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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 



Obrazložitev 

FINANČNEGA NAČRTA MINISTRSTVA 

ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE 

ZADEVE (nadomestitev gradiva) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 400-22/2000-6 
Ljubljana, 12.03.2001 

Vlada Republike Slovenije pošilja k dopisu št. 400-22/2000-6 z 
dne 27.2.2001 novo besedilo obrazložitve finančnega 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in prosi, da se 
z njim nadomesti besedilo Obrazložitev finančnega načrta 
26 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je 
objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora RS št. 16/V na 
straneh 1199 do vključno 1271. 

Vlada Republike Slovenije obvešča, da je ugotovljena napaka 
tehnične narave, in da novo besedilo obrazložitve pomeni le 
uskladitev obrazložitve s strukturo in planiranimi zneski v 
finančnem načrtu MDDSZ. 

Z novim besedilom se v ničemer - niti v zneskih niti v 
programski in ekonomski strukturi - ne spreminja predlog 
finančnega načrta MDDSZ. 
Popravek tudi v ničemer ne posega v druge dele predloga 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2001. 

Vlada Republike Slovenije se za napako opravičuje in prosi, 
da se z novim besedilom obrazložitve finančnega načrta 
nadomesti že prejeto gradivo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

T 7. marec 2001 poročevalec, št. 16!\X 



10012601 UREJANJE SISTEMA ZAPOSLOVANJA IN BREZPOSELNOSTI 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Podprogram zajema predvsem projekte, ki tečejo v okviru predpristopnih PHARE programov, 
potrjenih s strani EU v letih 1998 - 2000 in za katere seje ministrstvo s podpisom Finančnih 
memorandumov zavezalo zagotoviti sredstva proračuna za sofinanciranje izvedbe potijenih 
projektov. Zagotovitev celotnih sredstev je nujna, sredstva sodijo v prvo prioriteto, saj gre za 
meddržavne sporazume. Podprogram vključuje novo proračunsko postavko 1402 
Sofinanciranje PFARE-EU programov in postavke PHARE donacij 8517 in 8725. V okviru 
podprograma sta zajeti še proračunski postavki 5908 Priznanja na področju zaposlovanja in 
7193 Sofinanciranje društev. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Temeljni cilj vseh projektov je pripraviti Slovenijo na vključitev v EU, predvsem pa na 
učinkovito koriščenje sredstev iz strukturnih skladov EU s poudarkom na Evropskem 
socialnem skladu ter na učinkovito in uspešno prekomejno sodelovanje. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

1402 Sofinanciranje PFARE-EU programov 
Potrebna sredstva so povezana s projekti, ki tečejo v okviru predpristopnih PHARE 
programov, potrjenih s strani EU v letih 1998 - 2000 in za katere seje ministrstvo s podpisom 
Finančnih memorandumov zavezalo zagotoviti sredstva proračuna za sofinanciranje izvedbe 
potijenih projektov, kot so navedeni v nadaljevanju. 

Donacije - PHARE -sredstva 
Pravne podlage: • 
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000-2001, 
- Predhodni državni razvojni program za leti 2000-2002, 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ( Ur.l. RS, št. 60/99), 
- Accession Partnership, 
- Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado RS in Komisijo Evropske skupnosti o 
uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih oblikah sodelovanja, 
- Finančni memorandumi Evropske komisije in Vlade RS (za posamezni projekt). 

V okviru postavk so sredstva namenjena naslednjim projektom: 
PHARE CBC Slo / A - 1998 - "Regionalni podjetniški center- center za usposabljanje 
človeških virov Maribor", kjer so sredstva namenjena obnovitvi dela objekta, z namenom 
zagotoviti prostore za delovanje Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov. 

PHARE CBC Slo/ A - 1998 - "Ekonomska in prostorska regeneracija Jesenic- 2.faza", kjer so 
sredstva namenjena za usposabljanje predvsem mladih ljudi (področja: regionalni razvoj, 
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razvoj človeških virov, razvoj podjetništva), ki naj bi v okviru Razvojne agencije prevzeli 
izvedbo razvojnih nalog na območju Zg. Gorenjske. 

PHARE CBC Slo/I - 1999 - "Vzpostavitev mrežne regionalne razvojne strukture na 
slovensko-italijanskem območju" v okviru katerega so sredstva namenjena za razvoj in 
sodelovanje na slovensko-italijanskem območju, predvsem pri usposabljanju kadrov. 

SNP 98 - Zaposlovanje in regionalni razvoj - "Razvijanje regionalnega zaposlovalnega 
finančnega instrumenta"- Savinjska, kjer se sofinancira vzpostavitev regionalnih struktur za 
implementacijo ESF in implementacija zaposlitvenih projektov s pomočjo vzpostavljenega 
regionalnega zaposlovalnega finančnega instrumenta. 

NP - 2000 - Program regionalnega razvoja na trgu dela - "Aktiviranje zaposlitvenih 
potencialov na lokalni ravni", kjer se bo s predvidenimi sredstvi poskušalo promovirati celovit 
regionalni pristop k ustvaijanju novih delovnih mest za težje zaposljive in pospeševalo razvoj 
človeških virov v regiji. 

PHARE CBC Slo/A - 2000 - "Emerging EU", sofinanciranje je namenjeno okrepitvi 
razvojnih institucij na slovensko-avstrijskem obmejnem področju z namenom sodelovanja in 
priprave podjetij na vstop v EU. 

PHARE CBC Slo/H - 2000 - "Vzpostavitev skupnega naravnega parka", kjer so sredstva 
namenjena vzpostavitvi informativnega središča in usposabljanju za ohranjanje starih 
domačih obrti. 

Za sofinanciranje navedenih projektov PHARE v letu 2001 potrebujemo sredstva v višini 
51.750 tisoč SIT, predvideni prihodki iz donacij (nosilci širših programov za nekatere 
projekte in proračunskih postavk donacij so druga ministrstva) pa so-v višini 451.228,75 tisoč 
SIT. Sredstva so v celoti dodatna, saj se šele v letošnjem letu aktivirajo projekti iz FM-ov 98 
in 99 ter manjši del projektov, ki so bili potrjeni konec leta 2000. 

5908 Priznanja na področju zaposlovanja 
Pravna podlaga je Pravilnik o nagradah in priznanjih na področju zaposlovanja (Ur.l.RS, št. 
5/99). 

Cilji: 
Humanizacija delovnih odnosov in delovna integracija deprivilegiranih skupin. 

Naloge: 
Izbor delodajalcev in podelitev nagrad delodajalcem, ki so izjemno prispevali k 
izobraževanju, usposabljanju za delo ali zaposlitvi težje zaposljivih oseb oz. so pokazali 
inovativnost pri novih oblikah zaposlovanja skupin težje zaposljivih oseb; promocija in 
popularizacija nagrad in priznanj na področju zaposlovanja. 

Pričakovani rezultati: 
Povečana socialna skrb delodajalcev do težko zaposljivih oz. tržno nezanimivih oseb 
(invalidi, osebe z zmanjšano delovno sposobnostjo, dolgotrajno brezposelne osebe, druge 
posebne skupine - Romi, starejši delavci, mlade matere). 

Način porabe sredstev: 

17. marec 2001 2005 poročevalec, št. 18NK 



Javni razpis, promocija in svečana predaja nagrad in priznanj. 

Obseg sredstev: 
Za podelitev nagrad na področju zaposlovanja v letu 2001 se planira sredstva za stroške 
nagrad in priznanja za dve leti (razpisi, oblikovanje in izdelava plaket, svečana podelitev, 
spremljajoči stroški). Nagrade za leto 2000 bodo podeljene maja 2001. 

7193 Sofinanciranje društev 
Sredstva so načrtovana v realno enaki višini kot doslej. Namenjena so sofinanciranju 
posameznih projektov, ki jih izvajajo društva z različnih področij dela ministrstva in se ne 
financirajo iz drugih postavk proračuna. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

S pomočjo projektov se bodo vzpostavile institucije/ strukture in usposobile strokovne službe, 
ki so potrebne za pridobivanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada, ter se okrepilo 
sodelovanje s sorodnimi institucijami na obmejnem območju. Izvedbo posameznega projekta 
bo spremljala in nadzorovala usmerjevalna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki končnih 
uporabnikov, sofinancerjev in zunanjih opazovalcev. 

10012602 INŠPEKTORAT RS ZADELO 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Realizacija nacionalnega programa zdravja in varnosti pri delu ter neposredni inšpekcijski 
nadzor nad izvajanjem zakonodaje in drugih aktov, ki urejajo celotno področje delovnih 
razmerij (naših državljanov in tujcev), plač in drugih prejemkov v okviru delovnih razmerij, 
zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter 
druga področja delovanja, ki so določena s posebnimi predpisi in pristopnimi dokumenti EU. 
Podprogram pomeni 10% glavnega programa. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Cilji inšpekcije dela temeljijo na: 
mednarodnih dokumentih (Konvenciji Mednarodne organizacije št. 155 in 166 ter 
Direktive 89/391 EGS 
nacionalni zakonodaji (zakona o inšpekciji dela, zakona o zdravju in varnosti pri delu, 
zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter druge zakonodaje, ki ureja 
področje delovnih razmerij, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti 

- ter vrste podzakonskih predpisov v katerih so neposredno navedene pristojnosti 
inšpekcije 

- nacionalnega programa, ki obsega strategijo razvoja področja varnosti in zdravja pri 
delu, katerega namen je varnost življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavcev, 
preprečevanja poškodb pri delu, poklicnih obolenj in drugih bolezni, ki so posledica 
dela ter posredno tudi vključitev v izvajanje drugih programov ministrstva. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
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obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

5987 Plače 
Sredstva so namenjena za realizacijo nadomestnih zaposlitev delavcev, ki so nujni za 
realizacijo predhodnih točk podprograma: plačila nadurnega, nočnega dela ter drugih pogojev 
dela zaradi sodelovanja v koordiniranih vladnih in drugih akcijah preprečevanja črnega 
zaposlovanja in zagotavljanja zdravja in varnosti pri delu. 

4528 Materialni stroški 
V okviru izhodišč proračuna bo organ, težko zagotavljal redno plačevanje obratovalnih in 
drugih stroškov za opravljene storitve, saj deluje na 38 lokacijah. Z materialnimi stroški bodo 
realizirani stroški za delo na terenu delavcev, plačevanje najemnin. V okviru te postavke se bo 
na kontu izobraževanje izvajalo izobraževanje v skladu z zahtevami EU in projekta PHARE 
po večji učinkovitosti in stalnem izpopolnjevanju organa inšpekcije. 
V okviru postavke 7888 Varstvena oprema, varstvo pri delu a bomo sredstva namenili za 
osebno varovalno opremo inšpektorjev na terenu oziroma za zdravniške preglede v rokih, ki 
jih določa zakon. 
Sredstva na postavki 7890 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov bomo 
namenili dograditvi mrežne povezave na HKOM v enotah glede na zaključke projekta 
PHARE, nabavili najnujnejšo pisarniško in računalniško opremo ter službeno vozilo. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Letni izvedbeni cilj: dosežen naj bi bil 35 odstotni obisk pooblaščenih delavoev pri 165.000 
delodajalcih in v njihovih lokacijsko ločenih obratih, v kolikor upoštevamo rast zaposlovanja 
inšpektorjev v letu 2001 oziroma vsaj 82 inšpektorjev. 

Indikator izvedbe: pri pregledanih delodajalcih naj bi se izboljšalo stanje zdravja in varnosti 
pri delu ter zmanjšalo število kršitev iz obeh področij nadzora inšpektorata. 

Letni rezultat: Predvidevamo, da bo v letu 2001 opravljenih 14.000 vseh inšpekcijskih 
pregledov ter izvršeno strokovno izpopolnjevanje pooblaščenih delavcev v skladu z zakonom, 
programom PHARE in programom organa ter pravilnikom o izobraževanju organa. 

10012603 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Urad za varnost in zdravje pri delu je organ v sestavi MDDSZ, ki je pričel delovati leta 1995 
na podlagi Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev. Ključne naloge so: 
spremljanje in ocenjevanje varnosti in zdravja pri delu, priprava rešitev za enotno urejanje 
varnosti in zdravja pri delu, priprava strokovnih podlag za izdelavo nacionalnega programa ter 
spremljanje njihovega uresničevanja, priprava strokovnih podlag za zakone in druge predpise, 
raziskovanje in spodbujanje razvoja na področju humanizacije dela, proučevanje nevarnosti 
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pri delu, oblikovanje strokovnih mnenj s področja varnosti in zdravja pri delu, priprava 
metodologij za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu, vodenje informacijsko- 
dokumentacijske dejavnosti, seznanjanje javnosti s prirejanjem posvetovanj in objavljanjem 
gradiv, publicistična dejavnost za področje varnosti in zdravja pri delu. 
Podprogram pomeni 1% sredstev glavnega programa. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Zagotavljanje stanja na področju varnosti in zdravja pri delu z zakonodajo in spoznanji 
stroke(zmanjševanje števila poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom), 
razvijanje infrastrukture na področju varnosti in zdravja pri delu. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

Priprava predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu v okviru državnega programa 
sprejemanja pravnega reda EU, nadaljevanje kampanije osveščanja javnosti, kije bila začeta v 
letošnjem letu v okviru projekta PHARE in vzpostavitev informacijske dokumentacijske 
dejavnosti Urada v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, obveznosti, ki izhajajo iz 
projekta TWINNING, v okviru katerega je potrebno zagotoviti pisarniške prostore, 
obratovalne in vzdrževalne stroške,ki so povezani s prostori, pisarniško opremo, pisarniški 
material. V letu 2001 je predvidena ena dodatna zaposlitev pomočnika direktorja. V letu 2001 
predvidevamo v okviru lastne dejavnosti izvedbo strokovnih izpitov (približno 100). 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Priprava in sprejem zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu v okviru državnega 
programa, sprejemanja direktiv EU s področja varnosti in zdravja pri delu. 

10012604 JAVNE SLUŽBE ZA ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNE 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

V podprogram javne službe za zaposlovanje in brezposelne uvrščamo storitve koncesionaijev 
na področju zaposlovanja, delovanje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje vključno s 
potrebnimi investicijami in investicijskim vzdrževanjem, razvoj neprofitnih institucij za 
razvoj človeških virov, spremljanje, nadzor in evalvacija programov na področju trga dela, 
stroške izvajanja zakona o jamstvenem in preživninskem skladu ter stroške naročanja javnih 
del. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Zagotovljati in ohranjati kvalitetno infrastrukturo javnih služb za zaposlovanje in brezposelne 
in razvoj infrastrukture za uspešno implementacijo programov razvoja in usposabljanja 
človeških virov, usposobitev izvajalcev za izvajanje programov trga dela in strukturne politike 
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na regijski ravni ter vzpostavitev pogojev za uspešno implementacijo projektov Evropskega 
socialnega sklada. 

S podprogramom bomo dolgoročno zagotavljali spremljanje uresničevanja politike 
zaposlovanja in doseganje dolgoročnih ciljev zastavljenih v strategiji zaposlovanja in dosegli 
učinkovitejše izvajanje programov in gospodarno ravnanje s sredstvi. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

1044 Stroški naročništva j avnih del 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je naročnik javnega dela projekta »Razvoj 
kadrov na področju socialnega varstva«, ki zagotavljajo usposobitev strokovnega kadra in 
možnost kasnejše redne zaposlitve in so hkrati nujni za dosego ciljev nacionalnega programa 
socialnega varstva. 
Program se v letih 1999 in 2000 izvaja kot nacionalni program javnih del. Strokovni vsebinski 
del izvajanja programa spremlja Socialna zbornica Slovenije. 
Socialna zbornica Slovenije je na podlagi izkušenj v prvem letu izvajanja ugotovila, da je 
vključevanje brezposelnih oseb, ki so upravičeni do 100 % plače, oteženo, ker socialno 
varstvene organizacije ne zmorejo kriti deleža sofinanciranja. 
Za rešitev tega problema je v letu 2000 opredeljen delež sofinanciranja programa s strani 
naročnika- ministrstva. 
Sredstva so namenjena sofinanciranju deleža plače kandidatom na usposabljanju, 
brezposelnim osebam z delovnimi izkušnjami, ki prvič vstopajo na področje socialnega 
varstva ali potrebujejo usposabljanje za samostojno delo. 

.. . Ministrstvo bo iz te postavke zagotovilo plačilo naročniškega deleža, saj se bodo delavci 
usposabljali pri različnih izvajalcih - nevladnih organizacijah, javnih zavodih in zasebnikih. 
Program je načrtovan kot podporni program strateškim usmeritvam Nacionalnega programa 
socialnega varstva do leta 2005 in menimo, da ga je vsebinsko in materialno potrebno 
podpreti najmanj do leta 2005. 

V letu 2001 nameravamo v program Razvoj kadrov vključiti 50 novih kandidatov. Glede na 
gibanje in cilje zaposlovanja v programih javnih del je potrebno več možnosti ponuditi 
brezposelnim osebam iz ciljnih skupin, zato v letu 2001 povečujemo delež brezposelnih oseb, 
ki niso iskalci prve zaposlitve, na 20 % (14 brezposelnih oseb). 
V primeru, da bo program Razvoj kadrov v socialnem varstvu v letu 2001 potekal enako kot v 
letu 2000 (40 umi tednik, 70% plača pripravnikom, ki jo v celoti krije zavod za zaposlovanje 
in 100% plača drugim iskalcem zaposlitve, ki jim zavod za zaposlovanje krije 75% in 
naročnik 25%), je delež sredstev naročnika v višini kritja plače 14 kandidatom (visoke ali 
univerzitetne izobrazbe, poklicne izobrazbe/kvalifikacije). 

% 
2607 Stroški izvajanja zakona o jamstvenem in preživninskem skladu 
Sredstva na proračunski postavki omogočajo nemoteno delovanje sklada in s tem izvajanje 
programa Jamstvenega in preživninskega sklada, katerega naloga je uresničevanje pravic 
delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in uresničevanje pravic otrok do nadomestila 
neplačane preživnine v primeru, ko preživninski zavezanci ne plačuje svojih obveznosti. 
Višina stroškov, ocenjenih za izvajanje zakona, je sorazmerna pričakovanemu obsegu 
delovnih nalog Jamstvenega in preživninskega sklada. V tej kategoriji so vsebovana sredstva 
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za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za izdatke za blago in storitve, sredstva za 
nadomeščanje oziroma nakup osnovnih sredstev. Plače in drugi osebni prejemki so planirani 
na osnovi načrtovanega števila zaposlenih in določene višine plač in drugih prejemkov po 
osnovah, ki urejajo to področje. Pogodbene obveznosti predstavljajo vse obveznosti po 
sklenjenih in predvidenih pogodbah o opravljanju storitev za sklad. Za nakup opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev so predvidena sredstva za nabavo manjkajoče računalniške 
in nadgraditev obstoječe programske opreme, ki je nujna za delovanje sklada. 
Cilj delovanja sklada je zagotoviti izplačila vsem upravičencem, katerim bo prenehalo 
delovno razmeije zaradi insolventnosti delodajalca in zagotoviti nadomestila preživnin vsem 
otrokom, katerim preživninski zavezanci ne plačujejo svojih obveznosti. 

4432 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
Pravna podlaga 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91, 17/91, 

12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98), 
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001, 
- Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT) - (Ur.l. RS, št. 66/2000), 
- Statut Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 84/1999), 
- Uredba o znižani višini povračila prispevlkov (Ur.l. RS, št. 48/2000), 
- Pravilnik o določitvi vrste in načina izmenjave osebnih in drugih podatkov (Ur.l. RS, št. 

33/2000), 
- Pravilnik o posojilu za študij (Ur.l. RS, št. 61/1999, RS 87-4156/1999 78-3638/2000), 
- Pravilnik o postopku prijave in objave prostega delovnega mesta ter načinu sporočanja 

podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 50/19991 
- Navodilo o načinu sporočanja Dodatkov o pogodbah o delu Zavodu Republike Slovenije 

za zaposlovanje (Url RS, št. 67/2000), J 

- Pravflnik^o postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij (Ur.l. RS, št. 48/1999, RS 81- 

- Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 
48/1999, RS /9-3681/2000) in Sklep o določitvi plačila agenciji, ki posreduje zaposlitev 
brezposelnim osebam (Ur.l. RS, št. 86/2000), 

- Pravilnik o štipendiranju (Ur.l. kŠ, št. 48/19^9, RS 43-1993/2000), 
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc s področja zaposlovanja (Ur.l. RS, št. 

17/1999), 
- Pravilnik o načinu in postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti 

brezposelnih oseb (Ur.l. RS, št. 17/1999), 
- Pravilnik o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju 

izhodiščne plače za udeležence javnih del (Ur.l. RS, št. 82/1998, RS 77-3601/2000), 
- Pravilnik o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju bravice 

do denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 2/1999), 
- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji za leto 1999 (Ur.l. 

RS,It. 48/1999, RS 2-93/2000), 
- Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji delovnih dovoljenj ter o obliki in 

vsebini posamezne vrste delovnega dovoljenja (Ur.l. RS, št. 2/2001), 
- Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (ŽUZIO) - (Ur.l. SRS, št. 18/1976, 

Cilji 
Kvalitetna in učinkovita izvedba nalog, določenih v zakonih in podzakonskih aktih s področja 
delovanja zavoda. 

Naloge, ki se bodo izvajale 
- Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev brezposelnih oseb za vključitev v programe 

zaposlovanja ter za vodenje evidence brezposelnih oseb in delovnih evidenc. 
- Posredovanje brezposelnih oseb v zaposlitev. 
- Sodelovanje z delodajalci. 
- Izdelava zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe. 
- Spremljanje izpolnjevanja obveznosti brezposelnih oseb. 
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- Zagotavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti. 
- Vključevanje brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja, nadzor in 

spremljanje izpolnjevanja obveznosti brezposelnih oseb, vključenih v programe in 
izvajalcev programov. 

- Pripravljanje in izvajanje postopkov za uresničevanje aktivne politike zaposlovanja. 
Poklicno svetovanje brezposelnim osebam in mladini. 

- Izvajanje štipendiranja (republiške, Zoisove štipendije). 
- Ugotavljanje upravičenosti do posojil za študij. 
- Izvajanje zakona o zaposlovanju in delu tujcev. 
- Reševanje pritožb na I. in II. stopnji. 
- Spremljanje trga dela, gibanj na trgu dela ter zagotavljanje javnega informiranja. 
- Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema. 
- Izvajanje finančne in računovodske funkcije. 
- Sodelovanje z institucijami na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. 

Pričakovani rezultati 
Ob zagotovitvi potrebnih sredstev bo zavod: 
- za 3,5 % več uspešnih posredovanj v zaposlitev brezposelnih kot v letu 2000; 
- izvedel vse naloge in vključitve brezposelnih oseb v programe aktivne politike 

zaposlovanja in s tem povečal njihovo zaposljivost; 
- v okviru zakonskih rokov priznaval oz. preveijal pravice iz naslova zavarovanja za primer 

brezposelnosti in za štipendije ter jih izplačeval upravičencem; 
- kvalitetno in učinkovito izvajal ostale naloge, ki izhajajo iz predpisov s tega področja. 

Način porabe sredstev 
Poraba sredstev se izvaja na podlagi letnega programa dela skladno s pogodbo med zavodom 
in MDDSZ ter predpisi, ki urejajo področje financiranja javnih služb. 

Sprejemanje programov in nadzor 
Program dela zavoda »prejme Upravni odbor ZRSZ in spremlja njegovo realizacijo. Nadzor se 
izvaja s strani ministrstva skladno z Pravilnikom o izvajanju nadzora nad delom Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja. Nadzor nad 
zakonitostjo, učinkovitostjo in gospodarnostjo porabe sredstev za programe in delo zavoda 
letno izvaja Računsko sodišče Republike Slovenije ter Ministrstvo za finance. Notranji nadzor 
nad zakonitostjo, učinkovitostjo in gospodarnostjo porabe sredstev za programe in delo 
zavoda sproti spremlja in nadzira interna revizija zavoda. 

Obseg sredstev ' 
Zavod RS za zaposlovanje je v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti in drugimi predpisi ( Zakon o zaposlovanju tujcev, Zakon o usposabljanju in 
zaposlovanju invalidnih oseb ...) izvajalec nalog na področju zaposlovanja in štipendiranja. 

