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14 

URAD PREDSEDNIKA VLADE 

14 URAD PREDSEDNIKA VLADE 

1411 URAD PREDSEDNIKA VLADE 

01 Politični sistem 
0101 Politični sistem 

01011401 Dejavnost urada predsednika vlade 

/ 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

14 URAD PREDSEDNIKA VLADE 

Bilancit odhodkov Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem, 

proračun 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
(1) (2) (3) (4) =■ (1) + (3) (5) 

||Urad predsednika vlade 

14 |URAD PREDSEDNIKA VLADE | 523.5061 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 
01011401 Dejavnost urada predsednika vlade 

523.506 I 

523.506 
523.506 

523.506 

I00,00| 

100,001 

100.00 
100.00 

100.00 

91.804 | 

91.804 I 

91.804 
91.804 

91.804 

615.310 I 

615.310 1 

615.310 
615.310 

615.310 

100,00| 

100,001 1 

100,00 
100.00 

100,00 
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1411 

URAD PREDSEDNIKA VLADE 

01 Politični sistem 
V A ) • 

0101 Politični sistem 

01011401 Dejavnost urada predsednika vlade 

Podprogram izvaja: 1411 Urad predsednika vlade 

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

Urad predsednika vlade je bil ustanovljen z Zakonom o vladi in skrbi za nemoteno delovanje kabineta 
predsednika vlade ter strokovno - posvetovalnih teles, ki jih imenuje predsednik vlade. Delo 
uporabnika usmerja direktor urada. 

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje kabineta predsednika vlade ter strokovno - 
posvetovalnih teles proračunskega uporabnika. 

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: 

3002 Plače 

Sredstva so namenjena zagotavljanju plač, nadomestil, prispevkov in davkov za zaposlene v kabinetu 
predsednika vlade in strokovno - posvetovalnih telesih. Izračun višine potrebnih sredstev je bil narejen 
na oceni 34 zaposlenih (29 po Zakonu o razmerjih plač + 4 po Zakonu o poslancih). Dodatne 
zaposlitve niso predvidene. 

3326 materialni stroški 

Sredstva so namenjena zagotavljanju materialnih osnov za delovanje kabineta predsednika vlade in 
strokovni - posvetovalnih teles, kijih imenuje predsednik vlade. Izračun višine sredstev je bil narejen 
na podlagi realizacije v prvih sedmih mesecih leta 2002 in ocene porabe funkcionalnih stroškov 
(pisarniško poslovanje, komunala, potni stroški, izobraževanje in seminaiji, literatura, reprezentanca) 
ter tekočega vzdrževanja in obnove pisarniških prostorov. Uporabnik v letu 2003 prevzema vse stroške 
protokolarnih dogodkov, zato izkazuje izjemno visok indeks načrtovane porabe glede na rebalans 
proračuna 2002. 

2825 Investicije 

Sredstva so namenjena zagotavljanju materialnih osnov investicijskega vzdrževanja, obnov in 
nakupov. Izračun višine sredstev je bil narejen na podlagi usklajenih predlogov sektorja za 
dokumentacijsko dejavnost in informatiko ter službe za ekonomske in tehnične zadeve. Uporabnik bo 
nadaljeval posodobitev informacijske opreme in obnovo opreme v prostorih, ki so v njegovem 
upravljanju. 

1823 Financiranje projektov 

Sredstva so namenjena za posebne študije, analize in javnomnenjske raziskave za kabinet predsednika 
vlade. Uporabnik bo v letu 2003 nadaljeval s projekti interaktivnih spletnih strani in antibirokratskega 
programa. 
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4900 Sistem varovanja 

Sredstva so namenjena zagotavljanju materialnih pogojev (razen plač in stroškov po potnih nalogih, ki 
jih krije delodajalec MNZ) za delavce Urada za varnost in zaščito, razporejene v službo za varovanje 
predsednika vlade. Izračun višine sredstev je bil narejen na podlagi realizacije v preteklih letih, 
predvidenih nabav opreme manjše vrednosti in ocene vzdrževanja prostorov ter avtoparka, ki jih 
delavci uporabljajo pri varovanju. 
t ' 
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Učinkovito delovanje kabineta in strokovno - posvetovalnih teles pri proračunskem uporabniku, 
nakup tehničnih sredstev, delna obnovitev pisarniške opreme, nadaljnja posodobitev računalnikov in 
nakup avtomobila ter izvedba protokolarnih aktivnosti predsednika vlade na domači in mednarodni 
ravni. 
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15 

VLADNE SLUŽBE 

15 VLADNE SLUŽBE 

1511 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 

01 Politični sistem 
0101 Politični sistem 

01011502 Dejavnost generalnega sekretariata vlade 
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 

0403 Druge skupne administrativne službe 
04031509 Izvedba protokolarnih dogodkov 

1512 PROTOKOL V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
0403 Druge skupne administrativne službe 

04031509 Izvedba protokolarnih storitev 

1514 URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE 

20 Socialno varstvo 
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 

20031501 Oskrba beguncev 

1515 URAD ZA ENAKE MOŽNOSTI 

01 Politični sistem 
0101 Politični sistem 

01011501 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic 

1516 URAD ZA NARODNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 
1804 Podpora posebnim skupinam 

18041501 Podpora narodnostnim skupnostim 

1518 URAD VLADE ZA INFORMIRANJE 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
0403 Druge skupne administrativne službe 

04031507 Obveščanje domače in tuje javnosti 
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1519 KADROVSKA SLUŽBA VLADE 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
0401 Kadrovska uprava 

04011501 Vodenje kadrovskih zadev 
19 Izobraževanje 

1906 Pomoči šolajočim 
19061501 Vladne štipendije in štipendije za študij v tujini 

( , 

1520 SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
0403 Druge skupne administrativne službe 

04031501 Nabava osnovnih sredstev in gradnja objektov ter njihovo vzdrževanje 
za potrebe državnih organov 

04031502 Najemnine poslovnih prostorov 
04031503 Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj 

1521 CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
0402 Informatizacija uprave 

04021501 Izgradnja in delovanje centralne informacijske infrastrukture 
04021504 Delovanje informacijske telekomunikacijske tehnologije 

1526 URAD VLADE ZA VERSKE SKUPNOSTI 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 
1804 Podpora posebnim skupinam 

18041503 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 

1527 URAD VLADE ZA INVALIDE IN BOLNIKE 

20 Socialno varstvo 
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 

20031502 Podpora, nadzor in koordinacija aktivnosti na področju invalidskega 
varstva 

1529 URAD VLADE ZA DROGE 

20 Socialno varstvo 
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 

20031503 Droge 

1533 URAD ZA SLOVENSKI JEZIK 

19 Izobraževanje 
1905 Drugi izobraževalni programi 

19051501 Ohranjanje slovenskega jezika 

7. oktober 2002 443 poročevalec, št. 96/11 



/ 

1535 URAD ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV 
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 
07021501 Varovanje tajnih podatkov 

A. 
,<X 

poročevalec, št. 96/11 444 7. oktober2002 



SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

15 VLADNE SLUŽBE 

Bilanca odhodkov Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

SPU/PPP/GPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem, 

proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
 C) (2) (3) (4) = (l) + (3) (5) 

15 IVLADNE SLUŽBE 23.961.137 

01 

0101 
02 

04 

0401 

POLITIČNI SISTEM 
Politični sistem 

EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Kadrovska uprava 
0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne službe 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 

KULTURA. ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

Programi v kulturi 

Podpora posebnim skupinam 

IZOBRAŽEVANJE 
1905 Drugi izobraževalni programi 

1906 Pomoči šolajočim 

SOCIALNO VARSTVO 
Posebni programi pomoči prebivalstvu 

I! 