Že v letu 2000 je bilo potrebno zaradi neustreznega plana in povečanja obsega nalog, ki so 
bile naložene zavodu v letih 1998 in 1999, zagotoviti dodatna sredstva, in sicer: zaradi višje 
rasti izhodiščne plače, kot je bilo planirano; zaradi neustreznega izhodišča iz leta 1999 ( ni se 
upoštevalo stanje zaposlenih koncem decembra 1999 ); dodatnih zaposlitev do konca leta 
2000 in uskladitve dodatkov po Kolektivni pogodbi Zavoda RS za zaposlovanje glede na 
dodatke, ki so bili priznani v letu 1998 in 1999 v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. 
Tako pomeni izhodišče december 2000 glede na december 1999 rast števila zaposlenih iz 
delovnih ur od 850 na 858. 
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V letu 2001 se bo povečal obseg nalog zavoda zlasti na področju izvajanja novega Zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev (Ur.l.RS, št. 66/2000 ). 

Na področju programov aktivne politike zaposlovanja bo zavod poleg dosedanjih aktivnosti v 
večjem obsegu izvajal program subvencioniranja zaposlitev za dolgotrajno brezposelne in 
povečal obseg vključevanja delovnih invalidov v različne programe aktivne politike 
zaposlovanja. 

Sredstva za delo zavoda so izračunana v skladu z izhodišči za leto 2001 na področju plač in 
ostalih stroškov dela ter materialnih stroškov. Ob tem so upoštevana tudi napredovanja in 
povečanje dodatkov za delovno dobo. 

Delavcem zavoda so zagotovljene plače na osnovi zakona in kolektivne pogodbe zavoda v 
enaki višini (za podobna dela) kot delavcem v zdravstvu in socialnem varstvu, zato je nujno v 
proračunu zagotoviti za plače oz. stroške dela predlagani obseg sredstev. Zagotovljena 
sredstva za materialne stroške in investicijske transfere pomenijo nadaljnjo racionalizacijo pri 
porabi materialnih stroškov za ustrezno izvedbo zakonsko določenih nalog in zagotovitev 
vseh storitev za stranke zavoda. Racionalizirano bo tudi izvajanje upravnih postopkov, ki so 
rokovno opredeljeni z zakonom o splošnem upravnem postopku ter izvedba drugih nalog 
spremljanja, nadziranja, analiziranja in razvojnega načrtovanja programov ter nujna 
posodobitev informacijske podpore za izvajanje nalog. Prav tako bo znižanje obsega sredstev 
za materialno poslovanje zavoda pomenilo racionaliziranje aktivnosti informiranja in drugih 
storitev za stranke (priprava informacij na različnih medijih v zadostnem obsegu in sprotna 
ažuracija vsebin). Zavod je izvajalec zakonsko določenih obveznosti in vsakršne spremembe 
zahtevajo prilagoditve celotnega instrumentarija (obrazci, gradiva,»aplikacije ipd.) za izvedbo 
in usposobitev delavcev za izvajanje nalog skladno s spremenjenimi vsebinami, postopki in 
instrumenti. - -- — •       

V sredstvih za delo zavoda so vključena tudi minimalna sredstva za investicijske transfere, 
namenjena za zamenjavo obstoječe neustrezne oz. zastarele računalniške strojne in 
programske opreme, kar je nujno potrebno za učinkovito podporo izvajanja programov preko 
zavoda. To bo omogočilo racionalizacijo postopkov, izboljšanje kvalitete storitev za stranke 
in učinkovitejše spremljanje in nadzor nad izvajanjem programov. Minimalni obseg sredstev 
je zagotovljen za nujne nepredvidene interventne nabave, potrebne in pomembne za izvedbo 
programov v skladu z zakonskimi predpisi in zahtevanim financiranjem. 

5514 Neprofitne institucije za razvoj človeških virov 
Pravna podlaga: 
-Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98), 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS št. 60/99), 
- Strategija razvoja trga dela do leta 2006 ( druga obravnava) in 
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001. 

Program zajema razvoj neprofitnih inštitucij s tega področja in organizacijo ter financiranje 
programov usposabljanja neprofitnih organizacij, ki bodo organizirale in izvajale posamezne 
projekte aktivne politike zaposlovanja in ki se bodo vsebinsko in organizacijsko pripravljale 
in povezovale za uspešno implementacijo projektov Evropskega socialnega sklada po 
vključitvi Slovenije v Evropsko unijo. 
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Cilji 
Vzpostaviti ustrezno infrastrukturo v vseh regijah za uspešno implementacijo programov 
razvoja in usposabljanja človeških virov, usposobitev izvajalcev za izvajanje programov trga 
dela in strukturne politike na regijski ravni ter vzpostavitev pogojev za uspešno 
implementacijo projektov Evropskega socialnega sklada. 

. 
Naloge 
- identifikacija neprofitnih organizacij za izvajanje nalog na področju programov razvoja 

človeških virov, 
- usposobitev neprofitnih organizacij za izvajanje nalog na področju programov razvoja 

človeških virov, 
- vodenje projektnih skupin za pripravo Regionalnih razvojnih programov za tisti del, ki se 

nanaša na razvoj človeških virov in 
- vzpostavljanje partnerstva s poudarkom na socialnem partnerstvu. 

Pričakovani rezultati 
Ustrezno število usposobljenih neprofitnih organizacij in ljudi (po 1- 3 oseb v vsaki regiji). 

Način porabe sredstev 
Financiranje se izvaja na podlagi sprejetih programov dela, pri čemer se upošteva prioriteta 
lokalnih ali sektorskih projektov. 

Spremljanje programov in nadzor 
Programe se bo spremljalo mesečno in bodo nastajali hkrati z Regionalnimi razvojnimi 
programi. 

"jf * »• 
Obseg sredstev  
Program pomeni razšiijanje vsebine iz enega pilotnega projekta iz prejšnjih let na pokritje 
vseh regij v državi. Za nadaljevanje programa v letu 2001 potrebujemo 120.000,00 tisoč SIT. 
Predlagani obseg sredstev zagotavlja izpolnjevanje programa le v 3 regijah. Za vzpostavitev 
ustrezne infrastrukture v vseh regijah in uspešno implementacijo programov razvoja in 
usposabljanja človeških virov, bo potrebno v naslednjem letu nadaljevati z usposabljanjem 
izvajalcev za izvajanje programov trga dela in strukturne politike na regijski ravni ter 
vzpostavljanjem pogojev za uspešno implementacijo projektov Evropskega socialnega sklada, 
kar je potrebno zagotoviti najkasneje do leta 2003. 

7869 - Spremljanje, nadzor in evalvacija programov na področju trga dela 
Pravne podlage 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91, 12/92, 

71/93,38/94 in 69/98), 
- Priporočila Računskega sodišča, 
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001, 
- Joint Assessment of the EmpIoyment Policy Priorities of Slovenia. 

Cilji 
Za ugotavljanje učinkovitosti programov na področju trga dela je potrebno vzpostaviti 
ustrezen sistem spremljanja, nadziranja in evalviranja izvajalcev programov aktivne politike 
zaposlovanja. 
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Naloge 
V letu 2001 se bo intenzivneje izvajal nadzor nad izvajalci aktivne politike zaposlovanja. 
Načrtovanih je več pregledov nad izvajanjem programov zaposlovanja, ki se bodo izvajali 
tako preko ministrstva kot preko pooblaščenih institucij. Povečanje števila pregledov temelji 
na priporočilih Računskega sodišča. 

V času izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja ni bilo opravljenih sistematičnih 
eksplanatornih evalvacij učinkov programov zaposlovanja s strani neodvisnih evalvatoijev, ki 
jih predstavljajo raziskovalne institucije. Že v letu 2000 so bile opravljene strokovne 
pripravljalne aktivnosti za izvajanje eksplanatornih evalvacij in sicer z opredelitvijo Ciljnega 
razvojnega programa. 

Pričakovani rezultati 
Rezultati neodvisnih evalvacij, nadzora in pripravljeni ustrezni metodologiji spremljanja bodo 
pomembna osnova za ugotavljanje učinkovitosti programov in možnosti prilagajanja ciljev 
politike zaposlovanja na spremembe na trgu dela. 

S ciljem vodenja politike zaposlovanja je nujno v nadaljnjih obdobjih zagotoviti potrebna 
sredstva za izvedbo tovrstnih evalvacij ter jih po principih javnih naročil dodeliti izbranim 
kompetentnim raziskovalnim institucijam. 

Obseg sredstev 
Predvidena sredstva so namenjena spremljanju, nadzoru in evalvaciji aktivne politike 
zaposlovanja, ki ga izvajajo za to pooblaščene institucije ali ministrstvo samo. V letu 2001 se 
predvideva angažiranje večjega števila neodvisnih institucij, ki bi povečale nadzor nad 
izvajalci aktivne politike zaposlovanja in pripravljale evalvacijska poročila o uresničevanju 
sprejetega Akcijskega programa zaposlovanja 2000-2001.  

Za izvedbo predvidenih nalog se predlagajo sredstva, s katerimi se financira le najbolj nujno 
število analiz in nadzorov za pridobitev strokovno utemeljenih ugotovitev o učinkovitosti in 
ustreznosti porabljenih sredstev za programe aktivne politike zaposlovanja. 

2456 Poslovni prostori in oprema ZRSZ 

Ministrstvo bo iz te proračunske postavke zagotovilo plačilo poslovnih prostorov in opreme, 
katere nakup je bil predviden v programu za leto 2000. 

6196 Investicijsko vzdrževanje ZRSZ 
Predvidena finančna sredstva bo ministrstvo namenilo za plačilo v lanskem letu načrtovanih 
investicijsko vzdrževalnih del v UD Maribor in obnovo računalniške opreme. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
- za 3,5% več uspešnih posredovanj v zaposlitev brezposelnih oseb kot v letu 2000; 
- izvedba nalog po programu dela, predvsem vključitve brezposelnih oseb v programe 

aktivne politike zaposlovanja in s tem povečanje njihove zaposljivosti; 
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- v skladu z zakoni priznavanje oz. preverjanje pravic iz naslova zavarovanja za primer 
brezposelnosti in iz naslova štipendij ter izplačevanje pravic; 

- kvalitetno in učinkovito izvajanje nalog usklajevanja, koordiniranja, spremljanja in 
poročanja o programih, ki izhajajo iz predpisov s tega področja in jih izvaja zavod. 

Neprofitne institucije za razvoj človeških virov 

Nadaljevanje vzpostavitve ustrezne infrastrukture v vseh regijah za uspešno implementacijo 
programov razvoja in usposabljanja človeških virov, usposobitev izvajalcev za izvajanje 
programov trga dela in strukturne politike na regijski ravni ter vzpostavitev pogojev za 
uspešno implementacijo projektov Evropskega socialnega sklada, ki mora biti zaključena do 
leta 2003. 

Spremljanje, nadzor in evalvacija aktivne politike zaposlovanja 
- opravljenih več pregledov izvajanja aktivne politike zaposlovanja, 
- vzpostaviti sistem spremljanja uresničevanja programov, 
- naročilo evalvacij učinkovitosti programov, glavnega progama 1001 Urejanje sistema 

zaposlovanja in nezaposlenosti 

10022601 PREJEMKI IN PRAVICE NEZAPOSLENIH 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Podprogram vključuje proračunski postavki 1826 Transferi nezaposlenim in 2546 Jamstveni 
in preživninski sklad, za kateri ministrstvo načrtuje v letu 2001 porabo v višini 29.585.540 
tisoč SIT. 
Program varstva nezaposlenih 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. 
Upravičenost do posameznega denarnega prejemka ugotavlja, izvaja in nadzoruje Zavod RS 
za zaposlovenje, ki je v letu 1999 pričel z učinkovitim in vsebinskim nadzorom nad 
prejemniki teh sredstev, kar se bo nadaljevalo in razvijalo tudi v letih 2001 - 2002. 

■3 
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 

načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Z uresničevanjem ciljev strategije razvoja trga dela in Akcijskega programa zaposlovanja v 
Sloveniji za leti 2000 in 2001, bo doseženo nadaljne zniževanje števila brezposelnih in v tem 
okviru tudi prejemnikov denarnih nadomestil oz. denarnih pomoči nezaposlenim, ki so zajeti 
v tem programu ter njihova vključitev v aktivne programe zaposlovanja. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

1826 - Transferi nezaposlenim 
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Denarna nadomestila 
Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98) 

Cilji 
Zagotavljanje pravic iz naslova brezposelnosti za tiste, ki izgubijo zaposlitev brez lastne volje 
ali krivde in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. 

Naloge, ki se bodo izvajale 
Ugotavljanje upravičenosti, izplačevanje denarnih nadomestil, nadzor nad upravičenostjo, 
zniževanje višine nadomestil v skladu z zakonom, prijava v zdravstveno in pokojninsko 
zavarovanje, priznavanje pravic v času nezmožnosti za delo in refundacija sredstev od ZZZS. 
Posredovanje zaposlitve upravičencem oziroma vključevanje v ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja in s tem uresničevanje cilja povečevanja aktivnih oblik in zmanjševanje pasivnih 
pravic. 

Pričakovani rezultati 
Denarno nadomestilo bo v povprečju mesečno prejemalo 23.000 brezposelnih le v primeru, da 
bodo zagotovljena ustrezna sredstva za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja. 

Način porabe sredstev 
Podlaga za izplačilo pravice je odločba o priznanju pravice, izdana v upravnem postopku. 
Izplačilo se vrši v tekočem mesecu za pretekli mesec. 

* 
Spremljanje programov in nadzor 
Spremljanje izpolnjevanja pogojev za ohranitev pravice se izvaja skladno z določili zakona in 
Pravilnika o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do 
denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti in Pravilnika o načinu in 
postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb. 

Gibanja števila upravičencev 
Povprečno mesečno število upravičencev v letu 2000 je znašalo 27.700 osebe. 
Trend zniževanja upravičencev do denarnega nadomestila, ki seje pričel že v letu 1999 in je 
posledica sprememb določil zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(predvsem skrajšanje časa trajanja upravičenosti), se bo predvidoma nadaljeval tudi v letu 
2001. 
V letu 2001 bo po predvidevanjih do denarnih nadomestil povprečno mesečno upravičenih 
okoli 23.000 oseb. 

Obseg sredstev 
Kljub postopnemu zniževanju števila upravičencev do denarnih nadomestil se sredstva realno 
povečujejo zaradi spremembe Zakona o prispevkih za socialno varnost (plačilo vseh 
prispevkov zavarovanca in delodajalca in obveznosti plačila akontacij? dohodnine v letu 
2001. 

Obseg potrebnih sredstev je planiran ob predpostavki, da bodo zagotovljena ustrezna sredstva 
za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja, zaradi katerih se zmanjšuje število 
upravičencev do denarnih nadomestil, predvsem v programih javnih del, povračila prispevkov 
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delodajalcem in priprave brezposelnih na zaposlitev. Za leto 2001 predvidevamo okoli 2.500 
vključitev upravičencev do denarnih nadomestil v te programe. 

Denarne pomoči 
Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98) 

Cilji 
Zagotavljanje pravic iz naslova brezposelnosti za brezposelne osebe, ki se po izteku 
upravičenosti do denarnega nadomestila niso uspeli ponovno zaposliti in izpolnjujejo z 
zakonom določene pogoje (cenzus). 

Naloge, ki se bodo izvajale 
Ugotavljanje upravičenosti, izplačevanje denarnih pomoči, nadzor nad upravičenostjo, prijava 
v zdravstveno zavarovanje, priznavanje pravic v času nezmožnosti za delo in refundacija 
sredstev od ZZZS. 
Posredovanje zaposlitve upravičencem oziroma vključevanje v ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja in s tem uresničevanje cilja povečevanja aktivnih oblik in zmanjševanje pasivnih 
pravic. 

Pričakovani rezultati 
Zaradi aktivnega pristopa bo v povprečju mesečno denarne pomoči prejemalo 5.000 
brezposelnih oseb. 

Način porabe sredstev 
Podlaga za izplačilo pravice je odločba o priznanju pravice, izdana v upravnem postopku. 
Izplačilo se vrši v tekočem mesecu za pretekli mesec..   

Spremljanje programov in nadzor 
Spremljanje izpolnjevanja pogojev za ohranitev pravice se izvaja skladno z določili zakona in 
Pravilnika o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do 
denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti in Pravilnika o načinu in 
postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb. 

Gibanja števila upravičencev 
V letu 2000 narašča število upravičencev do denarnih pomoči, in sicer zaradi sprememb in 
dopolnitev zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (podaljšano 
obdobje prejemanja denarne pomoči iz 6 na 15 mesecev oz. do upokojitve). Ob koncu 
decembra 2000 je bilo do denarnih pomoči upravičenih 3.800 brezposelnih oseb. Število 
upravičencev seje v letu 2000 povečalo za 17,8 %. Povprečno mesečno število upravičencev 
do denarne pomoči v letu 2000 je znašalo 3.740 in je v primerjavi z povprečjem leta 1999 
(3.045 oseb) višje za 22%. 

Tudi za leto 2001 in 2002 ocenjujemo, da se bo število upravičencev do denarnih pomoči 
postopoma povečevalo, predvsem iz razloga krajšega prejemanja pravice do denarnega 
nadomestila in podaljšanja trajanja upravičenosti do denarne pomoči (na 15 mesecev oz. do 
izpolnitve pogojev za upokojitev). V letu 2001 bo po predvidevanjih do denarnih pomoči 
upravičeno okoli 5.000 oseb povprečno mesečno, v letu 2002 pa okoli 8.500 oseb. 
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Obseg sredstev 
Sredstva za denarne pomoči se realno povečujejo zaradi povečanja števila upravičencev do 
pomoči in zaradi spremembe Zakona o prispevkih za socialno varnost (plačilo prispevkov 
zavarovanca in delodajalca za obvezno zdravstveno zavarovanje delodajalca in porodniško 
varstvo). 

Obseg potrebnih sredstev je planiran ob predpostavki, da bodo zagotovljena predlagana 
sredstva za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja, zaradi katerih se zmanjšuje 
število upravičencev do denarnih nadomestil, predvsem v programih javnih del, povračila 
prispevkov delodajalcem in priprave brezposelnih na zaposlitev. Za leto 2001 predvidevamo 
okoli 500 vključitev upravičencev do denarnih pomoči v te programe. 

Drugi transferi nezaposlenim 
Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98) 
V skladu s Pravilnikom o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o 
prenehanju pravice do denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, 
št 2/99) lahko brezposelna oseba uveljavlja: 
povračilo prevoznih stroškov (v višini cene javnega prevoza) za obisk pri delodajalcu; 
povračilo stroškov za priporočene poštne pošiljke (v višini poštnine) za pošiljanje vlog 
delodajalcem za zaposlitev. 

Cilji 
S povračilom stroškov aktivnega iskanja zaposlitve (stroški poštnine za pošiljanje vlog 
delodajalcem za zaposlitev, stroški javnega prevoza na zaposlitvene razgovore z delodajalci) 
se spodbuja aktivno iskanje zaposlitve brezposelnih oseb. 

Naloge, ki se bodo izvajale 
Brezposelnim osebam bo zavod povrnil stroške skladno z dogovori z brezposelnimi osebami, 
zapisanimi v zaposlitvenem načrtu in predložiti verodostojnih listin (vozovnice, račun pošte). 

Pričakovani rezultati 
V povprečju mesečno bo povračilo stroškov uveljavilo 350 brezposelnih oseb. 

Način porabe sredstev 
Podlaga za izplačilo pravice je odločba o priznanju pravice, izdana v upravnem postopku. 
Izplačilo se vrši v tekočem mesecu za pretekli mesec. 

Spremljanje programov in nadzor 
Izplačevanje se izvaja na podlagi verodostojnih listin skladno z določili zakona in Pravilnika o 
merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do denarnih 
prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti 

Gibanja števila upravičencev 
V letu 2000 je povračilo stroškov uveljavilo 1.500 oseb oziroma 170 povprečno mesečno. 
Povprečni znesek povračila na posameznega upravičenca je znašal 2.300 SIT. 

Ocenjujemo, da se bo trend povečevanja števila brezposelnih oseb, ki bodo uveljavljale 
povračilo stroškov za aktivno iskanje zaposlitve, nadaljeval tudi v letu 2001 in da bo do 
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povračila stroškov povprečno mesečno upravičenih okoli 350 brezposelnih oseb v letu 200lin 
v letu 2002 400 brezposelnih oseb. 

Obseg sredstev 
Obseg potrebnih sredstev zagotavlja izplačila stroškov za povprečno 350 brezposelnih oseb. 

2546 Jamstveni in preživninski sklad 
Sredstva so namenjena za uresničevanje pravic delavcev, v primeru insolventnosti delodajalca 
in uresničevanje pravic otrok do nadomestila neplačane preživnine v primeru, ko preživninski 
zavezanci ne plačuje svojih obveznosti. 
Pravna podlaga je Zakon o JPSRS (Ur. 1. RS št.25/97, 10/98, 41/99 in 53/99). V letu 2001 
predvidevamo 4.500 upravičencev in učinkovito izteijavo teijatev v stečajnih postopkih in 
postopkih prisilnih poravnav. 
Predvidevamo tudi zagotovitev nadomestil preživnine v letu 2001 za predvidoma 3.000 otrok 
mesečno v povprečni višini 12.000,00 SIT na mesec in učinkovito izteijavo teijatev od 
dolžnikov. 
Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti izplačila vsem upravičencem, katerim bo prenehalo 
delovno razmeije zaradi insolventnosti delodajalca in zagotoviti nadomestila preživnin vsem 
otrokom, katerim preživninski zavezanci ne plačujejo svojih obveznosti. 

Na postavki 2546 Jamstveni in preživninski sklad je predlagano 595.000.000,00 SIT, od 
katerih bo namenjeno za: 
-jamstveni sklad 235.000.000 SIT in 

- preživninski sklad 360.000.000 SIT. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

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, od 3.740 v 
letu 2000 na 5.000 v letu 2001 in drugih transferov, od 170 v letu 2000 na 350 v letu 2001; 
obseg sredstev se povečuje, zaradi zakonske obveznosti plačevanja prispevkov zavarovanca in 
delodajalca v skladu s spremembami in dopolnitvami Zakona o prispevkih za socialno varnost 
(Ur.l. RS, št. 81/2000 ). 

10032601 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE NEZAPOSLENIH 

- Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke: 
Mreža poklicno informacijskih centrov: 
Centri za informiranje in poklicno svetovanje dopolnjujejo dejavnosti Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje in so namenjeni tako mladim, ki se prvič odločajo za poklic, kot 
odraslim, ki spreminjajo svojo poklicno kariero ali želijo nadaljevati šolanje, iščejo 
informacije o možnih finančnih pomočeh, in tudi poklicnim svetovalcem oz. svetovalcem 
zaposlitev. 

Priprava brezposelnih na zaposlitev: 
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Priprava brezposelnih na zaposlitev je program z različnimi podprogrami, ki so namenjeni 
brezposelnim pri pridobivanju novih znanj in veščin. Programi priprave pomagajo 
brezposelnim osebam do čimprejšnje vrnitve v zaposlitev ali za pridobitev prvih delovnih 
izkušenj in povečujejo njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Dolgoročni cilji posameznih programov izhajajo iz Akcijskega programa zaposlovanja in 
Strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politika zaposlovanja in programi za njeno 
uresničevanje ter z Joint Assessent of the Employment Policy Priorities of Slovenia. Osnovni 
cilj je dvig izobrazbene ravni, zniževanje brezposelnosti, povečevanje zaposlenosti, 
zniževanje strukturnih neskladij in zagotavljanju aktivnih oblik programov izobraževanja in 
usposabljanja za brezposelne osebe. Programa zagotavljata povečanje zaposljivosti in 
prilagodljivosti brezposelnih in zaposlenih oseb. 

Mreža poklicno informacijskih centrov 
Zagotoviti mrežo poklicnih informacijskih centrov, ki bo zagotavljala pripravo in 
posredovanje informacij o trgu dela, poklicih, izobraževalnih možnostih in pogojih za 
brezposelne osebe in druge stranke s ciljem spodbujanja izobraževanja, usposabljanja in 
dviganja konkurenčnih možnosti na trgu dela. 

Priprava brezposelnih na zaposlitev 
Osnovni cilj je zmanjševanje poklicno izobrazbenih neskladij na trgu dela in dvig izobrazbene 
ravni brezposelnih. Priprava brezposelnih na zaposlitev je program z različnimi podprogrami, 
ki so namenjeni brezposelnim pri pridobivanju novih znanj in veščin. Programi priprave 
pomagajo brezposelnim osebam do čimprejšnje vrnitve v zaposlitev ali za pridobitev prvih 
delovnih izkušenj in povečujejo njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

5512 - Mreža poklicno informacijskih centrov 
Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98), 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001. 

Cilji 
Vzpostavitev dveh novih centrov ( Koper, Kranj ) in s tem zagotovitev boljše prostorske 
pokritosti (sedaj delujoči centri so v Ljubljani in Mariboru) za namen poklicnega informiranja 
in svetovanja mladim, brezposelnim in ostalim zainteresiranim iskalcem informacij o poklicih 
in možnostih izobraževanja. 

Naloge, ki se bodo izvajale: 
- povezovanje z institucijami s šolskega področja, 
- povezovanje z delodajalci, 
- priprava informacij o poklicih, izobraževalnih programih, možnostih šolanja, usposabljanja 
v različnih oblikah, 
- skupinske in individualne oblike svetovanja, 
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- razvijanje pripomočkov za vodenje kariere, 
- sodelovanje v evropski mreži nacionalnih centrov (NRCG,. 
- zagotavljanje storitev CIPS na ravni regij, v katerih te oblike še niso zagotovljene. 

Pričakovani rezultati: 
S kvalitetnim izvajanjem aktivnosti informiranja se zagotavlja ohranjanje in povečevanje 
zaposlenosti, dvig konkurenčnosti oseb na trgu dela, motiviranje za izobraževanje in 
usposabljanje, povečanje poklicne mobilnosti na trgu dela in s tem zmanjševanje strukturnih 
neskladij na trgu dela. 

Način porabe sredstev: 
Sredstva za delovanje CIPS se zagotavljajo skladno s poslovnim načrtom, ki ga sprejme 
Upravni odbor ZRSZ, pogodbo med zavodom in MDDSZ, plačila pa se izvajajo skladno s 
predpisi, ki urejajo financiranje zavoda in področje javnih financ. 

Sprejemanje programov in nadzor: 
Program dela CIPS je opredeljen v poslovnem načrtu zavoda, ki ga sprejme Upravni odbor 
ZRSZ. 
Nadzor se izvaja skladno z Pravilnikom o izvajanju nadzora nad delom Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja. 

Obseg sredstev: 
S pomočjo PHARE programov sta v Sloveniji že vzpostavljena dva centra za informiranje in 
poklicno svetovanje v Ljubljani in Mariboru. V skladu z Akcijskim programom zaposlovanja 
v Sloveniji za leti 2000 in 2001 bomo nadaljevali z širitvijo mreže poklicno informacijskih 
centrov. V letu 2001 bomo realizirali vzpostavitev centra v Kopru (s pomočjo PHARE - CBC 
- SL 99 programa prekomejnega sodelovanja z Italijo) in Kranju. 

7023 - Priprava brezposelnih na zaposlitev 
Pravna podlaga je: 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98), 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001, 
Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji za leto 1999 (Ur.l. RS, 
št. 48/1999, RS 2-93/2000). 

Cilji 
Zmanjševanje poklicno izobrazbenih neskladij na trgu dela in dvig izobrazbene ravni 
brezposelnih. 
Priprava brezposelnih na zaposlitev je program z različnimi podprogrami, ki so namenjeni 
brezposelnim pri pridobivanju novih znanj in veščin. Programi priprave pomagajo 
brezposelnim osebam do čimprejšnje vrnitve v zaposlitev ali za pridobitev prvih delovnih 
izkušenj in povečujejo njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile. 

Vrste programov, ki se bodo izvajali: 
Programi pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve, 
Programi usposabljanja z delom, 
Programi strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, 
Progami izobraževanja brezposelnih oseb. 
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Pričakovani rezultati 
V programe pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve, vključno s klubi za 
iskanje zaposlitev, bo predvidoma vključenih do 7.900 brezposelnih oseb. V programe, ki se 
praviloma izvajajo pri delodajalcih - delovni preizkus, uvajanje v delo z ali brez delovnega 
razmeija bo vključenih po oceni 3.750 brezposelnih oseb, v programe strokovnega 
izpopolnjevanja in usposabljanja, ki se praviloma izvajajo v izobraževalnih institucijah in tudi 
pri delodajalcih pa do 2.000 brezposelnih oseb. 

Že tretje šolsko leto se skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport izvaja »Program 5000«, s 
katerim želimo čimveč mladim brez strokovne izobrazbe, mladim z nedokončanim šolanjem 
in osebam z neustrezno strokovno izobrazbo omogočiti pridobitev višje stopnje izobrazbe, ki 
brezposelnim praviloma omogoča hitrejšo pot do zaposlitve. V »Program 5000« bo v šolskem 
letu 2000/01 in 2001/02 predvidoma vključenih 4.900 brezposelnih oseb. 

Poleg omenjenih programov bomo v letu 2001 in 2002 sofinancirali tudi delovanje središč za 
samostojno učenje, katerih se poslužuje vedno več brezposelnih oseb. 
Skupaj bo v programe izobraževanja in usposabljanja na novo vključenih do predvidoma 
18.550 brezposelnih oseb, pri načrtovanju potrebnih sredstev pa je potrebno zagotoviti tudi 
plačila že sprejetih obveznosti iz leta 2000 (šolnine za program 5000, celotne obveznosti za 
december 2000). 

Način porabe sredstev 
Sredstva za izplačevanje pravic udeležencem programov (brezposelne osebe) se zagotavljajo 
na podlagi pogodbe. Izvajalcem programov (izbranim po postopku javnih naročil) pa se 
storitve plačujejo na osnovi pogodbe in izstavitve računov z dokazili o opravljenih storitvah 

Sprejemanje programov in nadzor .. .   
Program izobraževanja brezposelnih oseb (program 5000) sprejema Vlada Republike 
Slovenije. 
Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v celoti (vključno s programi priprave na 
zaposlitev) sprejema Vlada Republike Slovenije za koledarsko leto oziroma za plansko 
obdobje. 
Na podlagi vladnih programov se obseg vključitev in potrebnih sredstev opredeli v poslovnem 
načrtu, ki ga sprejme Upravni odbor ZRSZ. 

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti vključenih v program in izpolnjevanjem pogodbenih 
obveznosti izvajalcev izvaja zavod skladno z določili Pravilnika o načinu in postopku 
izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb. 

Nadzor nad delom zavoda se izvaja skladno z Pravilnikom o izvajanju nadzora nad delom 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja. 

Obseg sredstev 
Sredstva bi zagotavljala realno enak obseg vključitev v programe priprave na zaposlitev kot v 
letu 2000, vendar pa je potrebno poravnati finančne obveznosti po sklenjenih in ne še plačanih 
pogodbah za program 5000 ter neporavnane obveznosti za storitve in pravice udeležencev iz 
decembra 2000. Zaradi tega bo možnih manj novih vključitev zlasti za daljše programe 
usposabljanja in izobraževanja, ponovno bo potrebno tudi pregledati in še nadalje 
racionalizirati stroške posameznih programov. Zaradi zelo velikih poklicnih neskladij med 
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ponudbo in povpraševanjem so programi priprave ključni za doseganje večje usklajenosti in 
večjih učinkov na trgu dela. 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Mreža poklicno informacijskih centrov 
Zastavljen cilj v letu 2001 je vzpostavitev dveh novih centrov za poklicno informiranje in 
svetovanje in s tem zagotoviti mladini, brezposelnim in ostalim zainteresiranim informacije o 
poklicih, možnostih izobraževanja 

Priprava brezposelnih na zaposlitev 
V letu 2001 bo v programe izobraževanja in usposabljanja predvidoma vključenih do 18.550 
brezposelnih oseb, pri načrtovanju potrebni sredstev pa je potrebno zagotoviti tudi plačila že 
sprejetih obveznosti iz leta 2000 (šolnine za program 5000, celotne obveznosti za december 
2000). 

10032602 SPODBUDE ZA OHRANJANJE IN ODPIRANJE DELOVNIH MEST 

/. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

¥ 
Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke: 
2199 Razvoj delovnih mest in sofinanciranje regijskih projektov 
4438 Prispevki delodajalcem za novozaposlene 
5904 Pomoč pri prestrukturiranju podjetij in investicije v razvoj človeških virov" 
5906 Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne 
7024 Pospeševanje novega zaposlovanja 
7025 Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb 
7871 Aktivno razreševanje presežnih delavcev 
8674 Pomoč pri samozaposlovanju 
za katere ministrstvo načrtuje v letu 2001 porabo v višini polovice sredstev glavnega 
programa 1003 v letu 2001. 

Razvoj delovnih mest in sofinanciranje regijskih projektov 
V ta okvir sodijo programi razvoja človeških virov, programi spodbujanja razvoja novih 
delovnih mest in programi potrebni zaradi neugodnih gospodarskih razmer za nova delovna 
mesta. Pri tem imajo prioriteto regije, ki so bile v okviru Predhodnega državnega razvojnega 
programa opredeljene kot pilotne regije. 

Prispevki delodajalcem za novo zaposlene 
Povračilo prispevkov delodajalcem je selektiven ukrep aktivne politike zaposlovanja, ki je 
usmerjen predvsem na podjetja. Osnoven namen je spodbuditi delodajalce k novemu 
zaposlovanju oziroma zaposlovanju težje zaposljivih oseb, iskalcev prve zaposlitev, starejših 
in dolgotrajno brezposelnih oseb. 

Pomoč pri prestrukturiranju podjetij in investicije v razvoj človeških virov 
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Program je namenjen usposabljanju zaposlenih ključnih kadrov v posameznih industrijskih 
panogah ali usposabljanju in prezaposlovanju tistih zaposlenih, kateri bodo ostali presežni 
zaradi ukinjanja dejavnosti. Cilj programa je povečanje fleksibilnosti zaposlenih, 
usposabljanja in prezaposlovanje presežnih delavcev in na ta način ohranjanju njihovih 
zaposlitev. 

Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne 
Izkušnje zadnjih let so pokazale, daje za starejše, invalide in mlade dolgotrajno brezposelne, 
zlasti v okolju z visoko stopnjo brezposelnosti potrebno razviti nove oblike subvencioniranih 
zaposlitev, ki bodo omogočile dolgotrajnejšo zaposlitev ter tudi razvoj novih delovnih mest v 
nepridobitnem sektoiju. V letu 2000 je bil sprejet piloten projekt Program Tisoč novih 
možnosti, ki spodbuja razvoj novih zaposlitvenih programov v nepridobitnih organizacijah, ki 
bodo omogočili trajnejše oblike zaposlitev različnim ciljnim skupinam dolgotrajno 
brezposelnih. 

Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb 
Programi namenjeni pospeševanju zaposlovanja invalidnih oseb omogočajo invalidnim 
iskalcem zaposlitve vključitev v programe usposabljanja za delo in programe poklicne 
rehabilitacije. 

Pomoč pri samozaposlovanju 
Pospeševanje samozaposlovanja je ena od usmeritev evropske zaposlovalne politike na 
področju politike zaposlovanja. Program je namenjen pridobivanju znanj in spretnosti ter 
spodbujanju ustvarjalnosti za pospeševanje samozaposlovanja in finančno pomoč pri 
realizaciji samozaposlitve. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Dolgoročni cilji posameznih programov izhajajo iz Akcijskega programa zaposlovanja v 
Sloveniji za leti 2000 in 2001 in Strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politika 
zaposlovanja in programi za njeno uresničevanje ter so v skladu z Joint Assessent of the 
Emplovment Policy Priorities of Slovenia. Osnovni cilji so dvig izobrazbene ravni, zniževanje 
brezposelnosti, povečevanje zaposlenosti, zniževanje strukturnih neskladij in zagotavljanje 
aktivnih oblik programov za brezposelne osebe. Navezujejo se na aktiven pristop pri 
razreševanju problema brezposelnosti, programi zagotavljajo povečanje zaposljivosti in 
prilagodljivosti brezposelnih in zaposlenih oseb, pospeševanje enakih možnosti, povečevanje 
prilagodljivosti podjetij in posameznikov ter na pospeševanje podjetništva. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

2199 - Razvoj delovnih mest in sofinanciranje regijskih projektov 
Pravne podlage 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in njegovi podzakonski akti, 
Strategija razvoja trga dela 2000-2006, 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001, 
Joint Assesment of the Employment Policy Priorities of Slovenia, 
Program vključevanja trajno presežnih delavcev v okviru nadaljnjega prestrukturiranja 
slovenskih železarn s poudarkom na zaposlovanju težje zaposljivih delavcev (sprejet na 
usmerjevalni skupini Vlade RS, maj 2000). 

poročevalec, št. 16/IX 2024 17. marec 2001 



Cilji 
Sofinanciranje priprave programov na področju razvoja človeških virov, spodbuditi nove 
projekte za razvoj novih delovnih mest v regijah z visoko stopnjo brezposelnosti in 
preventivno razreševanje presežnih delavcev, pripraviti pogoje za razvoj projektov, ki se bodo 
lahko- sofinancirali s strani Evropskega socialnega sklada, vključiti delavce in profitne 
programe v obstoječa invalidska podjetja v sistemu Slovenskih železarn ter pripraviti nove 
motivacijske projekte za tiste delavce iz sistema, ki izvajajo neprofitne programe in so 
zaposljivi, 

Naloge 
Vzpostavljanje partnerstev na regionalni ravni s poudarkom na vključevanju socialnih 
partnerjev pri pripravi predlogov in sprejemanju odločitev glede aktivnosti oziroma projektov, 
ki se nanašajo na razvoj novih delovnih mest oziroma na usposabljanje. 
Sofinanciranje izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 
Sofinanciranje programov skladov dela in ostalih oblik usposabljanja oseb za področje 
razvoja človeških virov v regijah v okviru organizacijske oblike nastajajočih regionalnih 
razvojnih agencij. 
Sofinanciranje razvoja in uveljavitve novih inštrumentov za razvoj človeških virov. 
Pripraviti program ukrepov za prehod delavcev v invalidska podjetja v sistemu Slovenskih 
železarn. 

Pričakovani rezultati 
Vzpostavljena partnerstva na regionalni ravni, implementacija ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja na regionalnem nivoju, novi inštrumenti za razvoj človeških virov, pripravljen 
program ukrepov za prehod delavcev v invalidska podjetja v sistemu Slovenskih železarn in 
pripravljen program ukrepov za ohranitev delovnih mest v neprofitnih dejavnostih. 

Način porabe sredstev 
Financiranje se izvaja na podlagi sprejetih programov. 

Obseg sredstev 
Za dosego ciljev je predvideno 410.000,0 tisoč SIT, kar omogoča sofinanciranje priprave 
programov na področju razvoja človeških virov in pripraviti pogojev za razvoj projektov, ki 
se bodo lahko sofinancirali s strani Evropskega socialnega sklada. V manjšem delu bo 
mogoče zagotoviti sredstva za sofinanciranje programov v skladu z Zakonom o postopnem 
zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije in sodelovanje pri 
prestrukturiranju prosto carinskih prodajaln. 

4438 - Prispevki delodajalcem za novo zaposlene 
Pravna podlaga 
48.a člen zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
Uredba o znižani višini povračila prispevkov (Ur. list RS, št. 48/2000). 

Cilji 
Pospeševanje zaposlovanja težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb (starejši, prejemniki 
socialno varstvenih dajatev, dolgotrajno brezposelni, iskalci prve zaposlitve) in pospeševanje 
povpraševanja po delavcih (pri malih delodajalcih z do 50 zaposlenimi). 

i ■ 
Naloge, ki se bodo izvajale 
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Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev tako brezposelnih oseb kot delodajalcev za sklenitev 
pogodbe o povračilu prispevkov, spremljanje realizacije zaposlitev ob izplačilih refundacije 
(vsakih 6 mesecev za nazaj) in nadzor pri samih izvajalcih v določenih primerih. 

Pričakovani rezultati 
Ohranitev 14.500 realiziranih zaposlitev s pomočjo tega ukrepa. 

Način porabe sredstev 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi zakonskih določb in sklenjenih pogodb. 

Način sprejemanja programov in nadzor 
Program je sprejet kot aktivnost Zavoda RS za zaposlovanje. Nadzor je uveden s sistemsko 
ureditvijo na podlagi Pravilnika o nadzoru nad delom Zavoda RS za zaposlovanje in ob 
vsakokratnih poročilih zavoda. Zavod nadzoruje konkretne pogodbe s prejemniki sredstev. 

Obseg sredstev 
Ukrep povračila prispevkov je dolgoročni, saj omogoča oz. vzpodbuja dolgoročnejše 
zaposlovanje (najmanj 2 leti), kar pomeni tudi, da so obveznosti po že sklenjenih pogodbah za 
že realizirane zaposlitve v letih 1999 in 2000 najmanj dveletne, večina njih (za male 
delodajalce) pa triletne. 

Planirana sredstva na postavki v višini 3.615.604,00 tisoč SIT zagotavljajo plačila obveznosti 
za 14.500 že realiziranih zaposlitev do konca leta 2000 in ne omogočajo novih zaposlitev s 
pomočjo tega ukrepa po veljavnih predpisih. Zato bomo v letu 2001 z ukrepom spremembe 
veljavne uredbe Vlade Republike Slovenije spremenili pogoje za pridobitev sredstev iz tega 
ukrepa. 

5904 - Pomoč pri prestrukturiranju podjetij — 
Program Vladne pomoči P11 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
Pravilnik o izvajanju projektnega pristopa pri sofinanciranju programov kadrovske prenove 
podjetij in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost (Ur. 1. RS, št. 
55/96), Sklepi Vlade RS. 

Sredstva so namenjena za obveznosti iz preteklih let, ki se nanašajo na: 
- dokončanje Projekta pomoči države pri kadrovski prenovi podjetij in preprečevanju prehoda 
presežnih delavcev v odprto brezposelnost in Projekta.prestrukturiranja podjetij. Sredstva za 
dokončanje tega projekta so predvidena tudi v okviru proračunske postavke 7871 - Aktivno 
razreševanje presežnih delavcev; 
- izplačilo subvencij podjetjem, ki so izpolnili pogodbene obveznosti sklenjene na podlagi 
javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje razreševanja presežnih delavcev pri 
delodajalcih in pospeševanje novega zaposlovanja (Ur.l. RS, št. 69/2000, 94/2000). Sredstva 
za obveznosti prevzete na podlagi tega razpisa so predvidena tudi na proračunski postavki 
7024 - Pospeševanje novega zaposlovanja in 7871- Aktivno razreševanje presežnih delavcev. 

/ 
Programi, namenjeni prestrukturiranju: 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000-2001 (sklep Vlade RS na 135. seji, z 
dne 18.11.2000), 
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Program prilagajanja slovenske tekstilne in oblačilne industrije pogojem notranjega trga EU 
2000-2003 in 
Program prilagajanja slovenske usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega trga EU 
2000-2003 (sprejeta na 140. seji Vlade RS, z dne 23.decembra 1999). 

Cilji 
Pomoč podjetjem tekstilne in oblačilne ter usnjarske in obutvene industrije, ki so v procesih 
prilagajanja pogojem enotnega trga, in pomoč pri prestrukturiranju podjetij. Pomoč se bo 
izvajala predvsem na področju razvoja človeških virov z namenom, da se spodbudi 
vzpostavitev infrastrukture za stalno usposabljanje in prekvalificiranje vseh zaposlenih 
predvsem pa ključnih kadrov v podjetju. 

V letu 2000 so bili ustanovljeni centri za samostojno učenje, katerih delovanje je v letu 2001 
potrebno spodbuditi. Vlagati je potrebno v razvoj in nakup programov za samostojno učenje, 
vključiti zaposlene v podjetjih, kjer imajo centre že vzpostavljene, vzpostaviti sistem 
samostojnega učenja v novih zainteresiranih podjetjih in izobraziti oz. dodatno izobraziti 
notranje trenerje, ki so v letu 2000 pridobili ustrezna osnovna strokovna znanja za izvajanje 
usposabljanja zaposlenih v podjetjih. Aktivnosti, ki so predvidene v letu 2001 so torej 
nadgradnja aktivnosti iz leta 2000, hkrati pa nameravamo vzpostaviti infrastrukturo in 
aktivnosti tudi v novih podjetjih. 

Način porabe sredstev 
Sredstva se bodo prijaviteljem dodeljevala na podlagi že prevzetih obveznosti v letu 2000. V 
obdobju 2001-2003 pa se bo dorekla nova vsebina programov. Prejemniki sredstev bodo 
enkrat letno poročali izvajalcu razpisa o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. 

Obseg sredstev 
Predlagana sredstva omogočajo le zaključitev programov iz preteklih let ( 1996 - 2000 ) in bo 
potrebno vzpodbujati predvsem vključevanje ključnih kadrov v programe izobraževanja in 
izpopolnjevanja, kar lahko dolgoročno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. Z omejitvijo 
sredstev bo mogoče le delno podpreti izvajanje strateških delavnic in delavnic za ravnanje s 
človeškimi viri v podjetjih, ki predvidevajo izvedbo le-teh v letu 2001. Podjetja bodo morala 
samostojno na sistematičen in strokoven način postaviti ustrezne vizije in strategije podjetja 
kot celote ter strategije ravnanja s človeškimi viri. 

5906- Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne 
Pravna podlaga * 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/9.1, 
12/92,71/93,2/94,38/94, 69/98), 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001 in 
Program »Tisoč novih možnosti«. 

Cilji 
Dolgotrajno brezposelnim omogočiti zaposlitev in s tem preprečiti naraščanje deleža 
dolgotrajno brezposelnih. V Sloveniji je izrazit problem strukturne brezposelnosti, ki se v prvi 
vrsti navezuje na vidik dolgotrajne brezposelnosti. Delež dolgotrajno brezposelnih (nad 12 
mesecev) presega 60% vseh brezposelnih, med njimi pa večino predstavljajo starejši od 40 let 
in slabo izobraženi. Zaradi tega je za odpravljanje dolgotrajne in strukturne brezposelnosti 
potrebno pričeti z izvajanjem posebnih ukrepov, brez katerih se bo problem dolgotrajne 
brezposelnosti še bolj zaostril. ■ 
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Naloge, ki se bodo izvajale 
Naloge se bodo izvajale v skladu s sprejetim vladnim programom za pospeševanje 
zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih. 

Pričakovani rezultati 
Zaposlitev predvidoma do 1.000 dolgotrajno brezposelnih. 

Način porabe sredstev 
Izbranim izvajalcem se subvencija plače izplačuje na osnovi pogodbe in izstavitve računov ter 
dokazil o zaposlenih in izplačanih plačah. 

Sprejemanje programov in nadzor 
Program subvencioniranja zaposlitev v nepridobitnih dejavnostih je sprejela Vlada Republike 
Slovenije. 

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti izvajalcev izvaja Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje v skladu z določili Pravilnika o načinu in postopku izvajanja nadzora nad 
izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb. 

Obseg sredstev 
V letu 2000 je bil sprejet in razpisan program »Tisoč novih možnosti«, katerega cilj je 
vzpodbujanje novega zaposlovanja in izenačevanje možnosti zaposlovanja težje zaposljivih 
(gre za starejše, dolgotrajno brezposelne, slabo izobražene in invalide) brezposelnih oseb na 
področju nepridobitnih dejavnosti. Program "Tisoč novih možnosti" je podobno kot povračila 
prispevkov delodajalcem subvencija, ki s potrditvijo programa pomeni angažiranje sredstev za 
čas treh let. V letu 2001 bomo dopolnili program "Tisoč novih možnosti" z vidika definiranja 

— pogojev za izvajalce in vključitev brezposelnih v to obliko.- - - 

V letu 2001 bomo financirali predvidoma 1.000 novih delovnih mest od tega 500 realiziranih 
zaposlitev po razpisu v letu 2000, ki seje pričel financirati šele ob koncu leta. 

7025- Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb 
Pravna podlaga: 
Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur.l.SRS 18/76), 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001, 
Projekt pospeševanja zaposlovanja brezposelnih delovnih invalidov, sprejet 9.5.2000 na 
Usmerjevalni skupini Vlade RS, 
Program razvoja integracijskih podjetij v RS, sprejet 9.5.2000 na Usmerjevalni skupini Vlade 
RS, 
Program razvoja in delovanja invalidskih podjetij v letu 2000, sprejet 9.5.2000 na 
Usmerjevalni skupini Vlade RS, 
Program usposabljanja in zaposlovanja invalidov v Sloveniji do leta 2002 in 
Pravilnik o merilih za nadomestitev dela stroškov v invalidskih podjetjih (Ur.l.RS, št 54/97). 