1803 

1804 

19 

20 

2003 

1.489.956 
1.489.956 

131.363 

131363 

19.476.845 

283.657 
6.551.515 

12.641.673 
0 

0 

817.833 

42.662 
775.171 

904.107 

38.983 

865.124 

1.141.034 
1.141.034 

1 I00,00| -968.574 

6.22 
6,22 

0.55 

0,55 
81,29 

1,18 
27,34 

52.76 

0.00 

0,00 

3.41 

0.18 

3,24 

3.77 

0,16 

3,61 

4.76 

4,76 

-126.966 

-126.966 

-2.124 

n 22.992.563 

-2.124 

-814.534 

-10.180 

-19.381 
-784.974 

74.475 

74.475 

55.601 

-42.662 

98.263 

-756 

-756 

0 
-154.269 

-154.269 

J 
1.362.989 

1.362.989 

129.238 

129.238 

'8-662.311 

273.477 
6.532.134 

11.856.700 

74.475 

74.475 

873.435 

0 

873.435 

903.350 

38.226 
865.124 

986.765 
986.765 

100,00| 

5,93 

5,93 

0,56 

0,56 
81,17 

1,19 
28,41 
51,57 

0,32 

0,32 

3.80 

0,00 

3,80 

3.93 
0,17 

3,76 

4.29 

4,29 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

15 VLADNE SLUŽBE 

Bilanca odhodkov Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem, 
proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
 (2) (3) (4) = (l) + (3) (5) 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti 

proračun 2003 
d) 

15 |VLADNESLUŽBE 

1511 |;Generalni sekretariat vlade J 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 
01011502 Dejavnost generalnega sekretariata vlade 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0401 Dnme skupne administrativne službe 

04031509 Izvedba protokolarnih dogodkov 

15L2 f Protokol v vladi Republike Slovenije 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04031509 Izvedba protokolarnih dogodkov 

15!l3^J[Servi^z^)rotokolarn^storitve^^^^^^^ 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druee skunne administrativne službe 

04031509 Izvedba protokolarnih dogodkov 

1^514^JUrad za priseljevanje in begunce 

20 SOCIALNO VARSTVO 

2Q03 Posebni nronrami pomoči prebivalstvu 
20031501 Oskrba beguncev 

1515 I Urad za enake možnosti 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 
01011501 Spreml janje položaja žensk in 

uresničevanje njihovih pravic 

516 | Urad za narodnosti vlade Republike 
Slovenije 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1804 Podpora posebnim skupinam 

18041501 Podpora narodnostnim skupnostim 

I Urad vlade za informiranje 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druee skupne administrativne službe 

04031507 Obveščanje domače in tuje javnosti 

23.961.137 1 

JL4I4J537 I 

1.414.537 

1.414.537 
1.414.537 

0 

0 

o 

310.085 | 

310.085 

310.085 

310.085 

887.302 | 

887.302 

887.302 

887.302 

952.496 I 

952.496 
952.496 

952.496 

75.418 I 

75.418 

75.418 
75.418 

387.105 I 

387.105 

387.105 

387.105 

1.098.271 

1.055.609 

1.055.609 

1.055.609 

I00,00| 

_5j90| 

5,90 
5.90 

5,90 
0,00 

0.00 
0,00 

1,291 

1,29 

1.29 

1,29 

jJOJ 

3,70 

3,70 

3,70 

3.! £8] 

-968.574 | 

_Jj6L752J 

-125.550 

-l?»?Q 
-125.550 
987.302 

987.302 

987.302 

^ll!U73J 

-119.113 

-119.113 

-119.113 

_-887302J 

-887.302 

-887.302 

-887.302 

-151.584 \ 

22.992.563 \ 

2.276.289~| 

1.288.987 
1.288.987 
1.288.987 

987.302 

987.302 

987.302 

190.972 I 

3,98 -151.584 

IM -1?1,584 
3,98. -151.584 

0.311 -1.416 I 

0.31 

0.31 
0.31 

JU62J 

-1.416 

-1-416 
-1.416 

99.174 I 

1.62 

1.62 

1.62 

99.174 

99.174 

99.174 

4,58| -50.461 

4.41 

4.41 

4,41 

-7.799 

-7.799 

-7.799 

190.972 

190.972 

190.972 

01 

800.912 I 

800.912 

80091? 

800.912 

74.002 I 

74.002 

74.002 

74.002 

486.279 I 

486.279 

486.279 

486.279 

1.047.809 g 

1.047.809 

1.047.809 

1.047.809 

100,00| 

9,90 I 

5,61 

161 
5,61 
4,29 

4.29 
4,29 

JUj3| 

0,83 

0.83 

0,83 

0.001 

0,00 

0.00 
0,00 

U8J 

3,48 
3.48 

3,48 

0,321 

0,32 

0.32 
0,32 

2,111 

2,11 

2JJL 
2.11 

4.56| 

4,56 

4.56 

4,56 
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SPU/PV - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

15 VLADNE SLUŽBE 

Bilanca odhodkov Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem, 

proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
 (M  (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

18 KULTURA. ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1803 Proerami v kulturi 

1803150! Mediji 

1519 llKadrovska služba vlade 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0401 Kadrovska uprava 
04011501 Vodenje kadrovskih zadev 

19 IZOBRAŽEVANJE 
1906 Pomoči šolajočim 

19061501 Vladne štipendije in štipendije za študij 
v tujini 

152(^J[Servis skupnih služb vlade 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04031501 Nabava osnovnih sredstev in gradnja 
objektov ter njihovo vzdrževanje za 
potrebe državnih organov 

04031502 Najemnine poslovnih prostorov 

04031505 Upravljanje in vzdrževanje službenih in 
najemnih stanovanj 

I52J^J[Center vlade za informatiko 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0402 Informatizacija uprave 
04021501 Izgradnja in delovanje centralne 

informaci jske infrastrukture 
04021504 Delovanje informacijske 

telekomunikacijske tehnologije 

152^ Urad vlade za verske skupnosti 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1804 Podpora posebnim skupinam 

18041503 Podpora duhovnikom in verskim 
skupnostim 

1527 f Urad vlade za invalide in bolnike 

20 SOCIALNO VARSTVO 

2003 Posebni programi pomoti prebivalstvu 

20031502 Podpora, nadzor in koordinacija 
aktivnosti na področju invalidskega 
varstva 

42.662 

42.662 

42.662 

1.148.781 

283.657 

283.657 

283.657 

865.124 
865.124 

865.124 

10.388.678 I 

10.388.678 

10-388.678 

8.101.386 

2.135.752 
151.540 

jj^ssusjsJ 

6.551.515 

6.551.515 

2.502.121 

4.049.395 

_JS88jU66| 

388.066 

388.066 
388.066 

~ 96.675 1 

96.675 

96.675 

96.675 

0,18 

0.18 

0.18 

4,791 

1,18 

U8 
1.18 

3,61 
3.61 

3,61 

J3J6J 

43,36 

jlifi 
33.81 

8.91 

0,63 

27,34 

2234 

10,44 

16.90 

1,621 

1,62 

1.62 
1.62 

0,401 

0,40 
0.40 

0.40 

-42.662 

-42.662 

-42.662 

-10.180 I 1.138.601 

-10.180 

-10.180 

-10,180 

0 

2 
o 

-758.061 

-758.061 

-758.061 

-758.061 

273.477 

273.477 
273.477 

865.124 
865.124 

865.124 

_9^6l7J 

9.630.617 

9630.617 

7.343.325 

0 2.135.752 

0 151.540 

-19.381 

-19.381 

-19.381 
-19.381 

0 

JSj532M34J 

6.532.134 

6 532.134 

2.482.740 

4.049.395 

-911 387.156 I 

-911 

:211 
-911 

387.156 

387 156 

387.156 

-1.665 I 95.009 | 

-1.665 

-1,66? 

-1.665 

95.009 

95.009 

95.009 

0,00 

0,00 
0,00 

4,' £5, 

1,19 

U2 
1.19 
3,76 
3.76 

3,76 

_4L89| 

41,89 

41.89 
31,94 

9,29 

0,66 

28,41| 

28,41 

28,41 

10,80 

17,61 

JL68jj 

1,68 

1,68 

1,68 

0,41| 

0,41 
0.41 

0.41 

7. oktober 2002 447 poročevalec, št. 96/11 



SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov 

15 VLADNE SLUŽBE 
Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
 JO (2) (3) (4) = (1) + (3) (5)^ 

^^_9K863J __jj^8J -l.020 |! 90.843 | 

20 SOCIALNO VARSTVO 91.863 0,38 -1.020 90.843 0,40 

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 91.863 0.38 -|.Q2Q 90.843 0 40 

20031503 Droge 91.863 0.38 -1.020 90.843 0.40 

153^J[Ura^R^zajavn^naročila^^^^^^^J[^^^13K36y 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 131.363 0.55 -2.124 129.238 0,56 
ADMINISTRACIJA 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 131.363 0.55 -2.124 129.238 0.56 

02021501 Javna naročila in nadzor 131.363 0,55 -2.124 129.238 0,56 

19 IZOBRAŽEVANJE 38.983 0,16 -756 38.226 0.17 

'905 Drugi izobraževalni programi 38.983 0.16 -756 38.226 0.17 
19051501 Ohranjanje slovenskega jezika 38.983 0,16 -756 38.226 0.17 

153f^JiUrad^j^arovanje^ajnUn)odatkov^^^J ^^^^4j47^ l^^^^^4j47^| ^J)J2| 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 0 0,00 74.475 74.475 0,32 
DOGODKIH 

0702 Voiaika obramba in nacionalna varnost 0 0.00 74.475 74.475 0.32 

07021501 Varovanje tajnih podatkov 0 0,00 74.475 74.475 0.32 
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1511 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

01011502 Dejavnost generalnega sekretariata vlade 

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

Generalni sekretariat vlade Republike Slovenije je bil ustanovljen z Zakonom o vladi in skrbi za 
koordinacijo dela vladnih služb v pristojnosti generalnega sekretarja ter za nemoteno delovanje vlade 
ter njenih delovnih teles. Delo uporabnika usmeija generalni sekretar vlade. 

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje strokovnih služb v okviru generalnega sekretariata, 
odborov in delovnih teles vlade ter koordinacija dela vladnih služb. 