Cilji 
Znižati stopnjo brezposelnosti invalidov in povečati delež invalidov med delovno aktivnim 
prebivalstvom; z namenom pridobitve in ohranitve ustrezne zaposlitve omogočiti invalidnim 
iskalcem zaposlitve vključitev v programe usposabljanja za delo in programe poklicne 
rehabilitacije. 
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Naloge, ki se bodo izvajale 
Posredovanje in pomoč invalidom pri iskanju zaposlitve, vključitvi v delo in/ali prilagoditvi 
delovnega mesta na odprtem trgu oz. v invalidskih podjetjih. 
Usposabljanje in izobraževanje invalidov v skladu s potrebami na trgu delovne sile in 
izvajanje programov poklicne rehabilitacije. 
Kreiranje, razvijanje in implementacija programov namenjenih posebnim skupinam invalidov 
(delovni invalidi) ali posebnim oblikam usposabljanja in zaposlovanja invalidov (invalidska 
podjetja, učne delavnice, integracijska podjetja). 
Razvijanje novih ukrepov usposabljanja in zaposlovanja invalidov (kvotni sistem pri 
zaposlovanju). 

Naloge zajemajo: 
1. realizacijo obstoječih programov: (potrebna sredstva v višini 1.900.000,0 tisoč SIT) 
- subvencioniranje invalidskih podjetij 
- sofinanciranje plač 
- odpiranje novih in prilagajanje obstoječih delovnih mest 
- vključevanje invalidov v redne programe izobraževanja in usposabljanja 
- vključevanje invalidov v programe poklicne rehabilitacije 
- obravnave na zdravniški svetovalni službi 
- obravnave na strokovni komisiji ZUZIO 
2. implementacijo novosprejetih programov in konceptov, ki bodo vključili: 
- invalide v projekt pospeševanja zaposlovanja brezposelnih delovnih invalidov 
- invalide in težko zaposljive osebe v program razvoja integracijskih podjetij 
- invalide in težko zaposljive osebe v program razvoja učnih delavnic 

Pričakovani rezultati 
Povečanje števila zaposlenih invalidov in sicer: povečanje števila zaposlenih invalidov na 
odprtem trgu in povečanje števila delovnih mest v invalidskih podjetjih (višja stopnja delovne 
in socialne integracije invalidov) 
Povečanje števila invalidov, ki imajo ustrezno zaposlitev (ustrezna usposobljenost, delovna 
razporeditev, prilagojenost delovnega mesta, možnosti poklicnega napredovanja). 

Način porabe sredstev 
Na podlagi javnih razpisov in subvencioniranja izvajalcev posameznih programov. 

Spremljanje programov in nadzor 
Spremljanje: preko predvidenih inštrumentov (poročanje, predpisana interna evalvacija). 
Nadzor: strokovne komisije. 

Obseg sredstev 
Dosedanja vlaganja na področje zaposlovanja invalidov niso zadostovala naraščajočim 
potrebam. Delež invalidov med brezposelnimi neprenehoma narašča od leta 1989 (13% v letu 
1999), ravno tako pa narašča število novo evidentiranih brezposelnih invalidov (2350 16% v 
letu 1999). Zaposlitvene možnosti invalidov se slabšajo tudi zaradi slabe izobrazbene in 
starostne strukture, zato 76% invalidov čaka na zaposlitev več kot dve leti. Obstoječi ukrepi, 
inštrumenti in programi zaposlovanja in usposabljanja invalidov za delo ne morejo celovito 
rešiti akutne problematike brezposelnosti invalidov. 
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K zmanjšanju števila brezposelnih invalidov lahko prispevajo samo novi ukrepi in programi, 
ki jih načrtuje Program usposabljanja in zaposlovanja invalidov v Sloveniji do leta 2002 ter 
programi, ki izhajajo iz Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001. 
Ti programi se nanašajo na: brezposelne delovne invalide, ki predstavljajo več kot 80% 
brezposelnih invalidov, razvoj invalidskih in integracijskih podjetij, razvoj mreže učnih 
delavnic. 
Uvedba kvotnega sistema v redne programe zaposlovanja teija dodatna sredstva za 
subvencioniranje delodajalcev. 
Zagotovitev nižjega obsega sredstev od ocenjenih onemogoča optimalno vključitev invalidov 
v programe usposabljanja in zaposlitve že v letu 2001, zato bo potrebno od leta 2002 dalje 
zagotoviti realno večji obseg po uveljavitvi navedenih novih programov. 

8674- Pomoč pri samozaposlovanju 
Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98), 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001 in 
Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji za leto 1999 - Uradni 
list RS št. 48/1999, RS 2-93/2000. 

Cilji 
Zagotoviti pomoč brezposelnim pri samozaposlitvi in s tem pospeševanje novega 
zaposlovanja. 

Naloge, ki se bodo izvajale 
Program vključuje: 
- informiranje, 
- svetovanje za izdelavo poslovnega načrta in druge oblike podjetniškega usposabljanja, 
- subvencije ob samozaposlitvi, 
- vzpodbujanje razvoja in sofinanciranje podjetniških kooperativ, 
- novi programi pospeševanja samozaposlovanja. 

Pričakovani rezultati 
V letu 2001 realizirati samozaposlitev do 1.600 brezposelnih oseb. 

Način porabe sredstev 
Brezposelnim osebam, vključenim v program spodbujanja samozaposlovanja se sredstva 
izplačujejo na podlagi pogodbe, sklenjene z zavodom. Izvajalcem svetovalnih aktivnosti 
(izbranim z javnim razpisom) se storitve plačujejo na podlagi pogodbe z zavodom in 
izstavitve računov za izvedene storitve. 

Sprejemanje programov in nadzor 
Program je sestavni del Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001, ki 
gaje sprejela Vlada Republike Slovenije. 
Program pospeševanja samozaposlovanja je sestavni del programa ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. 
Obseg vključitev in potrebnih sredstev se opredeli v poslovnem načrtu, ki ga sprejme Upravni 
odbor ZRSZ. 
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Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb, vključenih v program in 
izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti izvajalcev izvaja Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje v skladu z določili Pravilnika o načinu in postopku izvajanja nadzora nad 
izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb. 

Obseg sredstev 
Obseg sredstev bo zagotovil aktivnosti oziroma samozapOslitev za do 1.600 novih 
podjetnikov iz vrst brezposelnih. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Razvoj delovnih mest in sofinanciranje regijskih projektov 
Vzpostavljena partnerstva na regionalni ravni, implementacija ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja na regionalnem nivoju, novi inštrumenti za razvoj človeških virov, pripravljen 
program ukrepov za prehod delavcev v invalidska podjetja v sistemu Slovenskih železarn in 
pripravljen program ukrepov za ohranitev delovnih mest v neprofitnih dejavnostih. 

Prispevki delodajalcem za novo zaposlene 
Ohranitev 14.500 realiziranih zaposlitev s pomočjo tega ukrepa. 

Pomoč pri prestrukturiranju podjetij 
Zaključitev programov prestrukturiranja podjetij iz preteklih let in poravnava obveznosti, ki 
izhajajo iz potrjenih programov in sklenjenih pogodb. 

Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne 
Zaposlitev 1.000 dolgotrajno brezposelnih. 

Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb 
Povečanje števila zaposlenih invalidov in sicer: povečanje števila zaposlenih invalidov na 
odprtem trgu in povečanje števila delovnih mest v invalidskih podjetjih (višja stopnja delovne 
in socialne integracije invalidov). 
Povečanje števila invalidov, ki imajo ustrezno zaposlitev (ustrezna usposobljenost, delovna 
razporeditev, prilagojenost delovnega mesta, možnosti poklicnega napredovanja). 

Pomoč pri samozaposlovanju 
Zagotoviti pomoč brezposelnim pri samozaposlitvi in s tem pospeševanje novega 
zaposlovanja (do 1.600 novih samozaposlitev brezposelnih oseb). 7 

10032603 JAVNA DELA 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Podprogram vključuje proračunsko postavko 7029 Javna dela. 
Dobra tretjina sredstev glavnega programa Aktivna politika zaposlovanja je namenjena 
podprogramu javnih del. 
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Javna dela so v skladu s 52.členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94 in 69/98) lokalni ali državni 
zaposlitveni programi, ki so namenjeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi 
ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe in se organizirajo zaradi izvajanja 
socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in 
drugih programov. Javno delo je posebna oblika zaposlitve za določen čas (brezposelna oseba 
sklene ž izvajalcem javnih del posebno pogodbo o zaposlitvi), pri čemer gre za kombinacijo 
dela ter usposabljanja in izobraževanja (brezposelna oseba je praviloma četrtino časa trajanja 
javnih del vključena v programe usposabljanja in izobraževanja). 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Izhajajoč iz Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 - 2001 se javna dela 
izvajajo s ciljem: (1) ohranjanja in povečevanja zaposljivosti prebivalstva ter (2) izenačevanja 
možnosti zaposlovanja. Javna dela torej omogočajo brezposelnim osebam, da ohranijo in 
razvijejo delovne navade ter pridobijo nova znanja, s čemer povečajo svojo konkurenčnost na 
trgu dela. Obenem javna dela povečujejo motivacijo in odgovornost brezposelnih oseb za 
lasten poklicni razvoj in zaposlitev, odkrivajo zaposlitvene možnosti ter vzpodbujajo 
brezposelne osebe k samozaposlovanju. Poleg tega vzpodbujajo razvoj lokalnih skupnosti in 
lahko pomembno prispevajo k dvigu kvalitete življenja občanov, saj omogočajo opravljanje 
neprofitnih del in storitev, ki jih ni mogoče opravljati kot redno dejavnost, pri čemer ne 
povzročajo nelojalne konkurence na trgu. Izvajanje javnih del torej prispeva k zniževanju 
brezposelnosti in povečevanju zaposlenosti prebivalstva. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, nhvedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

7029 Javna dela 
Javna dela se izvajajo kot lokalni ali državni zaposlitveni programi na podlagi: 
- Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 

12/92, 71/93, 38/94 in 69/98), 
- Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 57/99), 
- Pravilnika o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne 

plače za udeležence javnih del (Uradni list RS, št. 82/98 in 77/00), , 
- Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 - 2001, 
- letnega programa javnih del, 
-javnega razpisa, in sicer v letu 2001 na podlagi Javnega razpisa za izbor javnih del v 

Republiki Sloveniji za leto 2001 (Uradni list RS, št. 91/00) in 
- zaposlitvenega načrta posamezne brezposelne osebe, ki je podlaga za njeno vključitev v 

program javnih del. 

V skladu s 53.členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni 
list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94 in 69/98) ima brezposelna oseba, kije vključena v javno 
delo pravico do plače v višini izhodiščne plače tarifnega razreda ustrezne kolektivne pogodbe 
za delo, ki ga opravlja v programu javnih del, pravico do povrnitve stroškov prevoza na delo z 
javnim prevoznim sredstvom in do povrnitve stroškov prehrane ter do vključitve v program 
usposabljanja in izobraževanja. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi 
drugega odstavka 53.a člena prej navedenega zakona zagotavlja sredstva za: (1) organizacijo 
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javnih del, (2) stroške programov pospeševanja poklicnega in osebnostnega razvoja, (3) 
stroške prevoza na delo in (4) stroške prehrane ter (5) del stroškov izhodiščnih plač, ki se 
določi s programom ukrepov aktivne politike zaposlovanja za posamezno proračunsko 
obdobje. Naročnik oziroma izvajalec javnih del pa na drugi strani zagotavljata sredstva za 
kritje: (1) stroškov razlike do izhodiščnih plač, (2) stroškov za nagrajevanje uspešnosti 
brezposelnih oseb, ki so vključene v program javnih del, (3) materialnih stroškov, vključno s 
stroški prostorov in potrebne opreme. 

Pričakovani rezultati programa 
V letu 2001 bo v javna dela vključeno povprečno mesečno 5.500 brezposelnih oseb oz. na 
letnem nivoju 10.500 oseb, od tega 35 % prejemnikov denarnega nadomestila in 25 % 
prejemnikov denarne pomoči ali denarnega dodatka. Nadalje se načrtuje 25 % prehod iz 
javnih del v redno zaposlitev v roku šestih mesecev po prenehanju vključitve v javno delo. 
Starejšim brezposelnim (nad 50 let) bomo omogočili daljše angažiranje preko programov 
javnih del. 

Način porabe sredstev 
V letu 2001 se bodo sredstva dodeljevala na podlagi Javnega razpisa za izbor javnih del v 
Republiki Sloveniji za leto 2001 (Uradni list RS, št. 91/00), v letu 2002 pa na podlagi javnega 
razpisa, ki bo objavljen meseca oktobra 2001. Ob tem je potrebno povedati, da se delež 
izhodiščnih plač, ki jih krije Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, financira na podlagi 
določb Pravilnika o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju 
izhodiščne plače za udeležence javnih del (Uradni list RS, št. 82/98 in 77/00), ki kot kriterija 
prvenstveno upošteva delež brezposelnih v prebivalstvu občine, v kateri se opravljajo javna 
dela, ter gospodarsko razvitost občine. 

Sprejemanje programa 
Posamezne programe javnih del obravnava in potrjuje Odbor za izbor javnih del, ki ga v 
skladu s Statutom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje imenuje Upravni odbor 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Programi se potrjujejo na podlagi splošnih 
kriterijev za izbor javnih del ter posebnih kriterijev za izbor javnih del v okviru posamezne 
dejavnosti. Izmed veljavnih splošnih kriterijev velja omeniti še zlasti naslednje: (1) javno delo 
ne sme biti organizirano zaradi pridobivanja dobička; (2) z javnim delom izvajalec ne sme na 
trgu povzročati nelojalne konkurence; (3) za izvajanje javnega dela mora obstojati širši 
družbeni interes; (4) del sredstev za izvajanje javnega dela morata zagotoviti naročnik in / ali 
izvajalec javnega dela; (5) v okviru javnega dela se ne sme opravljati redna dejavnost 
izvajalca; (6) v okviru javnega dela se ne sme izvajati dejavnost, ki se financira iz drugega 
proračunskega vira (podvajanje). Dodati velja, da bodo v letih 2001 in 2002 javna dela 
praviloma namenjena predvsem težje zaposljivim skupinam brezposelnih oseb, to so: (1) 
prejemniki denarnega nadomestila, denarne pomoči ali denarnega dodatka, (2) starejše 
brezposelne osebe (moški nad 53 let starosti in ženske nad 48 let starosti), (3) invalidne osebe, 
(4) zdravljeni odvisniki, (5) mlajše brezposelne osebe brez izobrazbe, (6) dolgotrajno 
brezposelne osebe (prijavljene pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje več kot eno 
leto). 

Nadzor nad izvajanjem programa 
Nadzor nad izvajanjem programov javnih del opravljajo Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Poleg tega Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo preverja spoštovanje predpisov s področja zdravja in varstva pri 
delu kot tudi delovnopravne zakonodaje. 

17. marec 2001 2033 poročevalec, št. 16/IX 



Poročanje o izvajanju programa 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje mesečno poroča o izvajanju programov javnih 
del. Poleg tega pripravlja obsežnejša polletna in letna poročila, v katerih analizira javna dela 
tako z vidika vključevanja brezposelnih oseb kot tudi z vidika dejavnosti, v okviru katerih se 
javna dela izvajajo. Občasno se naročajo tudi evalavacije javnih del pri neodvisnih 
institucijah. 

Obseg sredstev 
Za leto 2000 je bilo za javna dela realiziranih 5.350.000,00 tisoč SIT, kar je omogočilo 
povprečno mesečno vključitev 5.500 brezposelnih. Zagotovljena sredstva za leto 2001 
omogočajo vključitev enakega števila brezposelnih, vendar pa je struktura brezposelnih tako 
neugodna, da bi morali število postopno povečevati, s čimer bi omogočili vključitev dodatnih 
500 brezposelnih povprečno mesečno iz najtežje zaposljivih skupin. S tem bi povečali 
možnosti nastanka novih delovnih mest na lokalni ravni, preprečevali socialno izključenost in 
zmanjševali potrebe po sredstvih za pasivne pravice. Glede na omejen obseg sredstev bo to 
mogoče v manjšem obsegu uresničevati le v kombinaciji s programom kreiranja delovnih 
mest za dolgotrajno brezposelne. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

V skladu z dolgoročnimi cilji, navedenimi pod točko 2 tega obrazca, se v letih 2001 in 2002 
predvideva, da bo v javna dela vključeno povprečno mesečno od 5.500 do 5.800 brezposelnih 
oseb, od tega 35 % prejemnikov denarnega nadomestila in 25 % prejemnikov denarne pomoči 
ali denarnega dodatka. Nadalje se načrtuje 25 % prehod iz javnih del v redno zaposlitev v 
roku šestih mesecev po prenehanju vključitve v javno delo. 

18022601 UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Podprogram predstavlja proračunska postavka 2200 Vladna komisija za grobišča in 
medresorski gradbeni odbor, na kateri planiramo 2.300 tisoč SIT. 
Naloge pomenijo izvajanje sej Komisije Vlade Republike Slovenije za evidentiranje in 
označitev prikritih grobišč in medresorski gradbeni odbor ter izvedbo programa dela glede na 
pristojnosti te komisije po Sklepu Vlade Republike Slovenije, št. 355-01/98-10 z dne 
27.7.2000. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo) 

Vsakoletna izvedba sej, ki so potrebna za izvajanje programa vladne komisije, ki ga je 
potrdila Vlada RS s sklepom št. 355-01/98-11 z dne 26.10.2000. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
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obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

V letu 2001 je predvidenih 10 sej komisije. Financirali se bodo potni stroški in sejnine članom 
komisije, najemnine za prostore, telefon in stroški za delo tajništva komisije. Po sprejetem 
programu komisije se bodo predvidoma opravile detekcije, preverjanja, poskusni izkopi in 
sodno medicinska ugotavljanja za nadaljnje potrebe evidentiranja in označitve prikritih 
grobišč v okviru navedene vladne komisije. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Izvedbeni cilj na nivoju podprograma okvirno opredeljujemo kot doseganje sprejetega 
programa dela Komisije Vlade RS za evidentiranje in označitev prikritih grobišč in 
medresorski gradbeni odbor za leto 2001, ki gaje potrdila Vlada RS s svojim sklepom z dne 
26.10.2000. 

18022602 OHRANJANJE, OBNOVA IN GRADNJA SPOMENIKOV 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke: 
2202 Investicijsko vzdrževanje grobišč v RS in tujini 
6661 Grobišča - Teharje, Kočevski Rog in druga obeležja povojnih pobojev 
7197 Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji 
7198 Vzdrževanje grobov v tujini — . .. 
1404 Spominska obeležja iz vojne za Slovenijo 1991 
1415 Projekt "Posočje-POT MIRU" 
za katere ministrstvo načrtuje porabo v višini 131.927 tisoč SIT. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Podprogram pomeni vzdrževanje in obnovo vojnih grobišč in obeležij ter izgradnjo 
spomenikov in obeležij žrtvam vojn. 

t 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

2202 Investicijsko vzdrževanje grobišč v RS in tujini 
Finančna sredstva, predvidena na tej proračunski postavki bodo namenjena le plačilu III. faze 
obnove grobišča v Gorjanskem in strokovnemu nadzoru pri izvedbi teh del. Navedena 
finančna obveznost je sprejeta z že podpisano pogodbo v letu 2000. 

6661 Grobišča - Teharje, Kočevski Rog in druga obeležja povojnih pobojev 
Ministrstvo bo finančna sredstva na tej proračunski postavki porabilo za v lanskem letu 
uspešno izveden javni razpis za dobavo in montažo opreme osrednjega spomenika Parka 

17. marec 2001 2035 poročevalec, št. 16/IX 



spomina Teharje, za strokovni nadzor pri izvedbi navedenih del ter za projektno 
dokumentacijo, potrebno za izgradnjo spominske kapele v Koč. Rogu - Pod Krenom. 

7197 Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji 
Pravna podlaga je Zakon o zaznamovanju pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in 
drugih tujih armad v Jugoslaviji (Ur.l. SFRJ štev. 60/75) ter 4. člen Ustavnega zakona za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS. 
Sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2000 (25 mio SIT) in za 
izvajanje dela načrtovanega vzdrževanja grobov v letu 2001, saj dosedanje izkušnje kažejo, da 
navkljub rednemu vzdrževanju po dosedanjih kriterijih vojaška pokopališča predvsem iz 1. 
svetovne vojne iz leta v leto propadajo, zato je potrebno določiti nove kriterije vzdrževanja, ki 
zahtevajo več sredstev. 

7198 Vzdrževanj e grobov v tuj ini 
Pravna podlaga je Zakon o pokopališčih in grobovih borcev v tujini (Ur.l. SFRJ štev. 29/73 
in 29/76) ter 4. člen Usttavnega zakona. 
Predlog zakona o vojnih grobiščih - 2. obravnava. 
Sredstva so planirana za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2000, za tekoče leto ostane 
samo 2,7 mio SIT, kar ne zadostuje. 

1404 Spominska obeležja iz vojne za Slovenijo 1991 
Finančna sredstva nove proračunske postavke bodo namenjena za ureditev oziroma obnovo 
spominskih obeležij iz osamosvojitvene vojne in sicer na Medvedjeku, Šentilju in Gornji 
Radgoni. 

1415 Projekt "Posočje-POT MIRU" 
Vlada RS je na svoji 17. seji dne 21.09.2000 potrdila pobudo za oblikovanje projekta 
»Posočje-pot miru« in predlagala sestavo projektnega sveta in okvirno porabo sredstev za 
izvedbo. Tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je sodelovalo v pripravi 
projekta in potrdilo svojo vlogo pri izvedbi. 
Po predlogu delitve sredstev za leto 2001 po ministrstvih, ki so vključena v projekt je delež 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 21 % od predvidenih 70 mio SIT v prvem letu, 
kar znese 14.700.000,00 SIT. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Tekoče letno vzdrževanje povojnih obeležij žrtev vojn. 

18042601 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke: 
4124 Sofinanciranje zveze društev invalidov vojn Slovenije 
4542 Sofinanciranje društva TIGR 
4904 Sofinanciranje ZZB-NOV 
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6180 Sofinanciranje Zveze veteranov vojne za Slovenijo 
6181 Sofinanciranje "Združenja SEVER" 
6846 Sofinanciranje zveze društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 
6847 Sofinanciranje društva izgnancev Slovenije 1941-1945 
7874 Sofinanciranje zveze društev vojnih invalidov Slovenije 
1416 Sofinanciranje združenja žrtev okupatoijev 1941-1945 Kranj 
1421 Sofinanciranje zveze vojnih invalidov NOV v Trstu 
1432 Sofinanciranje zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora 

Celovec 
1434 Sofinanciranje društva za ureditev zamolčanih grobov 

$fli 
za katere ministrstvo načrtuje porabo v višini 318.509 tisoč SIT v letu 2001. 
Obsega programe veteranskih organizacij za posamezne namene sofinanciranja za 
proračunsko leto 2001 za posamezno zvezo, društvo ter združenja glede na veljavno 
zakonodajo oz. podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu, sklepu Vlade RS in 
podobno. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Vsakoletno sofinanciranje zvez, društev in združenj glede na njihov program dela in podeljen 
status društva, zvez in združenj, ki delujejo v javnem interesu po vojnih zakonih 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

Po predloženem programu dela sofinanciranje zvez, društev in združenj, ki obsegajo naslednje 
proračunske postavke: 4124-sofinanciranje Zveze društev invalidov vojn Slovenije, 4542- 
sofinanciranje Društva »TIGR«, 4904-sofinanciranje ZZB-NOV, 6180-sofinanciranje Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo, 6181-sofinanciranje«Združenja SEVER«, 6846-sofinanciranje 
Zveze društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko, 6847-sofinanciranje društva 
izgnancev Slovenije 1941-1945, 1416-sofinanciranje Združenja žrtev okupatoijev 1941-1945 
Kranj, 7874-sofinanciranje Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, 1421-sofinanciranje 
Zveze vojaških vojnih invalidov Trst, 1432-sofinanciranje Zveze koroških partizanov in 
prijateljev protifašističnega odpora Celovec in 1434-sofinanciranje Društva za ureditev 
zamolčanih grobov. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Izvršitev nalog po sprejetem programu dela posameznih društev, zvez in združenj. 

19012601 UREJANJE IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA 
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1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Podprogram predstavlja proračunsko postavko 7868 Stroški izvajanja študentske prehrane, za 
katero ministrstvo načrtuje 24.239 tisoč SIT porabe sredstev v letu 2001. 
Z uredbo Vlade RS in navodilom ministrstva o izvajanju subvencioniranja študentske 
prehrane je določeno, da organizacijsko-izvedbene naloge subvencioniranja prehrane izvajajo 
študentske organizacije (ŠOU-i), lahko pa tudi drugi pooblaščeni izvajalci. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

S tekočim spremljanjem in nadzorovanjem izvajanja subvencioniranja študentske prehrane 
doseči sistem izvajanja, kot je bil predlagan s strani Računskega sodišča in Ministrstva za 
finance - organ za nadzor porabe sredstev proračuna. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

7868 Stroški izvajanja študentske prehrane 
Izvajanje programa subvencioniranja študentske prehrane (razdeljevanje bonov, vodenje 
evidenc, nadzor nad ponudniki prehrane) je v skladu z Uredbo Vlade RS v pristojnosti 
študentskih organizacij. 

Za izvajanje te naloge se zagotavljajo sredstva za plače in materialne stroške, in sicer samo za 
tisti del zaposlenih oz. angažiranih oseb ter za tiste stroške, ki se nanašajo na razdeljevanje 
bonov, spremljanje in nadziranje ponudnikov prehrane ter zbiranja podatkov in posredovanja 
zahtevkov za izplačilo subvencije. 

Povečan obseg potrebnih sredstev, v višini 24.239,00 tisoč SIT, je posledica neporavnanih 
obveznosti iz preteklih let, v višini 2.597,82 tisoč SIT in rasti stroškov za delo in materialnih 
stroškov ter stroškov za vzpostavitev učinkovitejšega razdeljevanja bonov, spremljanja in 
nadzora nad realizirano subvencijo študentske prehrane. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Z Navodilom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in s prehodom na računalniški 
način tiska in obračuna bonov se povečuje racionalizacija in učinkovitost izvajanja in nadzora 
nad izvajanjem subvencionirane študentske prehrane, kot je bil predlagan s strani računskega 
sodišča in Ministrstva za finance - organ za nadzor porabe sredstev proračuna. 

19052601 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

L Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 
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Podprogram vključuje proračunski postavki: 
5511 Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij 
8663 Razvoj izobraževanja in usposabljanja odraslih 
za kateri ministrstvo načrtuje porabo v višini 158.106 tisoč SIT . 
Izobraževalne programe koordinira Ministrstvo za šolstvo in šport, podprogram izobraževanja 
odraslih pa sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter drugi 
neproračunski fmancerji. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je nosilec programov 
na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

- vzpostavitev nacionalnega sistema oblikovanja standarda strokovnih znanj in spretnosti, ki 
bo evropsko primerljiv, 

- povečati zaposlitvene možnosti za brezposelne - starejše in težje zaposljive; 
- uvajanje novih poklicnih kvalifikacij z namenom uvajanja novih dejavnosti, ki so tržno 

zanimive za Slovenijo in tujino, 
- prilagoditev obstoječega sistema izobraževanja in usposabljanjem potrebam na trgu dela, 
- izboljšati funkcionalno pismenost odraslih, 
- spodbujanje vseživljenjskega učenja, 
- oblikovanje nacionalne strategije izobraževanja odraslih. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

8663 Razvoj izobraževanja in usposabljanje odraslih in 
5511 Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij   _ 
Pravne podlage 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 12/69), 
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 12/96), 
- Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur.l. RS, št. 81/00), 
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. 1. RS, št. 12/96), 
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001, 
- Evropski sporazum o pridružitvi (Ur.l. RS, št. 44/97), 
- Direktiva Sveta EU (92/51/EEC), 
- Direktiva sveta EU (89/48 EEC). 

Cilji 
- vzpostavitev nacionalnega sistema oblikovanja standarda strokovnih znanj in spretnosti, ki 

bo evropsko primerljiv, 
- povečati zaposlitvene možnosti za brezposelne - starejše in težje zaposljive; 
- uvajanje novih poklicnih kvalifikacij z namenom uvajanja novih dejavnosti, ki so tržno 

zanimive za Slovenijo in tujino, 
- prilagoditev obstoječega sistema izobraževanja in usposabljanjem potrebam na trgu dela, 
- izboljšati funkcionalno pismenost odraslih, 
- spodbujanje vseživljenjskega učenja, 
- oblikovanje nacionalne strategije izobraževanja odraslih. 

Naloge Centra RS za poklicno izobraževanje: 
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- razvoj metodologije za pripravo strokovnih podlag za kataloge standardov strokovnih znanj 
in spretnosti, 

- priprava predlogov katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, 
- priprava čistopisov sprejetih katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, 
- vzpostavitev in vodenje evidenc poklicnih kvalifikacij, za katere so sprejeti katalogi 

standardov strokovnih znanj in spretnosti, 
- predlaganje sprememb in dopolnitev katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, 
- razvoj programov poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, 
- razvoj instrumentov za ugotavljanje potreb po izobraževanju na trgu delovne sile, 
- razvoj metodologije za določanje zaokroženih sklopov splošnih in poklicnih znanj, 
- razvoj, vzpostavitev in vodenje evidence nomenklatur poklicev, 
- vzpostavitev informacijske baze poklicnih standardov in poklicnih kvalifikacij, 
- priprava gradiva in opravljanje drugih nalog, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter 

splošnimi akti, 

Nacionalnega observatorija Slovenije: 
- priprava letnih poročil ter analiz stanja na področju formalnega in neformalnega poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja v državi za domače in mednarodne statistične spremljave in 
- primeijave, poročila s tega področja za pregled stanja na področju trga dela in oceno 

bodočih usmeritev poklicnih usposobljenosti 

Službe za EU programe: 
- priprave na uvajanje ESF - seminarji za pripravo na koriščenje ESF, 
- spodbujanje in usposabljanje regionalnih in lokalnih predlagateljev mednarodnih projektov, 

predvsem v komunitarni program EU, Leonardo da Vinci, 
v 

Andragoškega centra RS: 
- naloge oz. projekti za pripravo strokovnih podlag za razvoj izobraževanja odraslih, 
- razvoj in uvajanje projektov za pospeševanje izobraževanja odraslih, 
- izvajanje nalog, povezanih s pripravo, uresničevanjem, spremljanjem in promocijo izvajanja 

nacionalnega programa izobraževanja odraslih, 
- razvoj modela informativno svetovalne službe za izobraževanje odraslih, 
- razvoj in širjenje projekta organiziranega samostojnega učenja, 
- izdelava strategije.za dvigovanje ravni pismenosti zaposlenih in brezposelnih, 
- izdelava, uvajanje in evalvacija projekta "Individualni izobraževalni račun", 
- sodelovanje pri "Programu izobraževanja 5000". 

Obseg sredstev 
Predvideni rezultati zahtevajo povečan obseg sredstev, zaradi povečanja nalog institucij, ki 
poleg novih, z zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah sprejetih nalog (vzpostavitev 
nacionalnega sistema oblikovanja standardov strokovnih znanj in spretnosti, vzpostavitev 
nacionalnega registracijskega in informacijskega sistema in uvajanje novih poklicnih 
kvalifikacij) obsegajo opravljanje stalnih nalog (razvoj metodoloških podlag in novih 
nomenklatur poklicev, razvoj metodoloških podlag in novih programov usposabljanja in 
izpopolnjevanja, razvojno - analitska dejavnost) in širjenje že vzpostavljenih projektov 
(središča za samostojno učenje, informativno svetovalna služba, informacijski sistem za 
spremljanje izobraževanja odraslih, baze podatkov, pregled ponudbe učenja in izobraževanja 
odraslih, teden vseživljenjskega izobraževanja...) v nova okolja in k novim ciljnim skupinam. 
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Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je sofinanciralo delovanje CPI preko 3 
proračunskih postavk: 8663 - Razvoj izobraževanja in usposabljanje odraslih, 5511 - Razvoj 
novih poklicev in poklicnih kvalifikacij, delovanje Nacionalnega observatorija in Službe za 
Evropski socialni sklad pa iz proračunske postavke 4433 - Sofinanciranje Phare - EU 
programov. Ker se je program sofinanciranja Nacionalnega observatorija in Službe za 
Evropske programe iz Phare sredstev v letu 2000 zaključil, se je planiralo njuno 
sofinanciranje za leto 2001 iz proračunske postavke 8663, ki se tudi zato namensko povečuje. 
Sofinanciranje delovanja ACS se izvaja preko proračunske postavke 8663 - Razvoj 
izobraževanja in usposabljanje odraslih. 

V okviru proračunske postavke 8663 se bodo v letu 2001 izvajale tudi aktivnosti določene z 
novim Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. 1. RS št. 81/00) ter novim 
Zakonom o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU in nekaterih držav 
članic Efta za opravljanje reguliranih poklicev v RS, ki je v postopku sprejemanja. Z 
uveljavitvijo teh zakonov se določajo nove naloge že obstoječih služb (Državni izpitni center) 
oz.ustanavljajo in določajo naloge novih služb (Urad za priznavanje kvalifikacij, Inšpektorat 
RS za poklicne kvalifikacije), za katere je potrebno zagotoviti sredstva tako za novo 
zaposlovanje kot tudi za tehnično opremljenost, ki bo omogočala vključitev v mednarodni 
informacijski sistem. 

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur.l.št.81/2000'): 
Da bi se Republika Slovenija lahko vključila na enotni evropski trg in izvajala politiko 
priznavanja kvalifikacij v skladu z načeli Evropske unije, mora temu ustrezno dograditi 
upravno in informacijsko infrastrukturo. 

Urad za priznavanje kvalifikacij: Republika Slovenija bo najkasneje do 30.6.2001 ustanovila 
Urad za priznavanje kvalifikacij, ki bo spremljal in usklajeval izvajanje direktiv in 
sporazumov, opozarjal pristojna ministrstva na ugotovljene nepravilnosti, ki so v nasprotju z 
enotnim izvajanjem direktiv, sprejemal vloge za priznanje ustreznosti kvalifikacij, vodil 
postopek in izdajal kandidatu ustrezno odločbo, izdajal potrdila o veljavnosti diplom in 
certifikatov o poklicnih kvalifikacijah, ki so jih slovenski državljani pridobili v republikah 
bivše SFRJ pred 25.06.1991, vodil evidence reguliranih poklicev v RS in EU, vodil evidenco 
o številu vlog za priznanje ustreznosti kvalifikacij, evidenco imetnikov odločb o ustreznosti 
kvalifikacij, evidenco o številu pritožb zoper izdane odločbe, informiral zainteresirane osebe o 
pogojih za opravljanje reguliranih poklicev in opravljal druge naloge, določene z zakonom. 
Predstojnik urada bo po svoji funkciji nacionalni koordinator, in bo zastopal RS v 
koordinacijski skupini pri Komisiji EU. 

Današnja kadrovska in materialna opremljenost države RS ne omogoča izvajanja 
predlaganega zakona, zlasti na področju vodenja postopka in posredovanja informacij znotraj 
Evropske unije. Po oceni so potrebna dodatna vlaganja za nove zaposlitve in tehnično 
opremljenost služb, tako za vključitev v mednarodni informacijski sistem, kot za vzdrževanje 
baze podatkov ter izvajanje pričakovanega novega obsega nalog v zvezi z postopki za izdaje 
odločbe o priznavanju kvalifikacij za opravljanje določenega reguliranega poklica v RS 

Državni izpitni center bo skrbel za razvoj metodologij in postopkov preverjanj in potrjevanja 
standardov strokovnih znanj in spretnosti, sodeloval pri imenovanju predsednika in članov 
komisij za vsak posamezni primer, spremljal delo komisij, koordiniral imenovanje komisij pri 
izvajalcih, preverjal izpolnjevanje pogojev kandidatov za člane komisij, napotil kandidate za 
pridobitev licence na usposabljanje, dodeljeval, obnavljal in odvzemal licence članom 
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komisij, vodil evidence in najmanj enkrat letno poročal ministru o opravljanju postopkov za 
ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. 

Inšpektorat Republike Slovenije za poklicne kvalifikacije: institucija še ni ustanovljena, 
predvideva pa se ustanovitev do 30.6.2001. Inšpektorat bo vodil glavni inšpektor in 
inšpektorji. Inšpektorat bo nadziral: izpolnjevanje pogojev določenih za izvajalce postopkov 
za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, zakonitost postopkov ugotavljanja in 
potrjevanja poklicnih kvalifikacij, sestavo komisij in usposobljenost članov komisij. Inšpektor 
bo v primeru, ko ugotovi kršitve, z odločbo: določil ukrepe in rok za odpravo kršitev, zahteval 
zamenjavo komisije oziroma posameznega člana ali predsednika, odredil začasen ali trajen 
odvzem dovoljenja za izvajanje postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih 
kvalifikacij, odredil začasen ali trajen odvzem licence predsedniku oziroma članu komisije. 

Predlagan obseg sredstev za izvedbo programov oz. nalog na proračunski postavki 5511, v 
višini 22.221,00 tisoč SIT, in na proračunski postavki 8663, v višini 135.885,00 tisoč SIT, bo 
omogočil opravljanje tako stalnih kot tudi novih nalog obeh javnih zavodov. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

- sprejem in objava mednarodno primerljive metodologije priprave standardov strokovnih 
znanj in spretnosti, 

- delovanje (na nacionalnem in v mednarodnem okolju) registracijskega in informacijskega 
sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 

- izdelava katalogov novih standardov strokovnih znanj in spretnosti, 
- novi programi usposabljanja in izpopolnjevanja, 
- novi programi specializacij, 
- priprava standardov novih znanj in spretnosti za programe usposabljanja in izpopolnjevanja, 
- nacionalno poročilo o poklicnem izobraževanju v letu 2000, 
- monografija o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 
- vzdrževanje informacijske baze podatkov nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 
- širjenje središč za organizirano samostojno učenje, 
- implementacija modela informativno svetovalne službe za izobraževanje odraslih, 
- strategija za dvigovanje ravni pismenosti zaposlenih in brezposelnih. 

19062601 ŠTUDIJSKE POMOČI 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Podprogram vključuje proračunski postavki: 
4082 Regresiranje obrestne mere kreditiranja študentov 
5629 Subvencioniranje študentske prehrane 
za kateri ministrstvo načrtuje skupno porabo v višini 1.839.937 tisoč SIT. 

Del programov v okviru podprograma - Študijske pomoči, katerega koordinatorje Ministrstvo 
za šolstvo in šport, izvaja in financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,, in sicer 
programe pomoči študentom pri najemanju kreditov za študij, kjer se subvencionira del 
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obresti pri odobrenih kreditih in program subvenciniranja študentske prehrane, ki jo nudijo 
gostinska podjetja. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

S subvencijami študentom se želi doseči nižje stroške študija, in sicer pri prehrani za vse 
študente, pri kreditih za študij pa za tisto populacijo študentov, ki so uspešnejši. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

4082 Regresiranje obrestne mere kreditiranja študentov. 
Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, štev 5/91, 
12/92, 71/93, 38/94, 80/97 - Odločba US RS in 69/98, 
Pravilnik o posojilih za študij (Ur. list RS, štev. 61/99 in 78/2000), 
Koncesijske pogodbe z bankami koncesionarkami. 

Cilji 
Ugodna posojila študentom z regresirano obrestno mero. 

Naloge 
Regresiranje obrestne mere za posojila podeljena s strani poslovnih bank s koncesijo, ki jo 
podeli Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in prevzemanje poroštev za ta posojila. 

Pričakovani rezultati 
Po doslej znanih podatkih se bo v letu 2000 podelilo 250 posojil za študijako leto 2000/01 in 
cca 800 posojil za študijsko leto 2001/02. 

Sji. 
Način porabe sredstev. 
Javni razpis. 

Spremljanje programov in nadzor 
Nadzor izvaja Zavod RS za zaposlovanje in ministrstvo v okviru koncesijskih pogodb. 

idi ■a 
Število upravičencev 
V skladu s 55. in 58. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
in na podlagi Pravilnika o posojilih za študij je bil v šolskem letu 1999/2000 izveden pilotni 
projekt regresiranja obrestne mere kreditiranja študentov. Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve je regresiralo študentom - posojilojemalcem 50% realne obrestne mere, ob 
doseganju povprečne ocene 8,5 in več pa seje realna obrestna mera regresirala v celoti. V letu 
2000 se je odločilo za najem posojila za študij 1.528 študentov, za šolsko leto 2000/2001 pa 
se ocenjuje, da se bo regresiralo 200 študentskih kreditov. Za šolsko leto 2001/02 ocenjujemo, 
da bo odobrenih okrog 800 novih vlog. 

5629 Subvencioniranje študentske prehrane I 
Pravna podlaga 
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Uredba o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, štev.24/96, 1/97, 29/98, 103/00 
in 124/00), 
Navodilo za izvajanje subvencionirane študentske prehrane in 
Pogodbe s ponudniki prehrane. 

Cilji 
Zagotavljanje toplih obrokov študentom v času predavanj, vaj, seminaijev in drugih študijskih 
obveznosti. 

Naloge 
Prodaja bonov za študentsko prehrano, obračun subvencije in posredovanje mesečnih 
zahtevkov za izplačilo subvencije - izvajajo Študentske organizacije, izplačevanje subvencije 
- izvaja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Pričakovani rezultati 
Ustrezna prehrana študentov in s tem izboljšanje pogojev za študij ter študijskih rezultatov. 

Način porabe sredstev 
Javni razpis, zahtevki študentskih organizacij. 

Spremljanje programov in nadzor 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanju s Študentskimi organizacijami 
izvaja nadzor nad ponudniki prehrane, strokovni in finančni nadzor pa ministrstvo v skladu s 
področnimi predpisi in predpisi o javnih financah. 

Obseg sredstev 
Ocena potrebnih sredstev, v višini 1.764.937,41 tisoč SIT, izhaja iz predvidenega zvišanja 
števila upravičencev in lokacij na katerih se zagotavlja subvencionirana študentska prehrana. 
Število obrokov se povečuje od 3,6 milijona v letu 2000 na predvidoma 4 milijone v letu 
2001, višina subvencije je določena na višini 75% zneska regresa za prehrano delavcev v 
negospodarstvu. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Vzpostaviti bolj stimulativni program regresiranje obrestne mere pri dodeljevanju kreditov za 
študij in omogočiti subvencijo študentske prehrane povečani populaciji študentov. 

19062602 ŠTIPENDIJE 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Program štipendij, kot je določen z zakoni na področju zaposlovanja, predvideva pravice iz 
tega naslova predvsem kot socialni korektiv, kar pomeni daje do štipendije upravičena oseba, 
ki se redno izobražuje ( dijaki, študentje ), ki s svojimi dohodki oz. dohodki družine ne 
presega določen limit in, ki je pri izobraževanju uspešna. Posebne pravice pa imajo izrazito 
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nadarjeni oz. brezposelne osebe, ki se vključijo v programe rednega izobraževanja. Za 
štipendije načrtuje ministrstvo porabo sredstev v višini 17.000.906 tisoč SIT. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Omogočiti šolanje mladini iz socialno šibkih okolij, vzpodbujati izobraževanje nadaijenih, 
omogočiti izobraževanje brezposelnih oseb brez temeljne poklicne izobrazbe ali za pridobitev 
izobrazbe za deficitarne poklice. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

7054 Republiške štipendije 
Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, štev 5/91, 
12/92, 71/93, 38/94, 80/97 - Odločba US RS in 69/98), 
Pravilnik o štipendiranju (Ur. list RS, štev. 48/99 in 43/2000), 
Program 5000 Vlade RS in sklep Vlade RS štev. 671-051/99-1 (N) z dne 11.11.1999. 

Cilji 
Omogočiti šolanje mladini iz socialno šibkih okolij, vzpodbujati izobraževanje nadarjenih, 
omogočiti izobraževanje brezposelnih oseb brez temeljne poklicne izobrazbe ali za pridobitev 
izobrazbe za deficitarne poklice. 

Naloge 
Ugotavljanje upravičenosti do štipendij in mesečno izplačevanje štipendij vajencem* dijakom 
in študentom ter brezposelnim osebam, napotenih na izobraževanje v programu 5000 - izvaja 
Zavod RS za zaposlovanje, zagotavljanje 70% potrebnih sredstev za štipendiranje štipendistov 
sklada Dr. Franca Munde - izvaja Ministrstvo. 

Pričakovani rezultati 
Zagotavljanje državne pomoči države delu populacije v izobraževalnem procesu na podlagi 
socialnih meril, meril nadarjenosti in s tem tako kvantitetni kot kvalitetni dvig izobrazbene 
ravni prebivalstva. 

Predvideno število štipendistov 
Republiške štipendije: 40.700, 
Zoisove štipendije: 11.600, 
Brezposelne osebe: 4.900, 
Mundove štipendije: 38 . 

Način porabe sredstev 
Javni razpis in napotitev brezposelnih oseb na izobraževanje. 

Spremljanje programov in nadzor 
Uveljavljanje pravic na podlagi zakona v upravnem postopku - upravni in sodni nadzor. 
Izobraževanje brezposelnih oseb po posebnem programu ( program 5000) Vlade RS. 
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Obseg sredstev 
Je realno večji kot v letu 2000 zaradi povečanjega števila republiških štipendistov (620) 
povečanega števila zoisovih štipendistov (330), sprememb pravilnika o štipendiranju 
(povečan maksimalen dodatek za prevoz iz 30 na 40% zajamčene plače) ter novi štipendisti 
zaradi medletnih sprememb dohodkov vzdrževalcev družine (nastenek brezposlenosti, 
upokojitev). 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Zagotavljanje pomoči države večjemu delu populacije v izobraževalnem procesu na podlagi 
socialnih meril, meril nadarjenosti in s tem tako kvantitetni kot kvalitetni dvig izobrazbene 
ravni prebivalstva, saj se povečuje povprečni znesek na upravičenca in tudi število 
prejemnikov štipendij. 

20012601 UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA 

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika: 

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke: 
59 Strokovni izpiti 
1286 Strokovni nadzor 
1279 Inštitut RS za socialno varstvo 
2198 Vzdrževanje in razvoj informacijskih sistemov socialnega varstva in družinskih 
prejemkov 
2487 Raziskave, razvoj 
2910 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
3011 Plače 
3335 Materialni stroški 
3659 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
4072 Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje programov 

nevladnega sektorja 
4076 Socialna zbornica 
4077 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva 
4428 Izobraževanje 
4433 Sofinanciranje PHARE programov 
5253 Sodelovanje s strokovnimi institucijami 
5905 Seznanjanje javnosti s pravicami s področja socialne varnosti 
5907 Stroški izvajanja investicij v javne zavode 
6185 Delo organov in komisij 
7089 Sofinanciranje tiska in drugih projektov 
7172 Mednarodno sodelovanje 
7190 Priznanja socialnega varstva 
7867 Vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava podatkov po vojnih zakonih 
7870 Stroški izvajanja vojnih zakonov 
8519 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1998 - SL 
1435 Spodbujanje socialnega dialoga 
1439 Stroški izvajanja zakona o socialnem varstvu 
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1444 Stroški vodenja upravnega postopka 

Za podprogram ministrstvo načrtuje porabo sredstev v letu 2001 v višini 2.157.059 tisoč SIT. 
V podprogram so uvrščene tudi proračunske postavke, na katerih ministrstvo zagotavlja 
sredstva za delovanje ministrstva in sicer vsa sredstva za plače zaposlenih v ministrstvu in vse 
ostale stroške, ki so povezani z delovanjem ministrstva. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Zagotavljati pogoje za zagotovitev strokovnih podlag, ustrezne strokovne usposobljenosti, 
omogočanje raziskovalnega dela, pridobivanje mednarodnih izkušenj in drugih podlag za 
delovanje ministrstva in strokovnih institucij iz področja dejavnosti ter zagotovitev nujnih 
infrastrukturnih podlag za delo izvajalskih organizacij. 
Zagotavljati strokovni in upravni nadzor nad izvajanjem storitev v socialnem varstvu in s tem 
prispevati k večji kvaliteti storitev. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

59 Strokovni izpiti 
Iz lastne dejavnosti krije ministrstvo plačila za delo članov izpitne komisije s področja 
socialnega varstva. 

1286 Strokovni nadzor 
Strokovni nadzor je opredeljen v 102. do 108. členu Zakona o socialnem varstvu, UR. list RS 
št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 41/99). Zakon določa obseg nadzora in 
plačnika stroškov. Izvedbena vprašanja ureja na podlagi zakona izdan Pravilnik o izvajanju 
strokovnega in upravnega nadzora na področju socialnega varstva. 
S pluralizacijo socialno varstvenih storitev in izvajalcev teh storitev, ki je opredeljena 
Nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2005, je potrebno zagotoviti strokovni 
nadzor ne le za obstoječe javne socialno varstvene zavode, temveč tudi izvajalce socialno 
varstvenih storitev, ki jim bo podeljena koncesija za opravljanje teh dejavnosti. 
Strokovni in upravni nadzor se izvajata na podlagi zakona in po določilih posebnega 
pravilnika. Nadzor opravljajo komisije, ki jih imenuje minister iz liste strokovnjakov. Vsi 
člani in članice komisij so zunanji sodelavci ministrstva in imajo pravico do nagrad za 
opravljeno delo ter do povračila materialnih stroškov. Za leto 2001 je predvidenih 25 rednih 
in približno 10 izrednih nadzorov. 