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: 

1576 Plače; 

Sredstva so namenjena zagotavljanju plač, nadomestil, prispevkov in davkov za zaposlene v kabinetu 
generalnega sekretarja in strokovnih službah Sekretariata. Izračun višine potrebnih sredstev je bil 
narejen na oceni 122 zaposlenih (121 po Zakonu o razmerjih plač + 1 po Zakonu o poslancih). Nove 
zaposlitve niso predvidene. 

1607 Materialni stroški; 

Sredstva so namenjena zagotavljanju materialnih osnov za delovanje kabineta generalnega sekretarja 
in strokovnih služb v Sekretariatu. Izračun višine sredstev je bil narejen na podlagi realizacije v prvih 
sedmih mesecih leta 2002 in ocene porabe funkcionalnih stroškov (pisarniško poslovanje, komunala, 
gorivo, potni stroški, arhiv in mikrofilm, knjižnica, izobraževanje in seminarji) ter tekočega 
vzdrževanja in obnove (pisarniški prostori, avtopark, vladno letalo). 

1554 Investicije. 

Sredstva so namenjena zagotavljanju materialnih osnov investicijskega vzdrževanja, obnov in 
nakupov. Izračun višine sredstfcv je bil narejen na podlagi usklajenih predlogov posameznih služb v 
Sekretariatu in sicer službe za letalske prevoze, službe za avtomobilske prevoze, sektorja za 
dokumentacijsko dejavnost in informatiko, kadrovske službe, prevajalske službe ter službe za 
ekonomske in tehnične zadeve. Največji delež izdatkov je povezan s predvideno sanacijo strehe in 
obnovo velike dvorane v vladni palači. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Učinkovito delovanje kabineta, odborov in strokovnih siužb; zagotavljanje letalskih in avtomobilskih 
prevozov za protokolarne in službene potrebe; zagotavljanje kvalitetnih prevajalskih storitev; tekoče 
vzdrževanje zgradbe, nakup opreme za posodobitev letala, druga faza nadomestitve zastarele 
informacijske opreme, delna obnovitev pisarniške opreme. Med večjimi investicijskimi izdatki 
predvidevamo sanacijo strehe vladne palače in obnove velike dvorane za protokolarne sprejeme. 
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Razmeroma visok indeks materialnih stroškov je povezan z rednim vzdrževanjem in servisiranjem 
novega vladnega letala ter povečanimi stroški za gorivo in potne stroške ter šolanje posadk. 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne 

storitve 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04031509 Izvedba protokolarnih dogodkov 

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

JGZ Brdo Protokolarne storitve RS posluje v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega 
zavoda protokolarne storitve Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 97/2001). V skladu z navedenim 
odlokom zavod prednostno opravlja kot gospodarsko javno službo strokovne in tehnične naloge pri 
upravljanju protokolarnih in reprezentančnih objektov, ki so v lasti ustanovitelja, ter ostale naloge, ki 
omogočajo njihovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj, v skladu s Sklepom Vlade Republike 
Slovenije o določitvi protokolarnih pravil (Ur.l. RS, št. 36/94) in ostalimi predpisi, ki določajo 
opravljanje protokolarnih storitev. Zavod zaradi smotrne in gospodarne rabe objektov in zemljišč 
opravlja tudi tržne dejavnosti za zunanje uporabnike. 

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

Racionalno gospodarjenje s sredstvi, ki so dana v upravljanje tako z vidika koriščenja oz. trženja 
prostih kapacitet kot tudi vzdrževanja in visok nivo protokolarnih storitev. 

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

2175 Drugi tekoči domači transferi 

Pri planiranju drugih tekočih domačih transferov je bil upoštevan razrez ministrstva za finance tako, 
daje za plače za leto 2003 predvidenih 715.868 tisoč SIT, za materialne stroške pa 55.199 tisoč SIT. 
Sredstva za plače so namenjena zagotavljanju osnovnih plač, nadomestil, prispevkov in davkgv za 
zaposlene v JGZ Brdo. Izračun višine potrebnih sredstev je bil narejen na oceni 208 zaposlenih. 

2177 Investicijski transferi , 

Sredstva za investicijske transfere so bila upoštevana v skladu z dodeljenim razrezom ministrstva za 
finance v višini 216.235 tisoč SIT. Dve tretjini investicijskih sredstev bo zavod namenil za 
rekonstrukcije in adaptacije protokolarnega objekta Kokra. 

Iz naslova transferov bo zavodu za opravljanje gospodarske javne službe v letu 2003 predvideno 
dodeljenih 987.302 tisoč SIT proračunskih sredstev. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

V letu 2003 bo JGZ Brdo deloval prvo leto skozi celotno proračunsko obdobje kot samostojni javni 
gospodarski zavod in si bo z investicijami v posodobitev protokolarnih objektov ustvaril osnovo za 
višji nivo protokolarnih storitev ter povečeval delež komercialnih storitev za zunanje naročnike. 
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1512 

PROTOKOL V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne 

storitve 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04031509 Izvedba protokolarnih storitev 

1. Opis podprograma: 

Protokol v Vladi RS izvaja naloge na podlagi Sklepa Vlade RS o določitvi protokolarnih pravil 
(Uradni list RS 36/94) in spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvah protokolarnih pravil (Uradni 
list RS, št. 24/95), ki Protokolu v Vladi RS narekuje izvajanje protokolarnih dogodkov in seveda tudi 
kritje stroškov, ki pri teh dogodkih nastajajo. To so mednarodni obiski, uradni in delovni obiski 
predsednika države, predsednika parlamenta, predsednika Vlade, predsednika državnega sveta, 
predsednika ustavnega sodišča, varuha človekovih pravic, predsednika računskega sodišča, ter tudi vsi 
sprejemi, ki jih le ti prirejajo. Izvaja tudi naloge uradnih obiskov ministrov za zunanje zadeve, 
protokolarnih dogodkov soproge predsednika RS, slovesnosti ob vročanju odlikovanj predsednika RS, 
akreditacije veleposlanikov. Slovesnosti ob izrekanju priseg pred predsednikom Rs in predsednikom 
Državnega zbora RS. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma: 

Protokol v Vladi RS ne odloča o obsegu in frekvenci mednarodnih in drugih protokolarnih obveznosti, 
pač pa je obvezan za izvedbo in finančno kritje začrtanih in dogovoijenih planov po Sklepu Vlade ES 
(Uradni list RS 36/94), ki mu jih posredujejo uradi oziroma kabineti posameznih predsednikov in 
ministra za zunanje zadeve do 1. septembra tekočega leta (4. člen Slepa o določitvi protokolarnih 
pravil). 

3. Dejavnost v okviru proračunskih postavk: 

Dejavnost proračunskih postavk je usmerjena v izvajanje nalog na podlagi Sklepa Vlade RS o 
določitvi protokolarnih pravil(Uradni list RS, št. 36/94) in spremembah sklepa o določitvi 
protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 24/95). Protokol Vlade RS ne odloča o obsegu in frekvenci 
mednarodnih in drugih protokolarnih obveznosti, pač pa je obvezan za izvedbo in finančno kritje 
začrtanih in dogovorjenih planov, ki mu jih posredujejo uradi oziroma kabineti posameznih 
predsednikov in ministra za zunanje zadeve. 

4. Glas ni izvedbeni čilji: 

Glavni izvedbeni cilj je uspešno izvajanje nalog v sladu s Sklepom Vlade RS o določitvi protokolarnih 
pravil (Uradni list RS, št. .36/94). 
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1514 

URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE 

20 Socialno varstvo 

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 

20031501 Oskrba beguncev 

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

• Nastanitev in oskrba oseb z začasnim zatočiščem, tujcev z dovoljenjem za stalno bivanje, ki so ta 
status pridobili po Zakonu o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču, prosilcev za azil in 
azilantov (oseb, ki imajo v Republiki Sloveniji status begunca) v nastanitvenih centrih. 

• Dodeljevanje človekoljubne pomoči osebam z začasnim zatočiščem, ki niso nastanjene v 
nastanitvenih centrih. 

• Plačevanje storitev zdravstvenega varstva oseb z začasnim zatočiščem in beguncev. 
• Dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob prostovoljni trajni vrnitvi v domovino. 

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

• Sodelovanje pri oblikovanju migracijske politike in integracije beguncev in tujcev. 
• Izvajanje in koordiniranje ukrepov na področju integracije v skladu z Resolucijo o imigracijski 

politiki Republike Slovenije, Zakonom o začasnem zatočišču, Zakonom o tujcih, Zakonom o azilu 
in podzakonskimi akti. 

• Obnova predvidoma treh nastanitvenih centrov v Sloveniji za nastanitev ranljivih skupin oseb- 
dosedanjih oseb z začasnim zatočiščem, prosilcev za azil in azilantov. 