1279 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo 
Vlada Republike Slovenije je dne 30. 8. 1996 s sklepom štev. 022-03/96-24/1-8 ustanovila 
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo kot javni zavod. Podlaga za ustanovitev 
IRSSV je bila v 7. členu ZSV, Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 
41/99). 

Sistemizacija delovnih mest dopušča 5 zaposlitev v IRSSV, v letu 2000 so zaposleni trije. V 
letu 2001 bodo zaposleni še dodatni raziskovalni delavci IRSSV s polnim delovnim časom. V 
prihodnjem obdobju bo obseg stroškov predvidoma naraščal zaradi vrste in specifičnosti 
nalog, povezanih z informacijskim sistemom socialnega varstva ter večjimi raziskavami. 
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Vrsto raziskav in obseg dela se določa na podlagi programa dela, ki ga sprejme Upravni odbor 
za vsako leto posebej in potrdi Vlada RS, vse aktivnosti pa koordinira MDDSZ. 

V letu 2001 se bo področje delovanja razširilo še na področje raziskovanja družinske politike, 
kar bo pogojevalo nove zaposlitve in povečanje materialnih stroškov za raziskave. 

2198 Vzdrževanje in razvoj informacijskih sistemov socialnega varstva in družinskih 
prejemkov 
Dolgoročni cilj je zaključiti projekt MDDSZ-ISCSD in vzpostaviti informacijski sistem za 
nadzor in podporo izvajanja naslednjih zakonov: Zakona o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkov, Zakona o socialnem varstvu ter Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmeijih, 
ki pokrivajo področje družinskih prejemkov, socialno-varstvenih dajatev, preživnin, rejništva 
in posvojitev na centrih za socialno delo in na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 
Dejavnost obsega nadaljevanje projekta MDDSZ-ISCSD po pogodbi z zunanjim izvajalcem 
ter nadaljevanje vzdrževanja aplikacij OTR-POR in CSD-VAL, ki so trenutno še v uporabi in 
bodo v uporabi do vzpostavitve novega informacijskega sistema MDDSZ-ISCSD. 
Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje nabav na centralni infrastrukturi na CVI za 
potrebe projekta ISCSD. 
Glavni cilj je zaključiti projekt MDDSZ-ISCSD in vzpostaviti informacijski sistem, da bo 
ministrstvo lahko nadziralo in izvajalo navedene zakone. 

2487 Raziskave, razvoj 
Sredstva za raziskave in razvoj so namenjena za izvedbo raziskovalnih in razvojnih projektov 
z vseh področij dela ministrstva, predvsem kot strokovnih osnov za pripravo sistemskih 
predpisov. 
Na postavki se bodo izkazovala sredstva, namenjena za izvedbo raziskovalnih in razvojnih 
projektov, ki jih za potrebe ministrstva izvajajo raziskovalne institucije ter sredstva, ki se 
namenjajo za sofinanciranje ciljnih raziskovalnih programov (CRP), ki jih v sodelovanju z 
ministrstvom pripravljajo drugi vladni resoiji. Ministrstvo za delo, družino in socialnega 
zadeve je sodelovalo pri sofinanciranju raziskav za pripravo Strategije gospodarskega razvoja 
Slovenije. 

Sredstva so namenjena tudi za razvojne raziskave za posamezne segmente trga dela, ki so med 
drugim potrebna tudi pri vključevanju v Evropsko unijo. To področje zavzema tudi pripravo 
strokovnih podlag za pripravo sklopa razvoj človeških virov in zaposlovanja v okviru priprave 
Državnega razvojnega programa. Potrebno je opredeliti metodologijo spremljanja razvojnih 
dokumentov na področju politike zaposlovanja, ter strokovne podlage za učinkovito vodenje 
medsektorske razvojne politike. Večina navedenega je povezano tudi z usmeritvami, ki sta jih 
republika Slovenija in Evropska Unija sprejeli v skupnem dokumentu "Skupna ocena 
srednjeročnih prioritetnih nalog na področju zaposlovanja v Sloveniji". 
Prav tako so sredstva namenjena za razvojne projekte na področju socialnega varstva, ki 
uvajajo nove pristope pri delu z ljudmi. 

2910 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana za male investicije, nakup 
potrebne pisarniške in druge opreme ter za nakup nujne računalniške in programske opreme. 
V letu 2001 so nujne investicije na posodobitvi računalniškega omrežja ministrstva in 
zamenjavi nekaterih računalnikov. Informacijska mreža na MDDSZ je zastarela, zato jo je 
potrebno nadomestiti oz. nadgraditi zaradi uvajanja novih programskih paketov, saj je 
obstoječa mreža preobremenjena in ne zagotavlja kvalitetnega prenosa podatkov. 
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Sredstva, ki jih planiramo, so namenjena tudi za najnujnejša vzdrževalna dela prostorov na 
lokaciji Kotnikova 5. 

3011 Plače 
Sredstva za plače s sredstvi za prispevke delodajalca so planirana v skladu s planskimi 
izhodišči. 
Sredstva vključujejo tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, povračil stroškov 
prehrane med delom, povračil stroškov prevoza na delo in z dela, jubilejnih nagrad, 
odpravnin, solidarnostnih pomoči, dodatkov za ločeno življenje. 

3335 Materialni stroški 
Materialni stroški so namenjeni za delo ministrstva, predvsem za pisarniški ter splošni 
material in storitve (varovanje poslovnih prostorov, časopisi, strokovna literatura, 
reprezentanca...); posebni material in storitve; energijo, vodo, komunalne storitve in 
komunikacije (elektrika, ogrevanje, telefon, poštnina...); prevozne stroške in storitve (goriva, 
registracija vozil, prevozi...); izdatke za službena potovanja (dnevnice...); tekoče vzdrževanje 
(vzdrževanje poslovnih prostorov, opreme...); najemnine in zakupnine (najem poslovnih 
prostorov...); druge operativne odhodke (avtorski honorarji, plačila po pogodbah o delu, 
plačila za delo preko študentskih servisov...) ter za druge materialne stroške. 
Višina sredstev je planirana glede na izhodišča, realizacijo v letu 2000 in nove obveznosti. 
Višja sredstva so planirana predvsem za najemnine in zakupnine prostorov. Ministrstvo mora 
zagotavljati sredstva za plačilo že sklenjenih najemnih pogodb v preteklih letih, ki bodo 
zaradi usklajevanja z rastjo cen višja, hkrati pa bo moralo pridobiti dodatne najete prostore 
za rešitev prostorskega problema. Višja sredstva so planirana tudi na področju komunalnih 
storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev zaradi dotrajanosti obstoječih vozil in 
predvidenega nakupa dveh novih vozil. 

3659 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
Sredstva so namenjena plačilom avtorskih pogodb, plačilom po pogodbah o delu, sodnim 
stroškom in odvetniškim ter notarskim storitvam z različnih področij dela. 

4072 Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje programov 
nevladnega sektorja 
Ciljna skupina: 
1. Ženske in otroci v materinskih domovih in zavetiščih 
2. Osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju v stanovanjskih skupinah, dnevnih 
centrih ter mreža centrov za svetovanje in zagovorništvo; 
3. Uporabniki svetovanja preko telefona otrokom, mladostnikom in drugim osebam v osebnih 
stiskah; 
4. Invalidi v stanovanjskih skupinah oziroma bivalnih skupnostih za neodvisno življenje 
invalidov, in uporabniki drugih specializiranih programov za organizacijo in vzpodbujanje 
neodvisnega življenja invalidov; 
5. Uživalci drog in njihovi bližnji v nizkopražnih programih, centrih za svetovanje in 
vsakodnevno obravnavo ter uživalci drog v terapevtskih skupnostih in drugih programih, ki 
omogočajo nastanitev; 
6. Medgeneracijske in druge skupine za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem v 
okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih; 
7. Otroci in mladoletniki prikrajšani za normalno družinsko življenje v centrih s kratkotrajno 
dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo; 
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8. Otroci in mladoletniki s težavami v odraščanju, ki doživljajo nasilje ali spolne zlorabe ali 
otroci, ki živijo v družinah s težavami v medosebnih odnosih; 
9. Žrtve nasilja, ki potrebujejo psihosocialno pomoč; 
10. Brezdomci v sprejemališčih in zavetiščih; 
11. Druge oblike samopomoči in medsebojne pomoč pri reševanju socialnih stisk in težav. 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. 
US RS, 1/99 in 41/92), Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur. 1. RS, št. 
31/2000 - IX. točka) in 16. čl. Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in 
obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Ur.l. RS, št. 98/99). 

Postavka Eksperimentalni in razvojni programi je namenjena za različne programe socialnega 
varstva. Sredstva iz navedene postavke se delijo na javnem razpisu. Sredstva se zagotavljajo 
za oblike dela s ciljnimi skupinami po Nacionalnem programu socialnega varstva. V letu 2000 
je bilo sofinanciranih 200 različnih programov na javnem razpisu. Od tega je bilo na javnem 
razpisu izbranih 21 programov, ki bodo sofinancirani v daljšem obdobju. Ti programi 
dopolnjujejo javno službo in sodijo v mrežo socialnih programov, ki so nacionalnega pomena 
(npr. programi za otroke in mladostnike, dnevnih centrov za osebe z dolgotrajnimi duševnimi 
težavami, programi za neodvisno življenje invalidov, zatočišča za brezdomce, itd.). Za delo v 
programih, ki dopolnjujejo javno službo, so potrebne za strokovno obravnavo uporabnikov 
redne zaposlitve. Za programe, ki dopolnjujejo javno službo, predvidevamo v letu 2001 
porabo sredstev v višini 226 milijonov SIT, iz ostalih sredstev pa se bodo sofinancirali novi 
programi preko javnega razpisa. 

4076 Socialna zbornica 
Pravna podlaga za delovanje in financiranje Socialne zbornice je opredeljena v 76. do 79. 
členu Zakona o socialnem varstvu, UR. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 

 1/99 in 41/99), opredeljuje pa jo tudi Nacionalni program socialnega, varstva do leta 2005, 
(Ur. list. RS št. 31/2000). 
Socialna zbornica deluje od ustanovitve 1993. leta. Izvaja številne strokovne in operativne 
naloge, javna pooblastila in je osrednja strokovna institucija področja socialnega varstva. 
V dokumentih zbornice, ki jih je sprejel njen upravni odbor, naj bi strokovna služba zbornice 
ob izteku drugega mandata njene skupščine (v osmih letih od ustanovitve, torej leta 2001) 
vključevala 12 strokovnih delavcev. Ob upoštevanju objektivnih možnosti planiramo takšno 
raven kadrovske zasedenosti v letu 2002. 
Nove naloge, ki zahtevajo povečan obseg sredstev, so predvsem: 

oblikovanje in razvijanje usposabljanja mentorjev pripravnikom v socialnem varstvu 
(za strokovne delavce in sodelavce); oblikovanje osrednjih mentorskih baz ter 
priprava pripravnikov za pridobitev licence (izvedba strokovnega izpita, preizkusa 
usposobljenosti za delo v socialnem varstvu) 
razvoj socialno varstvenih konceptov dela s posebnimi uporabniškimi skupinami 
( uživalci prepovedanih drog; osebami s težavami v duševnem zdravju; trpinčene 
osebe) 

- razvoj standardov znanj za novo nastajajoče poklice v socialnem varstvu 
- oblikovanje programov osveščanja uporabnikov socialno varstvenih storitev o njihovi 
dolžnosti aktivnega sodelovanja ter o njihovi pravici do izbire, do ugovora in varovanja 
osebne integritete. 
V zvezi z izvajanjem navedenih nalog povečanje stroškov narekujejo opravila, ki jih zbornica 
izvaja v programu razvoj kadrov. 
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4077 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva 
Financiranje usposabljanja delavcev socialnega varstva je opredeljeno v 73. členu Zakona o 
socialnem varstvu, UR. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 41/99). 
Strokovno usposabljanje v skladu s pravilnikom o izobraževanju in strokovnem usposabljanju 
delavcev na področju socialnega varstva organizira Socialna zbornica. Sredstva na tej 
postavki so namenjena strokovnim delavcem in strokovnim sodelavcem, del sredstev pa tudi 
usposabljanju laičnih delavcev in sicer za različne programe permanentnega strokovnega 
usposabljanja ter za pomoč pri vključevanju v programe za pridobitev strokovne izobrazbe. 
Sredstva se dodeljujejo za sofinanciranje izvedbe potrjenih programov usposabljanja 
strokovnih delavcev, strokovnih sodelavcev in drugih delavcev zaposlenih na področju 
socialnega varstva ter sofinanciranje izobraževanja strokovnih delavcev in strokovnih 
sodelavcev zaposlenih na področju socialnega varstva. Izvedljivost Nacionalnega programa 
socialnega varstva je v tesni povezavi z nadaljnjim usposabljanjem, ki zagotavlja večanje 
strokovne moči neposrednih izvajalcev s pridobivanjem novih in dodatnih znanj. 
Glede na raznolikost strok in poklicev ter pričakovane visoke kakovosti izvajanjih socialno 
varstvenih storitev in programov je povečevanje sredstev na tej postavki nujno, saj je le na ta 
način moč kreirati strokovni razvoj nosilnega kadra področja. 
V okviru te postavke so predvidena tudi sredstva računalniškega usposabljanja delavcev 
socialnega varstva in sicer osnovno izobraževanje za delo na računalniku in izobraževanje za 
delo na novem informacijskem sistemu za CSD. 

4428 Izobraževanje 
Sredstva so namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju delavcev ministrstva. 
Udeležujejo se programov, ki se nanašajo na strokovno delo ministrstva in jih pripravljajo in 
izvajajo različne strokovne institucije in državni organi. Za leto 2001 predvidevamo glede na 
realizacijo porabe sredstev v letu 2000 večja sredstva, s katerimi bi zaposlenim zagotovili 
ustrezna izobraževanja za izvajanje nalog na ministrstvu, predvsem v smeri vključevanja v 
EU. . .  _ . •' 

4433 Sofinanciranje PHARE programov 
Pravna podlaga je Osnutek Kovenante med Slovenijo in Švedsko št. Kovenanta SL9913.01 in 
Kovenante med Slovenijo in Nemčijo o Twining projektu Zdravje in varnost pri delu. 
Sredstva so namenjena plačilu bančnih stroškov donacij PHARE programov in materialnih 
stroškov ter ostalih obveznosti, ki izhajajo iz PHARE projektov. 

5253 Sodelovanje s strokovnimi institucijami 
Sredstva so predvidena za sodelovanje z institucijami pri izvedbi določenih strokovnih nalog 
ali pripravi strokovnih izhodišč, pomembnih pri sistemskih rešitvah ali projektih in zahtevajo 
specifična strokovna znanja. 

5905 Seznanjanje javnosti s pravicami s področja socialne varnosti 
Sredstva so planirana za seznanjanje občanov o pravicah, določenih s predpisi, ki jih 
pripravlja ministrstvo na različnih področjih dela oz. z že sprejetimi predpisi in programi, 
predvsem za seznanjanje o pravicah s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
delovnih razmerij, s področja družine in socialnega varstva, varstva pri delu, zaposlovanja ter 
z drugih področij. 

5907 Stroški izvajanja investicij v javne zavode 
Iz finančnih sredstev predvidenih na tej postavki bo ministrstvo krilo stroške izvajanja 
investicij v javne zavode in sicer za pokritje stroškov oglaševanja javnih razpisov, pokritje 

17. marec 2001 2051 poročevalec, št. 16/IX 



stroškov, povezanih s postopkom vpisa državnega premoženja v upravljanje MDDSZ v 
zemljiške knjige, izvedbe javnih razpisov. 

6185 Delo organov in komisij 
Sredstva so predvidena za delo organov in komisij, imenovanih na vseh področjih dela 
ministrstva, razen za tista, ki se financirajo iz posebnih proračunskih postavk, namenjenih 
stroškom izvajanja posameznih zakonov ali programov. 

7089 Sofinanciranje tiska in drugih projektov 
Ministrstvo sofinancira mladinsko in družinsko periodiko ter strokovni tisk z vseh področij 
dela ministrstva - pripravo in izdajo strokovnih publikacij, knjig, brošur, strokovnih revij in 
drugih strokovnih gradiv. Prejemniki so različni prosilci, ki pripravljajo in izdajajo tak tisk. 
Sredstva so predvidena tudi za sofinanciranje strokovnih konferenc, posvetov ali simpozijev s 
področja dela ministrstva. Kriteriji in postopek dodeljevanja sredstev so določeni v Pravilniku 
o merilih za sofinanciranje tiska, projektov, društev in drugih organizacij. Predloge obravnava 
posebna komisija. 

7172 Mednarodno sodelovanje 
Sredstva so predvidena za službene poti v tujino, stroške dela delegacij pri sprejemanju 
bilateralnih sporazumov, uradne in delovne obiske ministra in državnih sekretarjev, 
prevajanje strokovnih tekstov s področja dela ministrstva, organizacijo konference evropskih 
ministrov za družino, članarine mednarodnim organizacijam, med katerimi je vključena tudi 
donacija za Unicef, članarine Mednarodni organizaciji dela in drugim mednarodnim 
organizacijam, sofinanciranje pomoči v jugovzhodni Evropi (Pakt stabilnosti). 

«■ 
7190 Priznanja socialnega varstva 
Minister za delo, družino in socialne zadeve je sprejel Pravilnik o nagradah in priznanjih za 
delo na področju socialnega varstva (Ur. 1. RS št. 74/99), s katerim je predpisal vrsto in višino 
nagrad ter kriterije in postopek za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega 
varstva. Pravilnik ima podlago v 75. členu ZSV (Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94- 
odl. US RS, 1/99 in 41/99). 
Pravilnik določa največ 6 nagrad, ki po veljavnem pravilniku skupaj obsegajo vrednost 11 
povprečnih brut.o plač v višini zadnjega znanega podatka v mesecu, ko je sprejet sklep o 
podelitvi nagrad in priznanj, ostala sredstva pa so namenjena pokritju materialnih in drugih 
stroškov v zvezi s podelitvijo priznanj. 

7867 Vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava podatkov po vojnih zakonih 
Sredstva so namenjena za: 

- Izvajanje in vzdrževanje informacijskega sistema ter dodatnih del pri organih za 
varstvo vojnih invalidov in vojnih veteranov pri upravnih enotah v RS in obdelava 
podatkov za izvajanje pravic. 

- Omogočanje nemotenega delovanja sistema, to je centralnega izplačevanja denarnih 
prejemkov upravičencem s področja zakona o vojnih invalidih, zakona o vojnih 
veteranih, zakona o žrtvah vojnega nasilja in zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni 
za Slovenijo 1991. 

- Vzdrževanje informacijskega sistema in izvajanje računalniške podpore in mesečne 
obdelave pri vzpostavljanju informacijskega sistema za izplačila prejemkov 
upravičencem, pravnim osebam in izplačila drugih prejemkov po »vojnih 
zakonih«.Tekoče mesečno in nemoteno izvajanje vzdrževanja in izvajanja 
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računalniške podpore in mesečnih izplačil upravičencem, pravnim osebam in izplačil 
drugih prejemkov po »vojnih zakonih«. 

7870 Stroški izvajanja vojnih zakonov 
Sredstva so namenjena za: 

- Kritje stroškov izvajanja zakona o vojnih invalidih, zakona o vojnih veteranih, zakona 
o žrtvah vojnega nasilja in zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 
(tiskanje obrazcev, najemnine, stroški izpitnih komisij, pogodbe o delu, provizije). 

- Opravljanje nalog, zagotavljanje izvajanja in kritje stroškov citiranih zakonov. 

i;? 

1435 Spodbujanje socialnega dialoga 
MDDSZ meni, da se mora socialni dialog okrepiti tako na strani delodajalskih kot 
delojemalskih organizacij. Okrepiti je namreč potrebno bipartitni dialog, kar narekujejo tudi 
EU usmeritve. V ta namen je ministrstvo zaprosilo za sredstva PHARE 2001 in pripravilo 
projekt. Poleg aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru projekta, je potrebno spodbuditi socialni 
dialog tudi z drugimi aktivnostmi, predvsem je v tem okviru potrebno zagotoviti ustrezno 
strokovno podporo na področju industrijskih razmerij, zlasti kolektivnega delovnega prava in 
plačne politike. 

ri; 
1439 Stroški izvajanja zakona o socialnem varstvu 
Za izvajanje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, ki se bo začel 
uporabljati v letu 2001, se pripravlja tudi nov informacijski sistem za potrebe odločanja, 
izvrševanje nadzora, spremljanje stanja, analize in izvajanje centralnega izplačila 
Sredstva so namenjena za izvajanje centralnih izplačil denarnih socialnih pomoči, ki bo 
omogočeno z novim informacijskim sistemom. Glede na to, da je uporaba zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu predvidena s 1. 10. 2001, so sredstva 
za stroške centralnih izplačil za leto 2001 predvidena le za-zadnje tri mesece. 

; '13: 
1444 Stroški vodenja upravnega postopka 
To je nova obveznost ministrstva, ki izhaja iz novega zakona o splošnem upravnem postopku. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Zagotoviti pogoje za normalno delovanje ministrstva in izpolnjevanje nalog s področja 
pristojnosti ministrstva. 

20022601 DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA 
t 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

V ta podprogram spadajo družinski prejemki, kot so določeni v zakonu o družinskih 
prejemkih (Uradni list RS, št. 73/95, 65/93, 71/94, 26/99) in sicer denarno nadomestilo za čas 
dopusta ob rojstvu otroka, dopusta za nego in varstvo otroka ter daljšega dopusta za nego in 
varstvo otroka, otroški dodatek, pomoč za opremo novorojenca, dodatek za nego otroka in 
starševski dodatek. 
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Podprogram vključuje proračunsko postavko 2195 Družinski prejemki in starševska 
nadomestila, za katero planiramo porabo v višini 86.338.500 tisoč SIT. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Na področju starševskega varstva predvidevamo zagotoviti nadomestila vsem staršem, ki 
koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka. Z različnimi vrstami 
družinskih prejemkov, med katerimi je največ sredstev namenjeno za otroški dodatek, 
zagotavlja država dodatna sredstva kot pomoč družinam z otroki. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

Osnova za denarno nadomestilo za čas dopusta ob rojstvu otroka, dopusta za nego in varstvo 
otroka ter daljšega dopusta za nego in varstvo otroka je povprečna mesečna plača oziroma 
povprečna osnova, od katere upravičenec plačuje prispevke za porodniško varstvo v zadnjih 
12 mesecih pred mesecem obveznega nastopa porodniškega dopusta. Osnova ne more biti 
nižja od minimalne plače. Denarno nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100% 
osnove. Usklajuje se z gibanjem povprečnih plač v Republiki Sloveniji. Med družinske 
prejemke uvrščamo otroški dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek in dodatek 
za nego otroka. Višina otroškega dodatka je določena v zakonu, usklajuje pa se dvakrat letno 
in sicer koncem januarja in junija v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. 
Pomoč ob rojstvu otroka se zagotavlja v denaiju ali v obliki zavitka in se usklajuje 
trimesečno, skladno z rastjo cen izdelkov. Višina starševskega dodatka in dodatka za nego 
otroka je določena v zakonu in se usklajuje z rastjo zajamčene plače. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Za leto'2001 ocenjujemo, da bo denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta prejemalo 
okoli 16.550 porodnic v povprečni mesečni višini 156.400 SIT. Otroški dodatek bo v letu 
2001 prejemalo povprečno mesečno 411.640 otrok, v povprečni mesečni višini 9.800 SIT, 
dodatek za nego otroka 4.750 otrok, v povprečni mesečni višini 13.300 SIT, pomoč ob rojstvu 
otroka 18.200 otrok, v povprečni mesečni višini 33.000 SIT, starševski dodatek pa okoli 2.500 
upravičenk, v povprečni mesečni višini 23.300 SIT. Upravičenke do starševskega dodatka 
bodo tudi pokojninsko in invalidsko zavarovane, za kar so sredstva v proračunu Republike 
Slovenije zagotovljena v okviru postavke poračunavanja obveznosti do ZPIZ. Za upravičenke 
do denarnega nadomestila je potrebno v letu 2001 zagotoviti tudi sredstva za plačilo vseh 
prispevkov delodajalca (15,9% od bruto nadomestil). 

20022603 REJNIŠTVO 

sn . • 

/. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 
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Rejništvo je oblika družbenega varstva otrok, ki je določena z Zakonom o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/89, člen 155). Rejnino sestavljajo materialni 
stroški za otroka in nagrada za delo rejnice. 
Podprogram vključuje proračunske postavke: 
7019 Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje rejnic in rejnikov 
7057 Rejnine 
Za podprogram ministrstvo načrtuje porabo v skupni višini 810.000 tisoč SIT. 

A 
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 

načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Rejništvo je oblika družbenega varstva, ki se izvaja v družinah, kar je za otrokov psihofizični 
razvoj izrednega pomena. Ta oblika nadomestnega varstva je v Sloveniji dobro razvita in 
razširjena in jo bomo tudi v bodoče ohranili in nadgradili. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

Rejnino sestavljajo materialni stroški za otroka in nagrada za delo rejnice. Višino rejnine 
določa Vlada RS s sklepi. Poleg tega se za določeno število rejnic, ki opravljajo rejništvo kot 
samostojen in edini poklic, plačujejo iz državnega proračuna tudi prispevki za socialno 
varnost. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Za leto 2001 predvidevamo, da bo v rejništvo vključenih 1520 otrok. Višina rejnine se 
usklajuje z rastjo zajamčene plače v RS. 

20022604 MATERINSKI DOMOVI IN ZAVETIŠČA 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Podprogram vključuje proračunsko postavko: 
4074 Materinski domovi in zavetišča za otroke in ženske žrtve nasilja 
za kateri ministrstvo načrtuje porabo v višini 146.054 tisoč SIT. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Zagotavljati možnosti za izvajanje programov, ki pomenijo za ženske in otroke, žrtve nasilja, 
nujno dopolnitev javni službi in širijo obseg možnosti za različne oblike pomoči v skladu z 
Nacionalnim programom socialnega varstva do leta 2005. 
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3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

4074 Materinski domovi in zavetišča za otroke in ženske žrtve nasilja 
Ciljna skupina: 
Ženske in otroci v materinskih domovih in zavetiščih 
Otroci in mladoletniki prikrajšani za normalno družinsko življenje v centrih s kratkotrajno 
dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo; 
Otroci in mladoletniki s težavami v odraščanju, ki doživljajo nasilje ali spolne zlorabe ali 
otroci, ki živijo v družinah s težavami v medosebnih odnosih; 
Žrtve nasilja, ki potrebujejo psihosocialno pomoč; 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS št. 54/92, 56/92,13/93 in 42/94-odl. 
US RS, 1/99 in 41/92), Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur. 1. RS, št. 
31/2000). 

V okviru te postavke se financira javni zavod Materinski dom Ljubljana. Poleg tega bo 
ministrstvo v letu 2001 financiralo tudi materialne stroške izvajanja programov in zaposlitve 
za 17 oseb za sledeče programe: Materinski dom v Straži, Materinski dom Pelikan Gumnišče 
z enoto v Višnji Gori, Materinski dom Postojna, SOS zatočišče za ženske žrtve nasilja v 
Ljubljani in Varna hiša v Mariboru. V navedenih programih je bilo meseca decembra 2000 73 
mater in otrok. Za delo v programih, ki dopolnjujejo javno službo, so potrebne za strokovno 
obravnavo uporabnikov redne zaposlitve. Za te programe je vpeljan sistem sofinanciranja za 
daljše časovno obdobje do 5 let preko javnega razpisa, da se omogoči stabilno izvajanje 
programov, saj gre v teh programih za vsakodnevno kontinuirano socialno delo z uporabniki. 
V skladu s strategijo Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 razvijajo 
izvajalci programov mreže materinskih domov in zavetišč za ženske in otroke žrtve nasilja 
učinkovito mrežo strokovne pomoči, prispevajo k razvoju pluralnosti socialne dejavnosti ter z 
ustreznim odzivanjem na zaznane potrebe oblikujejo nove pristope za pomoč za navedeno 
populacijo. Učinek mreže je že opazen, ugotavlja se, da je potrebno gostoto mreže ohranjati 
vsaj v obsegu, ki ga omogočajo programi, ki že delujejo. Sofinancirali so se še programi 
Materinskega doma v Solkanu, regionalna varna hiša v Celju, zavetišča v Krškem', Varne 
hiše-zavetišča v Novem mestu preko enoletnega sofinanciranja. Skupna višina sredstev 
zagotavlja delovanje obstoječih domov ter širitev novo nastalih domov in zavetišč na 
posameznih območjih. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Za leto 2001 planiramo stabilno sofinanciranje programov, ki so bili financirani v letu 2000 in 
delno razširitev mreže materinskih domov in zavetišč. 

20022605 DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 
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V ta podprogram spada sofinanciranje dveh nevladnih organizacij, ki imata v slovenskem 
prostoru povsem specifičen položaj in vlogo in sicer Zveza prijateljev mladine Slovenije in 
Društvo Slovenski odbor za UNICEF, sofinanciranje programov, ki so namenjeni neposredno 
družinam oziroma posameznim njenim članom in podpirajo njeno nastajanje in delovanje ter 
stroški, ki so povezani z izvajanjem zakonov s področja družine. 
Podprogram vključuje proračunske postavke: 
4070 Nevladne organizacije na področju otroka in družine 
4071 Programi v podporo družini 
7140 Stroški izvajanja zakonov s področja družine 
za katere namenjamo v letu 2001 sredstva v skupni višini 156.279 tisoč SIT. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Zveza prijateljev mladine Slovenije kot nacionalna organizacija za področje otroka in družine 
ima v slovenskem prostoru poseben položaj predvsem zaradi njene regionalne razvejanosti. 
Društvo Slovenski odbor za UNICEF ima kot nevladna organizacija posebno pomembno 
vlogo pri promoviranju poslanstva UNICEF v naši državi. Med programe v podporo družini 
sodijo programi ali enkratni projekti, ki se odvijajo izven javne službe, predvsem v okviru 
nevladnih organizacij. Ti programi se nanašajo na informiranje, izobraževanje in svetovanje 
staršev, partneijev, zakoncev in otrok, programi za pomoč družini ter programi za vzgojo 
družinskih članov tistih družin, v katerih živijo otroci s posebnimi potrebami. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

Sofinanciranje Zveze prijateljev mladine je programsko. Izvajalec Tcot organizacija na 
nacionalni ravni utrjuje organiziranost in delovanje ter razvoj dejavnosti v podporo otroku in 
družini preko društev in občinskih zvez prijateljev mladine in izvaja samostojne nacionalne 
programe in programe, ki so sinteza dejavnosti društev in občinskih zvez. 
Naloga društva Slovenski odbor za UNICEF je, da predstavlja UNICEF v Sloveniji, podpira 
njegovo delo pri promociji in uresničevanju otrokovih pravic ter pomaga pri zadovoljevanju 
potreb otrok širom po svetu in doma, širi javno zavest in spodbuja javno podporo UNICEFu 
z neposrednim izvajanjem programov ter zbiranjem sredstev za UNICEF iz privatnih virov. 
Programi in izvajalci programov v podporo družini bodo izbrani na javnem razpisu, višina 
sredstev pa bo odvisna od skupne vrednosti programa in od ocene pomembnosti programa, ki 
jo bo določila posebna komisija na podlagi meril. 
Pravna podlaga za predvidena izplačila stroškov izvajanja zakonov s področja družine je 
Zakon o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94, 73/95, 26/99), Zakon o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/89) v povezavi z Zakonom o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 41/99) ter Resolucija o izvajanju družinske 
politike(uradni list RS, št. 40/93). 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju otroka je za leto 2001 
predvideno 17,3 mio SIT, za sofinanciranje programov v podporo družini 26,3 mio SIT, za 
kritje stroškov za izvajanje zakonov s področja družine pa 112,7 mio SIT in sicer za kritje 
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stroškov izdelave in tiskanje obrazcev za uveljavljanje posameznih pravic; stroškov izvajanje 
mesečnih obdelav v okviru enotnega informacijskega sistema za izvajanje zakona o 
družinskih prejemkih, rejnin in preživnin ter izvajanje centralnih obdelav; stroškov 
spremljanja kakovosti zavitka; stroškov storitev izvajalca za polnjenje in distribucijo zavitkov 
za opremo novorojenca; poštnine za mesečno pošiljanje izplačilnih listkov porodnicam in 
pošiljanje podatkov v zvezi z dohodnino meseca januarja, mesečno pošiljanje obvestil 
rejnicam, pošiljanje obvestil o uskladitvi višine preživnin; predujmov za opravljanje izvršilnih 
dejanj v postopku, ki jih mora po določilih Konvencije o uveljavljanju preživninskih 
zahtevkov v tujini založiti MDDSZ kot posredniški organ; za opravljanje strokovnega dela za 
zdravniške komisije, ki izdajajo mnenja v zvezi z uveljavljanjem pravice do dodatka za nego 
otroka; izdelava strokovnih mnenj in stroškov za delo zdravniških komisij, ki izdajajo mnenja 
v zvezi z uveljavljanjem pravice do dodatka za nego otroka ter plačila zdravniških komisij 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki na osnovi Pravilnika o izvajanju dopusta za 
nego in varstvo otroka (Ur. 1. RS, št. 2/97) izdajajo mnenja v zvezi z daljšim dopustom za 
nego in varstvo otroka, 
v RS. 

20042601 CENTRI ZA SOCIALNO DELO 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke: 
1283 Dejavnost centrov za socialno delo 
1288 Računalniška oprema CSD 
4073 Krizni centri 
4442 Poslovni prostori CSD 
7147 Interventne službe CSD 
za katere ministrstvo načrtuje porabo v višini 4.868.962 tisoč SIT. 

V 
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 

načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Izvajanje storitev in dejavnosti CSD v skladu z Nacionalnim programom socialnega varstva 
do leta 2005 in spodbujanje razvoja novih programov. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

1283 Dejavnost centrov za socialno delo 
Podlaga za delovanje centrov za socialno delo je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu 
(Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 41/99), opredeljuje pa jih tudi 
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, Ur. list. RS št. 31/2000, IV/2 kot del 
javne službe na področju socialnega varstva, ter številni drugih zakoni, ki določajo posamezna 
javna pooblastila centrov za socialno delo. 
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Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo zagotavljalo sredstva za izvajanje nalog, ki 
jih centri za socialno delo (v nadaljevanju CSD) opravljajo kot javno službo po Zakonu o 
socialnem varstvu in za izvajanje nalog, ki so javna pooblastila in jih CSD nalaga druga 
zakonodaja (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon o družinskih prejemkih, 
Kazenski zakonik, Zakon o izvajanju kazenskih sankcij, Stanovanjski zakon, itd.). Obseg 
javnih pooblastil in obseg ukrepanja in odločanja pri njihovem izvajanju seje v preteklih letih 
stalno povečeval, število delavcev pa že nekaj let ostaja nespremenjeno. 
V letu 2001 je predvideno povečanje obsega sredstev za dejavnost CSD zaradi učinkov 
izvajanja kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Sredstva za plače 
in druge izdatke zaposlenim bodo povečana zaradi celoletne obveznosti za izplačilo dodatkov, 
ki so se v letu 2000 izplačevali le zadnje pol leta. 
V letu 2000 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zagotavljalo sredstva iz 
državnega proračuna za izvajanje dejavnosti v 62 centrih za socialno delo skladno z Zakonom 
o socialnem varstvu. Število zaposlenih delavcev na centrih je ostalo približno na ravni 
preteklega leta. Še vedno je na posameznih centrih število zaposlenih nižje od potrebnega 
števila zaposlenih po normativih, ker sredstva niso omogočala povečanega števila zaposlenih. 
Zaradi sprejema nove zakonodaje na področju socialnega varstva in varstva družine v skladu z 
NPSV se bo obseg zaposlenih povečal v naslednjih petih letih. Pretežna kadrovska struktura 
bo zajemala strokovne delavce z visoko izobrazbe. Obseg storitev in obseg uporabnikov 
socialnega varstva se povečuje, zato je bilo pri načrtovanju porabe na tej postavki predvideti 
zaposlitve novih strokovnih delavcev. Nov zakon o socialnem varstvu bo predvidoma začel 
veljati oktobra 2001, po izračunih pa se predvideva zaposlitev še dodatnih 20 strokovnih 
delavcev od 1. 9. 2001, za uvajanje sprememb delovanja in sprejema novih nalog, ki jih 
predvidevajo tudi zakoni s področja družinskega varstva pa še 20 strokovnih delavcev od 1. 
11.2001. 

1288 Računalniška oprema CSD 
Ministrstvo s finančnimi sredstvi te proračunske postavke zagotavlja ustrezno računalniško 
opremo - priklop na HKOM - in njeno enotno vzdrževanje ter standardne programske 
opreme. Končni cilj je enotno delovanje informacijskega sistema ISCSD v vseh centrih za 
socialno delo, ki bo podpiral izvajanje zakonodaje na področju starševskega varstva, 
družinskih prejemkov, socialnega varstva, zakonske zveze in družinskih razmerij. 

4073 Krizni centri 
Možnost delovanja Kriznih centrov je opredeljena v 59. členu Zakona o socialnem varstvu, 
UR. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 41/99), opredeljuje pajih tudi 
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, Ur. list. RS št. 31/2000, alineja V,- 2.2., 
kot del javne službe na področju socialnega varstva. 

Krizni centri za mlade pokrivajo najtežje oblike socialne problematike pri delu z otroci. V letu 
1995 je začel delovati prvi krizni center v Republiki Sloveniji, ki je namenjen mladim, ki 
imajo v teh centrih možnost pridobiti pomoč zaradi različnih socialnih problemov. Nacionalni 
program socialnega varstva do leta 2005 opredeljuje možnost ustanovitve do 8. kriznih 
centrov. 

V letu 2000 so od 13. 7. 2000 delovali 3 krizni centri. V letu 2001 je predvideno, da bodo 
delovali trije krizni centri v obdobju celega leta, ustanovitev dodatnih pa predvidevamo v 
prihodnjih letih. 
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4442 Poslovni prostori CSD 
Predvidena finančna sredstva bo ministrstvo namenilo za dograditev in opremo CSD Novo 
mesto, plačilo drugega obroka za nakup CSD Sevnica, za v lanskem letu izvedenih javnih 
razpisov za nakup poslovnih prostorov CSD Trbovlje in CSD Koper, adaptacijo CSD Jesenice 
in CSD Škofja Loka, plačilo telefonske centrale za CSD Tržič ter za strokovno nadzorstvo 
nad gradbenimi deli. 

7147 Interventne službe CSD 
Pravna podlaga je Navodilo o ravnanju z mladoletnikom, ki se izmika izvršitvi vzgojnega 
ukrepa Ur. L. SRS št. 12/79. Tovrstno navodilo predvideva tudi novi Zakon o izvrševanju 
kazenskih sankcij 171. čl. (Ur. 1. RS št. 22/2000), ki predvideva ponovno sprejetje oziroma 
obnovo tega pravilnika v soglasju z ministrstvom pristojnim za notranje zadeve in socialne 
zadeve. Podlaga za ohranitev te postavke so tudi potrebe intervenc, ki se dotikajo intervenc, ki 
se nanašajo na ostale ogrožene skupine ali posameznike v različnih socialnih stiskah. 

Interventne službe so postale glede na pogodbo o izvajanju redne dejavnosti centrov za 
socialno delo del njihove redne dejavnosti. Ohranitev samostojne postavke je potrebna zaradi 
pokrivanja materialnih stroškov, ki se jih plačuje izključno na podlagi računov ter stroškov 
nagrad izvajalcev, ki se za to dejavnost črpajo neposredno iz te proračunske postavke. Obseg 
števila begavcev iz vzgojnih zavodov ter število ostalih intervenc zaradi socialne 
problematike je težko predvidljivo, vsekakor pa so te intervence namenjene za najhujše oblike 
socialne problematike kot so: pobegi otrok iz vzgojnih zavodov in od doma, nasilje v 
družinah, poskusi samomorov, obravnava zapuščenih otrok, obravnava trpinčenih otrok, ipd. 
Koeficient za nagrade strokovnim delavcem, ki delujejo v okviru interventnih služb je 3,13. 
Ta količnik je bil dodan centrom za socialno delo, ki pokrivajo regijsko interventno službo za 
tekoče pokrivanje stalne pripravljenosti. Pri izračunu tega količnika gre za 30% urne postavke 
na osnovi osnovnega količnika za poklic socialnega delavca s količnikom 2,75 z dodatki za 
delo ponoči in nedeljsko praznično delo. Stalna pripravljenost traja od 19. ure do 7. ure 
naslednjega dne, čas med 15 in 19 uro pa je potrebo pokrivati s prerazporejanjem delavcev. 
Ta izračun predstavlja zelo nizko obračunsko vrednost delovanja teh interventnih služb, ki pa 
imajo pomembno funkcijo, saj so ustanovljene na regionalni ravni in pokrivajo različne vrste 
intervenc v katerih nastopa izrazita socialna problematika. 
Naraščanje obsega" postavke je načrtovano skladno s proračunskimi izhodišči. 

% 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

ff .... . 
V letu 2001 naj bi s predvidenimi sredstvi omogočili izvajanje redne dejavnosti centrov za 
socialno delo, povečali obseg števila zaposlenih za 40 delavcev zaradi novih nalog in 
izboljšali računalniško opremljenost ter prostorske pogoje za delovanje.. 

20042602 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV 
on 

L Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Podprogram vključuje proračunske postavke: 
1045 Dom paraplegikov 
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1276 Dejavnost varstveno-delovnih centrov 
2197 Računalniška podpora za potrebe invalidov 
2486 Prevozi slepih 
4441 Vozila za socialnovarstvene zavode 
4443 Poslovni prostori in oprema VDC 
4444 Poslovni prostori in oprema zavodov za usposabljanje 
4996 Stanovanjske skupnosti 
7094 Institucionalno varstvo v zavodih za usposabljanje 
7886 Koncesije na področju socialnega varstva 
za katere ministrstvo načrtuje porabo v višini 5.882.632 tisoč SIT. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Zagotovitev storitev javne službe in drugih programov za invalide v skladu z Nacionalnim 
programom socialnega varstva do leta 2005. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

1045 Dom paraplegikov 
Zaradi potreb na področju invalidskega socialnega varstva je to postavko smiselno ohraniti 
kot pomoč pri nadomestni gradnji Doma paraplegikov. 

1276 Dejavnost varstveno-delovnih centrov 
Delovanje varstveno delovnih centrov je opredeljeno v 17, 42, 43, 52,100, členu Zakona o ' 
socialnem varstvu (Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 inTl/99), 
opredeljuje pa jih tudi Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, Ur. list. RS št. 
31/2000, alineja IV,- 2., kot del javne službe na področju socialnega varstva. 

V skladu z usmeritvami Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005, po 
katerem se do leta 2005 načrtuje vzpostavitev 2500 mest za dnevno obliko varstva VDC je za 
načrtovanje obsega sredstev za leto 2001 na tej proračunski postavki možno predvideti letni 
porast za cca. 80 novih varovancev. 
Povečan obseg se bo realiziral s sprejemom novih varovancev v okviru obstoječih možnih 
kapacitet v VDC, z dokončanjem gradenj oz. adaptacij novih kapacitet in z najemom 
poslovnih prostorov. 
Povečan obseg sredstev za plače je predviden zaradi učinkov izvajanja Kolektivne pogodbe za 
dejavnost zdravstvenega in socialnega varstva. 
V predvidenih sredstvih za leto 2001 so zajeta tudi sredstva za povečan obseg števila 
zaposlenih delavcev (glede na predvideno letno povečano število varovancev je predvidena 
zaposlitev 16 delavcev) ter sredstva za izvedbo nadaljnje reorganizacije VDC - ustanovitev 
4. samostojnih socialno-varstvenih zavodov VDC letno. 

2197 Računalniška podpora za potrebe invalidov 
Potreba po vsestranski pomoči invalidom je opredeljena v ZSV (Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 
13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 41/99), opredeljuje pa jo tudi Nacionalni program 
socialnega varstva do leta 2005, Ur. list. RS št. 31/2000. 
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Za invalide je izredno pomemben dostop invalidov do interneta kot medija, ki omogoča 
komunikacijo, poslovanje in tudi zaposlitev. Na ta način se jim poveča možnost 
komuniciranja z okoljem in se jim tako zmanjša njihova izoliranost. Prva pogodba z 
Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije za individualni dostop invalidov do interneta je 
bila sklenjena v novembru 1996. Število invalidov, ki jim ARNES omogoča dostop do 
interneta, se povečuje, obseg sredstev pa se po dogovoru vsako leto poveča za indeks 
inflacije. Na ta način je planirana tudi postavka za leto 2001. 

2486 Prevozi slepih 
Potreba po vsestranski pomoči invalidom je opredeljena v ZSV (Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 
13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 41/99), opredeljuje pa jo tudi Nacionalni program 
socialnega varstva do leta 2005, Ur. list. RS št. 31/2000. 

Olajšave prevoznih stroškov za slepe in slabovidne osebe ter mišično in živčno-mišično 
obolele invalide in njihove spremljevalce se uveljavljajo na podlagi "Samoupravnega 
sporazuma o pravici slepih in njihovih spremljevalcev do znižane oziroma brezplačne 
vozovnice v notranjem potniškem prometu" (Ur.list SRS, št. 19-21-1-81-5 z dne 15.1.1984, št. 
4/84 in št. 19-20/8-87/5 z dne 14.8.1987) in veljajo za brezplačne oziroma znižane vozovnice 
z javnimi prevoznimi sredstvi. 
Invalidi imajo pravico do šest voženj letno od začetnega do namembnega kraja in nazaj v 
notranjem javnem prometu. Ravno tako imajo pravico do popusta pri izrednih prevozih 
(skupinski izleti), ko jih organizirajo društva slepih in slabovidnih. Osnova za izračun je 
odobrena cena potniškega prometa. 
Finančna sredstva se planirajo v višini, kot jih je določal sporazum, letno povečanih v skladu s 
proračunskimi možnostmi. 
V Sloveniji je približno 5000 slepih in slabovidnih oseb, ki jim je priznana pravica do znižane 
vozovnice v notranjem potniškem prometu, kar se financira iz te postavke. 

4441 Nakup službenih vozil za socialnovarstvene zavode 
Ministrstvo bo v letu 2001 sicer v zmanjšanem obsegu nadaljevalo z nakupom vozil, 
potrebnih za prevoz varovancev varstveno delovnih centrov. 

4443 Poslovni prostori in oprema VDC 
Ministrstvo iz predvidenih finančnih sredstev te proračunske postavke načrtuje v letu 2001 
dograditev in opremo bivalne enote INCE Mengeš, dokup opreme za bivalne enote v VDC 
Tolmin, Črnomelj in Krško, pričetek izgradnje VDC Slovenske Konjice, VDC Žalec in VDC 
Zagoije ob Savi ter za projektno dokumentacijo VDC Nova Gorica. 

4444 Poslovni prostori in oprema zavodov za usposabljanje 
Iz predvidenih finančnih sredstev bo ministrstvo financiralo dograditev nadomestnih objektov 
Zavoda za usposabljanje dr. Marijana Borštnaija v Dornavi, del opreme tega zavoda in delno 
sofinanciranje izgradnje čistilne naprave. Manjši del finančnih sredstev bo porabljen za 
projektno dokumentacijo za gradnjo Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna. Manjši del 
sredstev je namenjen pokritju stroškov varovanja dograjenega in opremljenega objekta 
zavoda dr. M Borštnarja v Dornavi - enota Maribor, ki ga zaradi pritožb sosede na gradbeno 
dovoljenje ni mogoče predati namenu. 

4996 Stanovanjske skupnosti 
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V skladu s predvidenim delovanjem novih stanovanjskih skupnosti za invalidne osebe in 
osebe s težavami v duševnem zdravju so predvidena sredstva namenjena za nakup ustreznih 
prostorov. 

7094 Institucionalno varstvo v zavodih 
Podlaga za delovanje tovrstnih javnih zavodov je opredeljena v 54. členu Zakona o socialnem 
varstvu (Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 41/99), kjer je 
določeno, da socialno-varstveni zavodi za usposabljanje opravljajo institucionalno varstvo 
otrok in mladostnikov z zmerno težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. 
V skladu s 16. členom Zakona o socialnem varstvu institucionalno varstvo obsega vse oblike 
pomoči v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem 
nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana 
prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. 
Institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 
razvoju obsega poleg že navedenih storitev še usposabljanje po posebnem zakonu, oskrbo in 
vodenje 
Institucionalno varstvo iz 16. člena Zakona o socialnem varstvu se v skladu 98. čl. Zakona o 
socialnem varstvu financira iz proračuna Republike Slovenije. 
Strategija uresničevanja institucionalnega varstva je usklajena z Nacionalnim programom 
socialnega varstva do leta 2005. 