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

V okviru podprograma je Urad za priseljevanje in begunce planiral porabo proračunskih sredstev 
na treh proračunskih postavkah: 

• 1294 Oskrba beguncev; 

(hrana, najemnina za nastanitvene centre, komunalne storitve, zagotavljanje 
zdravstvenega varstva, tekoče vzdrževanje, človekoljubna pomoč, enkratna denarna 
pomoč ob trajni vrnitvi v domovino, denarno nadomestilo za zasebno nastanitev, itd.) 

Zakon o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču je uredil trajnejši status sedanjih 
oseb z začasnim zatočiščem iz Bosne in Hercegovine. Zakon ureja prehodno obdobje 18 
mesecev za nastanitev teh oseb v nastanitvenih centrih, zato v letu 2003 ni pričakovati 
zapiranja nobenega od nastanitvenih centrov. Uradu so z novelo zakona naložene nove 
naloge glede izvajanja in koordinacije integracije sedanjih oseb z začasnim zatočiščem 
in na splošno tujcev v Sloveniji. Glede integracije azilantov, pa je urad že sedaj na 
podlagi vladne uredbe zadolžen za njihovo nastanitev in zagotavljanje zdravstvenega 
varstva. Urad pripravlja novo vladno uredbo o pravicah in dolžnostih azilantov, ki bo 
celovito uredila področje njihoye integracije. 

V letu 2003 bomo financirali izvajanje tečajev slovenskega jezika, dodatne programe za 
usposabljanje sedanjih oseb z začasnim zatočiščem, sofinancirali programe za 
integracijo, ki jih bodo izvajale nevladne in druge organizacije ter vodili aktivnosti za 
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osveščanje javnosti glede nujnosti procesov integracije sedanjih oseb z začasnim 
zatočiščem in na splošno tujcev v slovensko družbo. 

Urad bo skušal pridobiti PHARE sredstva za pričetek obnove oziroma delne 
novogradnje enega od nastanitvenih centrov urada v letu 2003. 

Osnova za izračun je plan porabe sredstev za leto 2002. 

• 7672 Plače; 

Osnova za izračun je planirano število zaposlenih na Uradu za priseljevanje in begunce 
ter preko programa javnih del v nastanitvenih centrih. V letu 2003 predvidevamo s 
prerazporeditvami iz posameznih ministrstev zaposliti tri vodje nastanitvenih centrov. 

• 7675 Materialni stroški. 

Osnova za izračun je plan porabe sredstev za leto 2002. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Na področju migracijske politike je v tem obdobju pričakovati določene organizacijske spremembe. 
Urad za priseljevanje in begunce bo nadaljeval z aktivnostmi, ki jih določata Zakon o začasnem 
zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 67/02) in Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 44/99) na področju integracije tujcev in beguncev. 
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1515 

URAD ZA ENAKE MOŽNOSTI 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

01011501 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih 
pravic 

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

harmonizacija s pravnim redom EU na področju enakih možnosti, 
integracija načela enakosti spolov v razvoj vladne politike (gender mainstreaming), 
pripravljanje, obravnavanje in sodelovanje pri pripravi predpisov, aktov in ukrepov z vidika 
načela enakih možnosti ter spremljanje položaja žensk in uresničevanja njihovih z ustavo, zakoni 
in mednarodnimi konvencijami zajamčenih pravic, 
vključevanje žensk v politiko in na druge položaje odločanja, 
uresničevanje načela enakih možnosti in enake obravnave na trgu dela, 
usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti, 
prepoznavanje in preprečevanje nasilja nad ženskami. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma: 

uveljavitev pravnega reda EU na področju enakih možnosti, 
uveljavitev integracije načela enakosti spolov kot standardnega orodja za dosego enakosti spolov, 
uveljavitev načela enakih možnosti in enake obravnave na vseh področjih, 
povečanje deleža žensk v politiki in na položajih odločanja, 
uveljavitev enakih možnosti in enake obravnave žensk in moških na trgu dela, 
zmanjšanje dvojne obremenjenosti žensk z večjo udeležbo moških pri delitvi dela v družini, zlasti 
pri vzgoji in negi otrok, 
večje prepoznavanje in preprečevanje nasilja nad ženskami ter ustreznejša obravnava žrtev nasilja 
v zakonodaji in praksi. 

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 posta\'kami: 

zakon o enakih možnostih daje podlago za pripravo in sprejetje različnih ukrepov za uveljavitev 
načela enakih možnosti tako v zakonodaji kot v praksi. 
Sodelovanje v akcijskem programu za enake možnosti žensk in moških, kije namenjen vključitvi 
načela enakih možnosti v proces priprave, izvajanja in spremljanja vseh politik in dejavnosti EU. 
S sprejetjem strateškega dokumenta z jasno izraženo politično voljo in opredeljenimi aktivnostmi 
za integracijo načela enakosti spolov v razvoj vladne politike se bo postopno začelo vključevati 
vidik spolov v vse aktivnosti vlade. 
Naloge Urada za enake možnosti so določene s Sklepom o ustanovitvi, organizaciji in delovnem 
področju. Poleg kontinuiranih nalog, kot so sprotno spremljanje položaja žensk in moških ter 
uresničevanja njihovih pravic, priprave pobud in predlogov s svojega delovnega področja, 
sodelovanje v mednarodnih organizacijah itd., so prioritetne aktivnosti v letu 2003 zagovor 
drugega in tretjega poročila o uresničevanju konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk, izvedba raziskave in izdelava analiz o položaju žensk in moških na trgu 
dela in uveljavljanja preživnin za otroke ter informiranje in obveščanje. 
Z namenom povečanja deleža žensk v politiki na lokalni in državni ravni bodo izvedene 
izobraževalne delavnice in medijska kampanja. 
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Zbiranje podatkov o diskriminaciji na trgu dela in nudenje pravne pomoči s pomočjo brezplačne 
telefonske linije ter informiranje in osveščanje žensk in moških o njihovih pravicah in 
obveznostih iz delovnega razmeija so prioritetne aktivnosti na področju trga dela. 
Plan aktivnosti za spodbujanje delitve starševskega dopusta med oba starša in izrabe očetovskega 
dopusta, ki se pripravlja v okviru Phare tvvinning programa, bo med drugim vključeval pripravo 
informativnih brošur za starše in delodajalce, oblikovanje računalniške spletne strani in medijsko 
kampanjo. 
Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami z oraganizacijo posvetov, izdajo zloženk 
in medijskimi kampanjami v sodelovanju z nevladnimi organizacijami osveščamo o problemu 
nasilja in oblikah pomoči. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

uveljavitev zakona o enakih možnostih, 
določitev koordinatoijev za enake možnosti spolov v ministrstvih, izvedba izobraževalnih 
delavnic in izvedba projektov na različnih področjih, 
zagovor drugega in tretjega poročila o uresničevanju konvencije Združenih narodov o odpravi 
vseh oblik diskriminacije žensk, ugotovitev stanja na ključnih področjih (trg dela, izobraževanje, 
zdravstvo itd.), 
izobraziti in usposobiti ženske za politično delovanje, 
povečanje poznavanja pravic iz delovnega razmeija in njihovega uresničevanja, 
povečanje poznavanja pravic in možnosti koriščenja starševskega dopusta, 
izdaja informativne zloženke in nudenje pomoči žrtvam nasilja. 
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1516 

URAD ZA NARODNOSTI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

1804 Podpora posebnim skupinam 

18041501 Podpora narodnostnim skupnostim 

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

Urad za narodnosti mora spremljati uresničevanje ustavnih in zakonskih določil ter drugih obveznosti 
(mednarodne konvencije), ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske 
narodne skupnosti ter na položaj in izboljšanje položaja romske etnične skupnosti v RS. Kot nosilec 
sredstev za dejavnosti in programe narodnih skupnosti in Romov, so predvidena sredstva v letu 2003 
namenjena predvsem: 

1. Za financiranje rednega delovanja Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. 
2. Za financiranje osnovnih sredstev Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti 

(krovna organizacija). 
3. Za financiranje rednega delovanja Obalne italijanske samoupravne narodne skupnosti. 
4. Za sofinanciranje skupnih ustanov italijanske narodne skupnosti. 
5. Za sofinanciranje informativne dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti. 
6. Sofinanciranje Zveze Romov Slovenije in pomoč romskim društvom, financiranje v osnovna 

sredstva romske etnične skupnosti, zagotovitev osnovnih sredstev za zvezo Romov Slovenije 
ter za zagonska sredstva in redno delovanje občinskih organizacij Romov (občinskih romskih 
društev). 

7. Sofinanciranje romskih informativnih oddaj na radiu Murski val v Murski Soboti in Studio D 
v Novem mestu. 

8. Udejstvovanje v mednarodnih institucijah (mednarodne konvencije) glede uresničevanja 
obveznosti do narodnih skupnosti in Romov ter na to nanašajoča publicistična dejavnost 
(študije, ekspertize, analize, mednarodni knjižni projekti). 

9. Znanstveno raziskovalna in publicistična dejavnost na področju narodnih skupnosti in Romov 
ter »novih manjšin«, saj je zaznati težnje po drugačnem statusu pripadnikov narodov nekdanje 
skupne države pa tudi Nemcev oziroma Staroavstrijcev in Judov, saj bo kmalu v 
ratifikacijskem postopku Sporazum z Avstrijo o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in 
znanosti. 

10. Plače in materialni stroški Urada za narodnosti, ki seje sredi leta 2001 preselil iz vladnega 
okrilja na ločeno lokacijo (izven vladnega kompleksa), kar pomeni mnoge nove obveznosti, ki 
se bodo odrazile tudi v proračunskem letu 2003. 

Del obveznosti do narodnih skupnosti in Romov zagotavljajo še pristojna ministrstva (Ministrstvo za 
šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve). 

Urad za narodnosti ima na skrbi zagotavljanje pogojev za uresničevanje pravic italijanske in 
madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v RS. 

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

Uresničevanje posebnih pravic, uveljavljanje potreb in interesov ter organizirano sodelovanje pri 
javnih zadevah skupnosti (Italijani, Madžari) in romske etnične skupnosti. 
Delovanje madžarske in italijanske narodne skupnosti ter Romov v RS. 
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Zagotavljanje pogojev za uresničevanje pravic obeh skupnosti ter Romov, določenih z ustavo, 
zakoni in mednarodnimi sporazumi ter konvencijami. 

Za zagotavljanje in uresničevanje omenjenih posebnih pravic se uporabljajo naslednji predpisi: 

1. Ustava RS (Uradni list RS 33/91: člen 5,11,64,65) 
2. Mednarodne konvencije, ki se nanašajo na varstvo manjšin in Romov: 

Okvirna konvencija Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin (Uradni list RS 20/98); 
Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1965); 
Evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih (Uradni list RS 69/2000); 
Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z R Italijo (Uradni list RS 
40/92); 
Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v R Madžarski in 
madžarske narodne skupnosti v R Sloveniji (Uradni list RS 23/93). 

3. Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS 65/94). 
4. Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS 60/94 in 56/98). 
5. Zakon o medijih (Uradni list RS 35/2001). 
6. Zakon o RTV Slovenija (Uradni list RS 18/94). 
7. Zakon o zavodih (Uradni list RS 12/91). 
8. Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS 78/94). 
9. Zakon o financiranju občin (Uradni list RS 56/98, člen 26) 
10. Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS 7/99). 
11. Sklepi vlade RS z dne 1.7.1999 - št. 550 - 03/97 - 8(P), ki se nanašajo na Rome. 
12. Program ukrepov vlade za pomoč Romom (1995). 
13. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72/93). 
14. Zakon o zagotavljanju vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenije (Uradni list RS 70/2000). 

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: 

1821 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti; 

Doslej je v Sloveniji ustanovljenih in deluje deset romskih društev, ki so povezana v Zvezo Romov 
Slovenije. Tudi v letu 20032 se predvideva ustanovitev novih romskih društev (občinskih organizacij 
Romov) predvsem v občinah kjer Romi živijo avtohtono, tako na področju Bele Krajine in na 
Dolenjskem, pa tudi v Prekmurju in v Mariboru ter Velenju. S prispevkom Urada za narodnosti pa bi 
omogočili, novim občinskim romskim organizacijam zagonska sredstva in sredstva za redno 
delovanje. 

Romska etnična skupnost živi v več kot dvajsetih občinah. Seveda je treba zagotoviti tudi redno 
delovanje Zveze Romov Slovenije kot tudi njeno mednarodno dejavnost (stiki z Romi v drugih 
evropskih državah.) 

V skladu s sklepi 117.seje vlade RS bomo s proračunskimi sredstvi v letu 2003, poleg naštetih 
namenov, v nekaterih najbolj kritičnih primerih, sofinancirali tudi napeljavo elektrike in vode v 
romska naselja. Z organiziranim delovanjem Romov želimo izboljšati vključenost v okolje. 

1872 Sofinanciranje radijskega programa za rome; 

Za informiranje pripadnikov romske skupnosti Radio Murski val Murska Sobota in studio D Novo 
mesto pripravljata vsak teden romske oddaje, ki omogočajo tudi večinskemu prebivalstvu Prekmurja 
in Dolenjske spoznavati kulturo in problematiko Romov na njihovem območju. To prispeva k boljši 
vključenosti Romov v okolje kjer živijo, hkrati pa jih to okolje bolje sprejema. 

Romi nimajo stalnih TV oddaj, rešitve v tej smeri bo treba zagotoviti že v letu 2003. 
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3003 Plače; 

V Uradu za narodnosti bo v letu 2003 zaposlenih pet delavcev, s čimer bo Urad lahko v celoti izvajal 
svoje pristojnosti, ki se v zadnjem obdobju posebej širijo na mednarodno področje in na področje t.i. 
novih manjšin. Urad ima obveznosti tudi na področju pakta stabilnosti v JVE. 

Obseg sredstev je planiran v skladu z usmeritvami Vlade RS za leto 2003. 

3327 Materialni stroški; 

Vladni urad za narodnosti seje sredi leta 2001 preselil iz vladnega kompleksa v ločene prostore, na 
oddaljenejšo lokacijo kar pomeni veliko novih materialih obveznosti, ki se nanašajo na ogrevanje 
zgradbe (Tivolska 50 Ljubljana), komunalne storitve, vozni park, elektrika, poštne storitve, 
receptorske storitve, zagotavljanje precejšnega dela pisarniških potrebščin in tudi na drugi suport. 

Urad je z preselitvijo pridobil dodatne pisarniške prostore, hkrati pa prevzel veliko novih obveznosti, 
ki jih je prej za Urad opravljala Vlada. Vse to ima za posledico mnoge materialne stroške od katerih so 
nekateri že znani, nekateri pa bodo v letu 2003. Do zdaj se je mnoge obveznosti ki predstavljajo 
materialne stroške krilo v okviru vlade. 

Urad za narodnosti pa opravlja tudi naloge za Komisijo vlade RS za narodni skupnosti in Komisijo za 
zaščito romske etnične skupnosti, kar vključuje tudi ustrezne stroške. 

Sredstva za najnujnejše potrebe so izračunana na osnovi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2003. 

2831 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov; 

Preselitev Urada sredi leta 2001 bo povzročila tudi v letu 2003 marsikatero investicijo do katere sicer 
ne bi prišlo. Urad ima v svojih staro-novih prostorih, povsem različno, staro in v dobršni meri 
dotrajano pohištveno opremo, staro petindvajset let in več. Preselitev pogojuje tudi nabavo nujno 
potrebnega voznega parka. Novo lokacija pa pomeni tudi naložbo v nove računalniške zmogljivosti in 
tozadevno novo opremo, vključno z ustreznimi vodi, kakor tudi nabavo nekatere druge opreme ki jo je 
Urad poprej, na stari lokaciji, koristil v okviru Vlade. 

5203 Obveznosti do ustanov italijanske narodne skupnosti; 

Republika Slovenija sofinancira tudi delovanje nekaterih javnih zavodov italijanske narodnosti, ki 
imajo svoj sedež v Republiki Hrvaški, deluje pa tudi za potrebe italijanske narodnosti v Sloveniji. 
Založba EDIT izdaja dnevnik La Voce del Popolo in druge revije v italijanskem jeziku, poklicno 
gledališče Italijanska Drama pripravlja gostovanja za pripadnike italijanske narodnosti na območju 
obalnih občin. Center za zgodovinska raziskovanja v Rovinju pa se ukvaija z raziskavami etničnih 
problemov hrvaške in slovenske Istre in sistematično zbira gradiva s področja narodnostne 
problematike. Poleg tega zagotavljamo del sredstev za informativno založniško dejavnost italijanske 
narodne skupnosti na Obali (Jadranska informativna agencija). 

8205 Narodnostne skupnosti; 

Sredstva za delovanje Pomurske madžarske in Obalne italijanske samoupravne narodne skupnosti 
(krovne organizacije) se po Zakonu o samoupravnih narodnih skupnostih (18. člen) zagotavljajo iz 
proračuna RS. Namenjena so za delovanje organov obeh narodnih skupnosti, njihovih strokovnih 
služb, sodelovanju in stikom z matičnima narodoma in drugih nujnih nalog. 

Ob dejstvu, daje infrastruktura madžarske manjšine v neprimerno slabšem in neprimerljivem položaju 
z italijansko manjšino (o tem je že razpravljal Državni zbor in vlada in so bile na Urad za narodnosti 
usmerjene hude kritike) bo potrebno nujno opraviti nekaj dodatnih investicij povezanih z zgradbo v 
Lendavi, Glavna, ulica 120, kjer domuje večina osrednjih manjšinskih madžarskih organizacij 
(kotlovnica, notranja preureditev prostorov).. 