Izvajalci socialno varstvenih storitev so socialno varstveni zavodi: 
- Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, 
- Zavod za usposabljanje in varstvo Dobrna, 
- Zavod dr. Marijana Borštnaija Dornava, 
- Center Dolfke Boštjančič, Draga - IG in 
- Dom Matevža Langusa Radovljica. 
V zavodih je nameščenih 687 otrok in mladostnikov z zmerno-težjo in težko motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju. Zaposlenih je 500 delavcev. 
Širitev je predvidena za Zavod Dr. Marijana Borštnaija, Domavo - enoto dnevnega centra 
Otroškega doma Maribor, kjer je planiran sprejem 22 otrok in mladostnikov z zmerno, težjo 
in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju in zaposlitev 6 novih delavcev. 

7866 Koncesije na področju socialnega varstva 
Možnost delovanja varstveno delovnih centrov na podlagi koncesije je opredeljena v 42. členu 
Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 
41/99), opredeljuje pa jih tudi Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, Ur. list. 
RS št. 31/2000, alineja IV,- 2., kot del javne službe na področju socialnega varstva. 

V skladu z določilom 42.člena Zakona o socialnem varstvu je storitev vodenja, varstva in 
zaposlitve pod posebnimi pogoji javna služba na področju socialnega, varstva, ki jo na 
podlagi koncesije lahko opravljajo tudi druge pravne osebe ali zasebniki. 
Merila za obseg javne službe za to storitev določa socialno varstveni program. 

Sredstva na tej postavki so namenjena financiranju obstoječega obsega koncesij in predvideni 
širitvi na podlagi novega razpisa (80 varovancev, 16 novih delavcev). 

V tej proračunski postavki pa so zajeta tudi sredstva za podelitev koncesij na področju 
psihosocialne pomoči družini z odraslo invalidno osebo. 
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V skladu z določilom 89.člena Zakona o socialnem varstvu se dejavnost pomoči družini za 
dom, ki jo na podlagi koncesije lahko opravljajo pravne osebe ali zasebniki, financira iz 
sredstev proračuna republike Slovenije. 
Merila za obseg te dejavnosti določa socialno varstveni program, ki določa, da je do leta 
2005 psihosocialno pomoč družini z odraslo osebe z zmerno, težko ali najtežjo motnjo v 
duševnem razvoju ali s težko motnjo v telesnem razvoju, ki ni vključena v noben drug 
program, potrebno zagotoviti 790 uporabnikom do leta 2005 ali letno 158 uporabnikom. 
Za izvedbo načrtovanega obsega te dejavnosti je potrebno zagotoviti sredstva za plače, 
prispevke, materialne stroške in druge izdatke letno za 8 izvajalcev - strokovnih delavcev. 
Sredstva v letu 2001 so planirana za čas od 1. 12. 2001 dalje. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

S sredstvi na navedenih postavkah bo financiran povečan obseg storitev javne službe, ki jo 
bodo izvajali javni zavodi in koncesionaiji, ter zagotovljene druge oblike pomoči invalidom. 

20042603 SOCIALNO VARSTVO STARIH 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: " 

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke: 
1047 Centri za pomoč na domu - zagonski stroški 
4075 Stanovanjske skupine 
6195 Investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih zavodov 
6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema posebnih socialnovarstvenih zavodov 
7881 Intervencije socialnega varstva 
7884 Program mreže domov za starostnike 
1440 Zagonski str<5ški delovanja socialno varstvenih zavodov in njihovih enot 
Za podprogram Socialno varstvo starih ministrstvo načrtuje porabo v višini 1.723.013 tisoč 
SIT. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Zagotoviti širitev možnosti izvajanja storitev za starejše in posebne skupine odraslega 
prebivalstva v skladu z Nacionalnim programom socialnega varstva do leta 2005. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 
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1047 Centri za pomoč na domu - zagonski stroški 
Sredstva so namenjena sofinanciranju postavitve centrov za pomoč na domu na podlagi 
Programa razvoja varstva starejših za obdobje do leta 2005. S programom je predvidena 
vzpostavitev mreže regijskih centrov za pomoč na domu (okvirno 10), pri čemer se iz 
državnega proračuna financira 30% vrednosti investicije. Predvidena sredstva v letu 2001 so 
namenjena sofinanciranju centrov, za katere je Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve na podlagi poziva občinam že sprejelo sklep o določitvi prve in druge prioritete za 
dodelitev sredstev iz državnega proračuna. 

4075 Stanovanjske skupine 
Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. 
US RS, 1/99 in 41/92), Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur. 1. RS, št. 
31/2000. 

Sredstva iz postavke Stanovanjske skupine so namenjena za bivanje in zagotavljanju 
strokovne podpore pri bivanju oseb težavami v duševnem zdravju in invalidov. Sredstva iz 
navedene postavke se delijo na javnem razpisu oziroma se v okviru javnega razpisa 
sprejemajo sklepi o sofinanciranju v večletnem obdobju. Sredstva se zagotavljajo za delo in 
materialne stroške za delovanje stanovanjskih skupin v skladu s ciljnima populacijama v 
skladu z Nacionalnim programom socialnega varstva. V letu 2000 je ministrstvo sofinanciralo 
delovanje 13 stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, v 
katerih je bilo zaposlenih 9 oseb. V navedene stanovanjske skupine je bilo vključeno 55 
uporabnikov. Konec leta 2000 so izvajalci odprli 3 stanovanjske skupine, kijih ministrstvo še 
ne sofinancira. Program Nacionalnega varstva do leta 2005 predvideva širitev mreže 
stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju na 100 mest in 100 mest za 
invalide v bivalnih skupnostih oziroma 50 stanovanjskih skupin. 
Iz sredstev v višini 91 milijonov tolaijev se bo sofinanciralo v letu 2001 20 stanovanjskih 
skupin in 16 zaposlenih strokovnih delavcev. Potrebno je poudariti, da uporabniki čakajo na 
vključitev v stanovanjsko skupino, tako da se v letu 2001 omogoči vključitev 80 uporabnikom 
s težjo indikacijo socialne problematike v stanovanjske skupine. 

Leto 2000 Leto 2001 
Število stanovanjskih skupin 13 20 
Število uporabnikov 55 80 
Število zaposlenih 9 16 

6195 Investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih zavodov 
V letu 2001 načrtujemo le izvedbo že v letu 2000 predvidenih vzdrževalnih del: Dom Petra 
Uzaija Tržič, Varna hiša Ljubljana, Dom Nine Pokorn Grmovje, DSO Novo mesto ter za 
delno izvedbo v letu 2000 predvidenih vzdrževalnih del v Domu Tišje Šmartno pri Litiji in 
Domu upokojencev Izola, v kolikor pa bo uresničljivo, pa tudi drugih nujnih vzdrževalnih del 
v socialno varstvenih zavodih. 

6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema posebnih socialnovarstvenih zavodov 
Ministrstvo bo s predvidenimi sredstvi pričelo z adaptacijo bolnišnice v Stari Gori za potrebe 
Posebnega socialnega zavoda Stara Gora in naročilo projektno dokumentacijo za adaptacijo 
objektov DVZ Prizma Ponikve. 

7881 Intervencije socialnega varstva 
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Glede na dokaj dotrajane objekte, v katerih se nahajajo nekateri socialnovarstveni zavodi, se 
žal vse večkrat dogodijo neplanirane in nepričakovane- situacije, ki zahtevajo interventno 
ukrepanje človeških življenj in premoženja. 

7884 Program mreže domov za starostnike 
V nadaljevanju izvajanja programa razvoja varstva starejših na področju socialnega varstva do 
leta 2005 bo ministrstvo predvidena finančna sredstva namenilo za poravnavo stroškov 
izgradnje DSO Šentjur, DSO Logatec, za dograditev in opremo DSO Prevalje in DSO 
Ljutomer in Dnevni center v DSO Lendava. Pričelo pa bo z sofinanciranjem izgradnje DSO 
Maribor in DSO Ljubljana ter Dnevni center v DSO Črnomelj in DSO Kranj. 

1440 Zagonski stroški delovanja novih enot ali socialno varstvenih zavodov 
Pravna podlaga so ustanovitveni akti javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Vlada RS. 
Zaradi Siljenja mreže izvajalcev med letom je potrebno predvideti postavko, iz katere bi se 
črpala sredstva predvsem za plače, davke, materialne stroške in druge zagonske stroške. V 
letu 2001 je predvideno odprtje DU Ljutomer, DU Prevalje, DU Logatec ter VDC Koper, 
VDC Postojna, VDC Tolmin, VDC Črnomelj, kar bo deloma pokrito iz te proračunske 
postavke. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

S predvidenimi sredstvi bodo zagotovljene možnosti za širitev mreže storitev za starejše, 
uvajanje novih programov ter pogoji za izvajanje storitev za posebne skupine odraslega 
prebivalstva. 

20042604 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke: 
7016 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
Za podprogram Socialno varstvo materialno ogroženih ministrstvo načrtuje porabo v višini 
16.815.707 tisoč SIT. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Zagotoviti sredstva za preživetje skupinam prebivalstva, ki si tega ne morejo zagotoviti sami, 
v skladu z Nacionalnim programom socialnega varstva do leta 2005 in Programom boja proti 
revščini in socialni izključenosti. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

7016 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
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Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 - odi. US RS, 
1/99, 41/99, 36/00 in 54/00), Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
socialnem varstvu, ki je pripravljen za tretjo obravnavo, Zakon o družbenem varstvu duševno 
in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83) in sicer 8., 9. in 10. člen, Zakon o 
varstvu družinskih članov osebe v obvezni vojaški službi (Uradni list SRS, št. 8/1978). 

Ta sredstva zagotavljajo izplačila socialno varstvenih dajatev, to je denarnih dodatkov in 
denarnih pomoči kot edinega vira preživljanja, denarnih socialnih pomoči, ko bodo po 
sprejetju zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu nadomestila 
socialno varstvene dajatve, stroškov za zdravstveno zavarovanje prejemnikov denarnih 
pomoči kot edinega vira preživljanja in kasneje trajne denarne socialne pomoči, nadomestil za 
invalidnost in stroškov za zdravstveno zavarovanje prejemnikov le-teh ter oskrbnin družinskih 
članov osebe v obvezni vojaški službi. 

Podkonto 411200: Denarni dodatek 
Sredstva so namenjena za izplačilo denarnih dodatkov po Zakonu o socialnem varstvu. Glede 
na to, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu 
predvideva začetek uporabe zakona s 1. 10. 2001, predlagana sredstva v višini 8,1 milijarde 
SIT zagotavljajo izplačila denarnih dodatkov le za prvih 9 mesecev - do 1. 10. 2001. Pri tem 
je v letu 2001 predvideno enako število prejemnikov kot v preteklem letu in sicer 32.777 
povprečno mesečno prejemnikov denarnega dodatka in 2.090 prejemnikov denarnega dodatka 
za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Predvidena sredstva zagotavljajo tudi 
izplačilo dodatka za tujo nego in pomoč za 122 predvidenih upravičencev in stroške nakazil 
denarnih dodatkov. S predvideno povprečno višino denarnih dodatkov za leto 2001 - 25.802 
SIT je upoštevana rast zajamčene plače, ki poleg dohodkovnega položaja samih prejemnikov 
in njihovih družinskih članov določa višino denarnega dodatka. 

Podkonto 411201: Denarne pomoči kot edini vir preživljanja . _ „ 
Sredstva so namenjena za izplačilo denarnih pomoči kot edinega vira preživljanja po Zakonu 
o socialnem varstvu. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem 
varstvu predvideva začetek uporabe zakona s 1.10.2001, v prehodnih določbah pa za 
prejemnike edinega vira določa tri mesečno prehodno obdobje, v katerem morajo centri za 
socialno delo ugotoviti, če ti prejemniki izpolnjujejo pogoje za dodelitev trajne denarne 
socialne pomoči po novem zakonu. Glede na navedeno predlagana sredstva v višini 318 
milijonov SIT zagotavljajo izplačila denarnih pomoči kot edinega vira preživljanja za prvih 9 
mesecev za povprečno mesečno število prejemnikov 1.154 (za 2% manj kot preteklo leto), za 
nadaljnje mesece pa za 387 prejemnikov povprečno mesečno. Predvidena sredstva 
zagotavljajo tudi izplačilo dodatka za tujo nego in pomoč za 102 predvidenih upravičencev in 
stroške nakazil denarnih pomoči kot edinega vira preživljanja. S predvideno povprečno višino 
denarnih pomoči za leto 2001 - 26.487 SIT je upoštevana rast zajamčene plače. 

Podkonto 411202: Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih 
Po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb se izplačujejo naslednje 
materialne pravice: nadomestila za invalidnost v višini 35% povprečnega mesečnega OD na 
zaposlenega v RS v minulem letu, dodatki za tujo nego in pomoč v višini 10% oz. 20% od 
iste osnove ter nadomestila za invalidnost, ki predstavljajo razliko med deležem pripadajočih 
družinskih pokojnin in višino nadomestila za invalidnost. Valorizacija pomoči se opravlja 
enkrat letno s 1. aprilom na osnovi ugotovljenega porasta čiste plače. S 1. aprilom se tudi 
na novo ugotavljajo višine razlik med deleži pokojnin in nadomestilom. Večletno 
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spremljanje števila upravičencev kaže, da se je vsako leto število upravičencev povečevalo 
za najmanj 70 oseb. 
Sredstva so planirana v okviru veljavnih predpisov. Višina nadomestila za invalidnost se po 
letih povečuje v skladu s predvideno rastjo povprečnih plač po izhodiščih, saj je po zakonu 
vezana na povprečno plačo v Republiki Sloveniji. Predvideno je, da se bo število 
upravičencev povečevalo in sicer za 70 vsako leto. 

Podkonto 411203: Zdravstveno zavarovanje prejemnikov denarne pomoči kot edinega vira 
preživljanja 
Ta sredstva zagotavljajo plačilo zdravstvenega zavarovanja za prejemnike denarnih pomoči 
kot edinega vira preživljanja in niso zdravstveno zavarovani iz drugega naslova. Pri planiranju 
letnih sredstev za leto 2001 so upoštevana sredstva iz leta 2000 povišana za letno inflacijo po 
izhodiščih (7,8%), kar znaša 70 milijonov SIT. 

Podkonto 411204: Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno prizadetih 
Poleg same pravice - nadomestilo za invalidnost iz naslova Zakona o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb je država po Zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 - odločba US 
RS, 6/99 in 56/99) - člen 15 (16.točka) in člen 48, dolžna zagotoviti tudi plačilo 
zdravstvenega zavarovanja tistim prejemnikom, ki iz drugega naslova niso zavarovani (kot 
družinski člani ali prejemniki družinske pokojnine). Višina prispevka je določena vil. členu 
Zakona o prispevkih za socialno varnost (Ur.l. RS št. 5/96). Pri planiranju sredstev v 
naslednjih letih se upoštevajo sredstva iz preteklega leta, povišana za letno inflacijo po 
izhodiščih. 

Podkonto 411205: Varstvo družin vojakov v 

Oskrbnina pripada družinskim članom osebe v obvezni vojaški službi, če skupaj s svojimi 
družinskimi člani nimajo takih rednih dohodkov, ki bi presegli z zakonom določeno 
zajamčeno plačo na družinskega člana. Število prejemnikov se je v preteklem letu precej 
povečalo in sicer iz 7 na 11 prejemnikov povprečno mesečno. Glede na to je tudi v letu 2001 
predvideno povečanje števila prejemnikov in sicer na 14 povprečno mesečno, ki naj bi na 
enaki ravni ostalo tudi v letu 2002. Višina oskrbnine je povečana v skladu s predvideno rastjo 
zajamčene plače. 

Podkonto 411213: Denarna socialna pomoč 
Sredstva so namenjena izplačilu denarnih socialnih pomoči na podlagi predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, ki gaje Državni zbor obravnaval na 
seji januaija 2001 - druga obravnava in katerega začetek uporabe je predviden s 1.10.2001. 
Zakon namesto socialno varstvenih dajatev uvaja denarno socialno pomoč, s katero se 
upravičencem zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini 
minimalnega dohodka, kije precej višji od veljavnega cenzusa. To zahteva precejšna dodatna 
sredstva, saj se bo povišala povprečna višina denarne socialne pomoči, kot tudi število 
prejemnikov denarne socialne pomoči in sicer za 27.680 prejemnikov. V zakonu je 
predlagano, da se novi cenzusi in nove višine uveljavijo s 1.10.2001, razen za prvo odraslo 
osebo v družini ali samskega upravičenca. Pri slednjem je predlagano "povečanje bistveno 
večje kot pri nadaljnjih družinskih članih, in sicer naj bi se cenzus in najvišja možna višina 
pomoči v primerjavi z veljavno ureditvijo povečala za 64%. Zato je pri teh upravičencih 
predvidena postopna uveljavitev in sicer v višini 80% od 1.10.2001 do 1.7.2002, 90% od 
1.7.2002 do 1.1.2003 in v višini 100% od 1.1.2003 dalje. 
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Glede na navedeno predlagana sredstva v višini 4,4 milijarde SIT za leto 2001 zagotavljajo 
izplačila denarnih socialnih pomoči za 58.885 prejemnikov mesečno v zadnjih 3 mesecih, kar 
pomeni 23.251 več prejemnikov glede na veljavno ureditev. V povečanem številu 
prejemnikov niso upoštevani vsi novi upravičenci, ki bi po predvidevanjih padli pod cenzus, 
saj ocenjujemo, da se jih bo nekaj usmerilo v program aktivne politike zaposlovanja. 
Povprečna višina denarne socialne pomoči znaša 24.828 SIT na prejemnika, pri čemer 
ocenjujemo, da bo povprečna višina za sedanje prejemnike znašala 31.836 SIT, za nove pa 
13.204 SIT povprečno mesečno. Povprečna višina denarne socialne pomoči je odvisna od 
strukture prejemnikov, od njihovega lastnega dohodka, s katerim razpolagajo ter od višine 
cenzusa - osnovnega zneska minimalnega dohodka. V letu 2001 je višina osnovnega zneska 
minimalnega dohodka usklajena na način, kot je predvideno s predlogom zakona - upoštevana 
je stopnja inflacije za december 2000 glede na december 1999. Predvidena sredstva 
zagotavljajo tudi izplačilo dodatka za pomoč in postrežbo za 224 predvidenih upravičencev. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

S predvidenimi sredstvi bodo zagotovljena izplačila socialno varstvenih dajatev in drugih 
pravic na podlagi navedenih zakonov.. 

20042606 SOCIALNO VARSTVO ŽRTEV VOJNEGA NASILJA 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

Izvajanje varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter prejemnikov 
republiških priznavalnin. Podprogram vključuje proračunsko postavko 6838 Transferi vojnim 
invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja, za katero ministrstvo načrtuje porabo v višini 
16.115.142 tisoč SIT. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Zakon o vojnih invalidih (Ur.l.RS, št. RS, št. 63/95, 19/97 in 75/97); Zakon o 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, 43/99 in 28/00); 
Zakon o republiških priznavalninah (Ur.l.SRS, št. 27/71); Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 9/92). 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

Financiranje invalidnin in drugih prejemkov vojnim invalidom in družinskim članom. 
Upoštevano je število upravičencev (6.300-6.500 osebnih in do 3.500 družinskih), višina 
prejemkov v letu 2000. Predvidena rast prejemkov v letu 2001, redna letna prevedba 
invalidskih in družinskih dodatkov. Financiranje pravice do veteranskega dodatka in dodatka 
za pomoč in postrežbo vojnih veteranov (5.000 - 5.500 osej?), do 250 dodatkov za tujo 
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pomoč. Financiranje pravice do doživljenjske mesečne rente (dodatnih 5.400 izvršljivih 
odločb, skupno financiranje republiških priznavalnin). Financiranje prispevkov za obvezno 
zdravstveno zavarovanje vseh navedenih upravičencev, ki niso zavarovani na drugi podlagi. 

v c 
J 2* 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Zagotovitev izplačil po navedenih zakonih priznanih pravic, prevedenih invalidskih, 
družinskih in veteranskih dodatkov, poračun doživljenjske mesečne rente za nazaj od 1. dne 
naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. 

o>; 

20042607 SOCIALNO VARSTVO ZASVOJENIH 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega 
uporabnika: 

r: 
Podprogram vključuje proračunsko postavko 2485 Socialna rehabilitacija zasvojenih, za 
katero ministrstvo načrtuje porabo v višini 200.439 tisoč SIT. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Preprečevanje zasvojenosti z drogami, zmanjšanje škode, ki jo povzroča uporaba drog ter 
zmanjšanje števila zasvojenih. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

Potreba za sofinanciranje teh programov je opredeljena v 98. členu Zakona o socialnem 
varstvu, UR. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 41/99), opredeljuje 
pa jih tudi Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, Ur. list. RS št. 31/2000, 
Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog 
(Ur.l. RS, št. 98/99). 
Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju programov reševanja socialne 
problematike, povezane z uživanjem prepovedanih drog in alkohola. 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov neposredne pomoči uživalcem 
prepovedanih drog in alkohola, ki jih izvajajo zlasti nevladne organizacije. V Sloveniji se 
povečuje tako število oseb, ki imajo težave zaradi uživanja prepovedanih drog in/ali alkohola 
kot tudi število tistih, ki iščejo pomoč. Povečana sredstva v letu 2001 so namenjena 
sofinanciranju širitve obsega delovanja. 

V skladu s strategijo predloga nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 
razvijajo izvajalci programov učinkovito mrežo strokovne pomoči, prispevajo k razvoju 
pluralnosti dejavnosti ter z ustreznim odzivanjem na zaznane potrebe oblikujejo nove pristope 
za pomoč zasvojenim in njihpvim bližnjim. 

 c£i  
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Učinek mreže je že opazen, ugotavlja pa se, da je potrebno gostoto mreže doseči vsaj v 
njenem minimalnem obsegu, ki ga omogočajo programi, ki v tem trenutku že delujejo. Te 
programe je potrebno okrepiti predvsem kadrovsko in jim omogočiti večji obseg dela. 
Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog 
(Ur.l. RS, št. 98/99 - ZPUPD) določa v 16. členu obveznost uporabnika proračunskih sredstev, 
da sofinancira verificirane program v višini najmanj 80%. 
Obveznosti za sofinanciranje v letu 2001, ki so bile sprejete s sklepi za sofinanciranje v 
daljšem časovnem obdobju, znašajo 144.193.635,00 SIT. V tem znesku so predvideni zneski 
sofinanciranja v obsegu dela 8 vodij programov in 22,5 strokovnih izvajalcev programa ter 
materialni stroški. 
Programi, ki se razvijajo in so bili že sofinancirani z strani ministrstva v letu 2000, 
potrebujejo za nadaljnji razvoj (prehod iz faze preverjanja možnosti v fazo učinkovitega in s 
tem opravičljivega delovanja) dodatna sredstva v obsegu financiranja najmanj 6 plač 
strokovnih delavcev. Minimalni znesek, ki zagotavlja tak obseg dela, da so učinki tega dela 
opazni, v skladu z določili ZPUPD ter zaradi učinkov finančno opravičljivi, znaša v letu 2001 
200,439.000,00 SIT. 
Tak obseg dela zagotavlja možnost, da se zmanjšajo dobe čakanja za vključitev v programe in 
se s tem posledično poveča kvaliteta programov, da se zagotovi možnost izbire med programi 
(evalvacija programov znotraj EU je pokazala, daje eden od najpomembnejših elementov, ki 
zagotavlja učinkovito obravnavo tovrstnih težav, prav možnost izbire med različnimi 
programi!) ter, da se zagotovi visoko usposobljen in motiviran strokovni kader. Manjši obseg 
dela omogoča samo preverjanje strokovnih idej v posameznih programih, ne more pa 
zagotavljati mreže strokovne pomoči, ki bi dolgoročno lahko pomembno vplivala na odnos do 
uživanja drog v Sloveniji. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma 

S predvidenimi sredstvi nameravamo sofinancirati programe, ki so bili sofinancirani v letu 
2000, ter razširiti mrežo sofinanciranih programov, tako da bo mreža strokovne pomoči 
zagotovljena večjemu številu uporabnikov. 
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Naročilnica 

'rne in priimek:   

Naslov:  

telefon: Poštna številka: 

Podjetje:  

^avčna številka:  

Naročam  izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije 

^atum:     —   

^odpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Jaročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
^UBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

[^ena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije • Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel, (01) 47-89-787 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slo 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717, Številka faksa: (01)47-89-856. ISSN 1318-0169, V skladu s sedmo 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vre 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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