7355 Študije, objave, ekspertize; 

O problematiki obeh avtohtonih narodnih skupnosti in Romih ter o t.i. »novih manjšinah« so nujne 
nove analize in študije, tako za domače potrebe, vse bolj pa tudi zaradi zahtev EU, pristopa k 
mednarodnim konvencijam in mednarodnih primeijav. Doslej smo uspeli pripraviti publikacijo 
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Varstvo narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji, v slovenskem, angleškem, italijanskem in 
madžarskem jeziku. Dodatna sredstva bodo potrebna za obsežno študijo glede narodnih manjšin petih 
dežel v okviru projekta Alpe - Jadran, ki bo tudi izšla v petih jezikih, kar naj bi se realiziralo že v letu 
2002. 

Ratifikacija sporazuma z Avstrijo o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, bo zahtevala 
glede Staroavstrijcev oziroma Nemcev dodatno analizo in pripravo določene posledice materialne 
narave. V letu 2003 so potrebne raziskave in študije tudi glede pripadnikov narodov nekdaj skupne 
države, saj nas institucije Sveta Evrope in nekatere druge mednarodne organizacije nenehno sprašujejo 
po regulativi tega vprašanja. Raziskati bo treba tudi avtohtono poselitev Romov, saj naj bi se status 
Romov uredil s posebnim zakonom (zakonski projekt ima Vlada že v svojem načrtu). Ta raziskava bo 
potrebna tudi zaradi politične zastopanosti Romov v lokalnih skupnostih (občinski sveti) na kar 
napotuje v letu 2001 sprejeta odločba Ustavnega sodišča. 

7356 Sofinanciranje rtv programov za narodni skupnosti; 

Na osnovi 14. člena Zakona o RTV Slovenije (Uradni list RS 18/94) se poleg naročnine, iz proračuna 
RS sofinancirajo radijski in televizijski programi za italijansko in madžarsko narodno skupnost. Ta 
sredstva so v finančnem načrtu Urada precejšna, RTV Slovenija pa meni da bi bilo potrebno 
narodnostne programe izdatneje financirati. S tem se strinjamo tudi na Uradu za narodnosti. 

7357 Sofinanciranje tednika nepujsag. ^ 

Za sofinanciranje tednika madžarske narodnosti Nepujsag, proračun RS zagotavlja sredstva in s tem 
omogoča informativno dejavnost madžarske narodnosti. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati 

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske 
etnične skupnosti v RS. 
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1518 

URAD VLADE ZA INFORMIRANJE 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne 

storitve 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04031507 Obveščanje domače in tuje javnosti 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika: 
sprotno in celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu in aktivnostih Vlade 
Republike Slovenije, obveščanje tujih javnosti o aktualnem dogajanju v Sloveniji ter 
zagotavljanje strokovne podpore in informativno-servisnih storitev službam za odnose z 
javnostmi v ministrstvih ter drugih vladnih institucijah na področju vladnih odnosov z 
javnostmi - postavki 5244 in 5245. 
priprava in usklajevanje komunikacijske podpore ob dogodkih nacionalnega pomena v 
Sloveniji in tujini - postavki 5244. 
izvajanje in koordiniranje promotivnih aktivnosti Republike Slovenije - postavka 5284. 
obveščanje domačih in tujih javnosti o vključevanju Slovenije v NATO -postavka 1330. 
financiranje priprave in izvedbe počastitev osrednjih državnih praznikov in dogodkov 
državnega pomena - postavka 8212. 
Slovenska tiskovna agencija, d. o. o., ki je v večinski lasti Republike Slovenije v okviru 
dnevnega servisa pripravlja in s svojimi storitvami sistematično obvešča domače in tuje 
javnosti o dogajanju v državi in o mednarodnem dogajanju, povezanem s Slovenijo, pri 
čemer posveča posebno pozornost delu državnih institucij. Za potrebe državnih organov in 
vlade stalno pripravlja posebej dogovorjene izbore informacij, ki jih posamezni državni 
organi potrebujejo pri svojem delu - postavka 5285. 
program obveščanja slovenske javnosti o EU in vključevanju Slovenije v EU na podlagi 
odločitve vlade (11. seja, maj 1997) Urad v praksi izvaja od leta 1998. Program ima štiri 
glavne sestavine ozir. aktivnosti: priprava in izvajanje strategije komuniciranja z javnostjo, 
raziskovanje in objavljanje rezultatov javnega mnenja, sofinanciranje informativno- 
izobraževalne dejavnosti nevladnih organizacij, partnerstvo z množičnimi mediji - postavka 
7360. 
zamenjava in dopolnjevanje računalniške, programske in telekomunikacijske in druge 
opreme kot pogoj za učinovito opravljanje nalog iz programa - postavka 2835. 

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

zagotavljanje javnosti dela Vlade RS ter ažurne in celovite obveščenosti domače in tuje 
javnosti o vsebini sklepov, ukrepov, predlogov zakonskih rešitev, ki jih pripravlja in 
sprejema vlada; 
zagotavljanje učinkovite podpore vladnim institucijam na področju vladnih odnosov z 
javnostmi - postavki 5244 in 5245. 
koordiniranje promocijskih dejavnosti v okviru Sveta za promocijo s področij, ki jih 
štejemo za državno-promocijska; 
zagotavljanje obveščenosti tujih javnosti, predvsem v državah Evropske unije in v državah 
kandidatkah za vstop v EU. o dogajanju v Sloveniji s poudarkom na poteku pogajalskih 
procesov vključevanja Slovenije v EU; 
utrjevanje podobe in ugleda Republike Slovenije v svetu s poudarkom na državah članicah 
EU in sosednjih državah kot prednostnih ciljnih državah - postavka 5284. 
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zagotavljanje sprotnih, celovitih, razumljivih in verodostojnih informacij o NATO in o 
slovenskem vključevanju v NATO ter spodbujanje javnega in demokratičnega dialoga za 
zagotavljanje čim večje podpore slovenskE javnosti za vključitev; 
okrepitev in osredotočenje dosedanjih oblik komuniciranja s ciljem zagotavljanja čim 
večjega pozitivnega konsenza za pridobitev pozitivnega rezultata na referendumu; 
zagotavljanje poenotenega in usklajenega pristopa ministrstev in vladnih služb v 
komuniciranju z domačimi in tujimi javnostmi; 
doseganje sinergičnih učinkov pri izvajanju programa in zagotavljanju virov; 
v tujih javnostih jasno predstavljanje pripravljenosti Slovenije za aktivno sodelovanje 
različnih NATO-vih telesih in aktivnostih, ažurno predstavljanje aktivnosti izvajanja letnega 
nacionalnega akcijskega načrta za članstvo v NATO in komunikacijskih aktivnosti za 
vzdrževanje stabilne podpore javnega mnenja - postavka 1330. 
obeleževanje obletnic državnega pomena, negovanje narodovega spomina, krepitev 
državljanske pripadnosti - postavka 8212. 
ohranjanje servisov in storitev STA na doseženi ravni, ki je primerljiva z mednarodnimi 
standardi - postavka 5285. 
v zadnji fazi procesa vključevanja spodbuditi interes javnosti za iskanje informacij na temo 
EU in Slovenija ter javno ukvarjanje s to tematiko, zagotavljati hočemo osnovne-splošne 
informacije o tej tematiki na lahko dostopen in razumljiv način, spodbujati želimo javno 
razpravo ter zagotoviti ustrezno informativno referendumsko podporo javnosti - postavka 
7360. 

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: 

aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti in promocije Slovenije potekajo 
na podlagi 3. člena sklepa o nalogah Urada vlade za informiranje (Uradni list RS, št.82/94) 
in v skladu s Poslovnikom Vlade RS (Uradni list RS, št 43/01); 
urad zagotavlja sprotno in celovito obveščanje domače in tuje javnosti prek novinarskih 
konferenc, sporočil za javnost, rednih stikov s predstavniki medijev, s pomočjo spletnih 
strani na intemetu, publikacij ter drugih oblik komuniciranja z javnostmi; 
za dosego večjih učinkov posameznih vladnih institucij pri delu z domačimi in tujimi 
javnostmi urad usklajuje aktivnosti, povezane z odnosi z javnostmi posameznih vladnih 
institucij; 
strokovno podporo in informativno-servisne storitve službam za odnose z javnostmi 
zagotavlja urad s spremljanjem in analiziranjem pisanja domačih in tujih medijev, s 
pripravo dnevnega klipinga (izbora prispevkov iz medijev) z zagotavljanjem dnevnih 
servisov tiskovnih agencij STA in Reuters, z naročanjem rednih mesečnih raziskav javnega 
mnenja o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji ter s pripravo 
poenotenih standardov in programov usposabljanja za svetovalce za odnose z javnostmi v 
vladnih institucijah; 
servisiranje tujih novinarjev, ki spremljajo visoke predstavnike tujih držav ob obiskih v 
Sloveniji; 
organiziranje individualnih in skupinskih obiskov tujih novinarjev v Sloveniji; 
informiranje tuje javnosti o vključevanju Slovenije v EU - postavka 5244 
Urad (skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve) zagotavlja redno izdajanje tedenskega 
časopisa Slovenia Nevvs v angleščini kot edine tujejezične publikacije v Sloveniji, s katerim 
zagotavljamo obveščenost okrog 2000 vplivnih posameznikov in ustanov v tujini o 
dogajanjih v Sloveniji (informacije s področja politike, gospodarstva, kulture, športa, 
znanosti oz. drugih sfer družbenega delovanja). Časopis je dostopen neposredno tudi na 
internetu - postavka 5245. 
urad organizira in izvaja splošno promotivno dejavnost države in skrbi za izdajanje in 
posredovanje promocijsko-informativnih publikacij o Sloveniji, ki so namenjene tujim 
javnostim; 
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organizira promotivne nastope v tujini in izvaja komunikacijsko podporo mednarodno 
odmevnim dogodkom v Sloveniji in v tujini 
sofinancira aktivnosti nevladnih organizacij, ki povečujejo ugled in prepoznavnost 
Slovenije v svetu - postavka 5284. 
infomativno komunikacijske aktivnosti potekajo v skladu z strategijo obveščanja domačih 
in tujih javnosti o slovenskem vključevanju v NATO, ki je bila sprejeta na Vladi RS aprila 
2001 in usklajenimi mesečnimi operativnimi načrti - postavka 1330. 
zamenjava oziroma obnova računalniške in programske opreme, pisarniške opreme in 
dopolnitev oziroma zamenjava avdio in video tehniko ter iztrošene telekomunikacijske 
opreme - postavka 2835. 
dejavnost je utemeljena s 40. členom Sklepa (vlade) o določitvi protokolarnih pravil (Ur. 
list RS 36/94, 24/95, 14/99 in 59/2000). Z njo bomo zagotovili izvedbo državnih počastitev 
naslednjih državnih praznikov: dan odpora proti okupatorju, dan državnosti in dan 
samostojnosti. Ob tem bomo zagotovili tudi izvedbo počastitev dneva reformacije in 
mednarodnega dneva OZN. V tem letu nobena od počastitev ni vezana na okroglo 
obletnico. Počastitev dneva državnosti bomo organizirali na prostem, da se je bo lahko 
neposredno udeležilo čim več ljudi. Za izvedbo počastitve ob kulturnem prazniku 
neposredno skrbi Prešernov sklad. - postavka 8212. 
dejavnost STA in interes Republike Slovenije zanjo je smiselno utemeljena v 1. odstavku 4. 
člena Zakona o medijih (Uradni list RS, 35/2001), saj STA s svojimi storitvami zagotavlja 
povezano, racionalno in pregledno osnovo za celovito in uspešno delovanje dokaj razvejane 
mreže tiskanih in elektronskih medijev - postavka 5285. 
pred predvidenim referendumom referendum o članstvu v EU bomo zagotavljali Čimveč 
informacij in skušali motivirati tiste skupine prebivalstva, ki so nezadostno informirane, 
nezainteresirane in neodločene. Glavni poudarek bo na zagotovitvi ustrezne motiviranosti 
prebivalcev za udeležbo na referendumu ter na jasni predstavitvi posledic pozitivne ali 
negativne odločitve na referendumu. Dodatno bomo promovirali vladne argumente in 
razloge za slovensko vključitev v EU 

Po uspešnem referendumu se bo osnovni program informiranja nadaljeval. Vsebinski 
poudarki pa bodo: seznanjanje javnosti predvsem s procesom dokončanja včlanitve, s 
pravicami in dolžnostmi Slovenije kot članice EU ter z možnostmi za koriščenje sredstev iz 
fondov ter programov EU - postavka 7360. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2002, indikatorji in načrtovani rezultati na ravni podprograma: 

sprotno in celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu Vlade RS prek rednega 
komuniciranja z različnimi javnostmi (novinarske konference, publikacije, internet...); 
redno obveščanje tuje javnosti o dogajanjih v Sloveniji, intenziviranje komuniciranja s 
tujino v zvezi s slovenskim vključevanjem v EU in organiziranje obiskov tujih novinarjev; 
zagotavljanje strokovne podpore in informativno-servisnih storitev službam za odnose z 
javnostmi v vladnih institucijah (priprava klipinga, dnevnih poudarkov, priložnostnih, 
tedenskih in mesečnih medijskih analiz, obdelava telemetričnih podatkov in rezultatov 
raziskav javnega mnenja) - postavka 5244. 
redno izdajanje tednika Slovenia News (v letu 2003 je predvidenih 47 številk) z vsebinskimi 
izpopolnitvami in posodobitvami, zlasti v elektronski izvedbi - postavka 5245. 
povečati prepoznavnost Slovenije in njen ugled v svetu, še posebej v državah članicah EU - 
postavka 5284. 
izvajanje informativne referendumske kampanje, da bi zagotovili pozitiven rezultat na 
referendumu, sprotne obveščanje slovenske javnosti o poteku pristopnih pogovorov in 
ratifikacijskih procesov za vzdrževanje stabilne podpore javnosti; 
zagotavljanje tekoče informiranosti javnomejskih voditeljev v državah članicah NATO 
v fazi pristopnih pogovorov in ratifikacijskih procesov v ameriškem senatu in parlamentih 
držav članic NATO za pridobitev podpore za ratificiranje pristopnih sporazumov med 
Slovenijo in NATO - postavka 1330. 
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dostojna in v vseh pogledih ustrezna počastitev državnih praznikov in dogodkov državnega 
pomena, ki so najmočneje določili slovensko zgodovino - postavka 8212. 
ohranitev delovanja servisa in obsega storitev z manjšimi prilagajanji tehničnim in 
vsebinskim zahtevam, ki jih terjajo moderni informacijski sistemi, s čimer je mogoče 
zagotavljati tudi delo informativnih služb znotraj državne uprave in ustanov na doseženi 
ravni - postavka 5285. 
cilj vseh aktivnosti pri obveščanju slovenske javnosti o vključitvi v EU v letu 2003 je torej 
ustrezna stopnja obveščenosti, razumevanja in podpore javnosti za članstvo Slovenije v EU, 
ki naj bi se pokazala v ustrezno visoki udeležbi na referendumu in v uspešnosti referenduma 
- postavka 7360. 
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1519 

KADROVSKA SLUŽBA VLADE 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne 

storitve 

0401 Kadrovska uprava 

04011501 Vodenje kadrovskih zadev 

1. Opis podprograma, poslanstvo in ključne naloge: 

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

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

Naloga službe je kvalitetno, pravočasno in strokovno zagotavljanje pogojev za delo vlade in njenih 
delovnih teles. Poleg dosedanjih nalog se z uvajanjem sodobnega koncepta upravljanja s človeškimi 
viri pojavlja potreba po novih konceptualnih nalogah, ki izhajajo iz sprememb odnosa do zaposlenih. 

Z zakonom o javnih uslužbencih, ki predvideva enotno ureditev načrtovanja zaposlovanja, upravljanja 
s človeškimi viri in še druge zadeve s področja delovnih razmerij, se dejavnost Kadrovske službe 
dodatno razširi na pripravo politike upravljanja s človeškimi viri v javni upravi. Iz tega sledijo prve 
naloge kot so oblikovanje sistema spremljanja uspešnosti in delovnih potencialov zaposlenih, 
vzpostavitev enotnega informacijskega sistema, ki bo poleg kadrovske evidence vključeval še druge 
vire informacij o človeških potencialih zaposlenih, vzpostavitev sistema izobraževanja in 
usposabljanja vodij za delo z ljudmi ter vodij kadrovske dejavnosti v upravnih organih. 

Za okrepitev funkcije upravljanja s človeškimi viri v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, za 
zagotavljanja informacijskih podlag za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje ter 
zagotavljanje primernih kandidatov za različne odgovorne naloge, kakor tudi za strokovne naloge za 
komisijo za pritožbe pri vladi, bo potrebnih več novih zaposlitev uradnikov z univerzitetno izobrazbo. 
Glede na limite zaposlovanja v proračunu za leto 2003 in 2003 teh zaposlitev nismo predvideli. 

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: 

3004 Plače; 

Za dejavnost službe predvidevamo sredstva za dejavnost službe plače 40 zaposlenim ter stroške, 
povezane z opravljanjem dela. Upoštevali smo napredovanje dveh delavk, ki bodo pridobile višjo 
stopnjo izobrazbe s študijem ob delu. 
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3328 Materialni stroški; 

Materialni stroški so predvideni v višini 19,6 milijonov tolarjev in so v okviru določenih limitov. Z 
zadnjo spremembo proračuna za leto 2003 so se sredstva za materialne stroške znižala za 5 mio 
tolaijev, od prvotnih 24.6 na 19.6 milijonov, kar predstavlja petino sredstev. Takšno zmanjšanje 
pomeni velik problem za našo službo, saj s tem ne moremo pokriti že obstoječih (fiksnih) stroškov. 

2836 Investicije in investicijsko vzdrževanje; 

V letu 2003 predvidevamo nabavo računalniške in programske opreme: zamenjava datotečnega 
strežnika, zamenjava štirih delovnih postaj, mrežni laserski tiskalnik, kar skupaj znese 3.420.000,00 
SIT. 

Posebej financirane dejavnosti: 

3652 Državna odlikovanja in kadrovska evidenca 

Posebej financiranje dejavnosti: 

Državna odlikovanja in kadrovska evidenca, 
Za državna odlikovanja, kijih podeljuje predsednik republike, planiramo sredstva v višini 623.700,00 
SIT za častni znak svobode Republike Slovenije. 

V letu 2003 je potrebno izpeljati 1. fazo upravnega kadrovskega informacijskega sistema (UKIS), 
katerega sestavni del je kadrovska evidenca. Za ta del projekta bodo potrebna sredstva, 
predvidoma v višini 16.820.300,00 SIT. 

Nove naloge Kadrovske službe: 

V sklopu priprave metodoloških osnov za uvedbo zakona o javnih uslužbencih na področju 
upravljanja človeških virov (UČV) bo v letu 2003 potrebno dopolnjevati in dokončati metodologijo 
spremljanja uspešnosti zaposlenih ter izpeljati sistemsko izobraževanje vodij po vsej piramidi 
odločanja. Usposabljanje bi potekalo tekom celega leta (v sodelovanju z Upravno akademijo). V ta 
namen bi bilo potrebno dodatno zaposliti še dva uradnika z visoko izobrazbo (10.000.000,00 SIT), s 
pogodbenim delom pa vključiti v projekt, še zunanje institucije (v projekt bi vključi FOV, VUŠ in 
privatno svetovalno firmo). Za ta projekt bi v letu 2003 potrebovali 6.000.000,00 SIT. Tega v 
finančnem načrtu zaradi omejenih sredstev nismo predvideli. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Glavni izvedbeni cilj v letu 2003 so - poleg izvedbe tekočih nalog iz točke 1 še: 
Organiziranje uvedbe modela upravljanja človeških virov v upravo 
Izvedba izobraževanja vodij za uspešno delo z ljudmi, namenjenega vodjem v upravi 
(organiziranje svojega dela in dela sodelavcev, ocenjevalni razgovor, prepoznavanje delovnih 
potencialov zaposlenih) - v sodelovanju z Upravno akademijo 
Izdelava enotnega upravnega KIS - izdelava, uvedba in usposabljanje za uporabo celotne 
informacijske rešitve 

19 Izobraževanje 

1906 Pomoči šolajočim 

19061501 Vladne štipendije in štipendije za študij v tujini 

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

Izvajanje štipendijske politike Vlade RS, 
Nudenje študijske pomoči (podiplomski študij in druge oblike sofinanciranja) slovenskim 
državljanom v tujini in tujim državljanom v Republiki Sloveniji. 
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2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
ali predpisov z njihovo navedbo): 

Zagotavljanje strokovnjakov za potrebe razvoja upravnih organov, 
spodbujanje in promocija domačih perspektivnih kadrov za šolanje na vrhunskih šolah v tujini ter 
ustvariti mrežo diplomantov tujih vrhunskih šol in jih vključevati v domače razvojne ter 
mednarodne projekte. 

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: 

Zakonske podlage: Odlok o kadrovskem štipendiranju (Uradni list RS, št. 16/99) in Pravilnik o 
štipendiranju (Uradni list RS, Št. 33/99 in 23/01). 
Akt o ustanovitvi javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike 
Slovenije, javni sklad" in njegove sprememba so objavljene v Uradnem listu RS št. 63/01 in 
78/01 (v nadaljevanju: ustanovitveni akt). 
in 
Pravila o splošnih pogojih poslovanja Ad future, javnega sklada (Uradni list RS, št. 45/02 in 
54/02), kjer so podrobno navedeni kriteriji za podeljevanje štipendij. 

5221 Kadrovske štipendije; 

Podkomisija za štipendiranje bo od 1. januaija 2003 dalje štipendirala 600 štipendistov za potrebe 
državnih organov in otroke žrtev vojne za Slovenijo. V državnem proračunu je potrebno v ta namen 
zagotoviti 300.734.000,00 SIT. 

Od tega je za letno izplačilo štipendij, potnih stroškov in tečajev za jezikovno izpopolnjevanje za 508 
štipendistov (upoštevano je 6 % povečanje) 298.704.000,00 SIT, za testiranje pa še 2.030.000,00 SIT. 

5596 Štipendije za študij v tujini; 

Za 6 štipendistov (ob upoštevanju 6 % povečanja glede na leto 2002) je potrebnih 30.744.000,00 SIT 

V letu 2003 bi Podkomisija za štipendiranje, od 1. januaija 2003, štipendirala 6 štipendistov na 
podiplomskem študiju v tujini, za delo na področju evropskih zadev. Cena enoletnega študija je 
preračunana kot na leto 2002 s 6 % povečanjem in znese 4.270.000,00 SIT za enega štipendista. 
Navedeni znesek predstavlja štipendijo, ki vključuje stroške šolnine, bivanja, študijsko gradivo in 
potne stroške - enkrat do dvakrat letno, glede na oddaljenost kraja študija. 

5596 Ad futura. 

Za leto 2003 so za Ad futuro predvidena sredstva v višini 564.390.000,00 SIT, povišanje pa je v 
skladu s povišanjem sredstev na vsej postavki (6 %) in omejeno s skupnim limitom na glavnem 
programu Pomoči šolajočim. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma 

Uspešno podeljenih 508 domačih 6 tujih štipendij kvalitetnim kandidatom, 
Zagotavljanje pomoči pri študiju in dodatnem izobraževanju, 
Ad futura: 

podeliti najmanj 155 štipendij, 
dokapitalizacija sklada, . • 
povezovanje finančnih virov za štipendiranje nadarjenih študentov za tujino na resorni ravni 
in 
sprememba statusa javnega sklada v agencijo. 
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1520 

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 

Aktivnosti v okviru vseh podprogramov temeljijo na sklepu o organizaciji in delovnem področju 
Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/01), kjer je med drugim 
navedeno, da Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem: Servis) opravlja za 
Vlado Republike Slovenije, ministrstva, vladne službe in upravne enote strokovne in izvedbene 
naloge, ki se nanašajo na pridobivanje, odtujevanje in investicijsko vzdrževanje nepremičnin na 
ozemlju Republike Slovenije in v tujini. Za ministrstva in vladne službe opravlja tudi druge 
administrativno-tehnične in izvedbene naloge, ki se nanašajo na njihovo poslovanje in se lahko 
izvajajo za več ministrstev in vladnih služb skupaj (npr. kurirska služba, odprava pošte, arhiviranje 
gradiv). 

Odgovorna oseba Servisa je Mitja Valič, direktor. 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne 

storitve 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04031501 Nabava osnovnih sredstev in gradnja objektov ter 
njihovo vzdrževanje za potrebe državnih organov 

L Opis podprograma, poslanstvo in ključne naloge: 

V okviru podprograma Servis izvaja tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov državnih upravnih 
organov in skupnih površin na mejnih prehodih ter izvaja investicijske aktivnosti v skladu z veljavnim 
načrtom nabav in gradenj. Investicijske aktivnosti so razdeljene na tri sklope, ki so v finančnem načrtu 
prikazane na treh proračunskih postavkah: ločeno za investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe 
državnih upravnih organov, investicije na področju izgradnje bodoče zunanje meje EU oz. na južni 
meji ter investicije in investicijsko vzdrževanje na obstoječih ostalih mejnih prehodih (izven južne 
meje). 

Državni upravni organi 

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja za potrebe državnih upravnih organov Servis 
zagotavlja poslovne prostore z nakupi, obnovami ali investicijskim vzdrževanjem zlasti kadar gre za 
skupne ali obsežnejše projekte za več uporabnikov ter izboljšuje pogoje za delo z nakupi opreme in 
prevoznih sredstev - zlasti za potrebe uprave na lokalni ravni. 

Meini prehodi 

Vlada Republike Slovenije je pooblastila Servis skupnih služb Vlade za vodenje investicij in 
investicijskega vzdrževanja na vseh mejnih prehodih v Republiki Sloveniji. Kot posebno nalogo je 
izpostavila projekt vzpostavitve bodoče zunanje meje Evropske unije, kar pomeni ureditev 
problematike mejnih prehodov na meji z Republiko Hrvaško. Mejni prehodi na meji z Republiko 
Hrvaško so bili zgrajeni neposredno po osamosvojitvi, postopki odkupa potrebnih zemljišč in 
legalizacije gradnje so bili sicer začeti, vendar nedokončani, prometne obremenitve so se v zadnjih 
letih bistveno povečale, predvsem pa obstoječi prehodi ne ustrezajo schengenskim standardom. 

Iz naštetih razlogov je potrebno vse obstoječe mejne prehode na meji z Republiko Hrvaško legalizirati, 
urediti in dopolniti v skladu z evropskimi normativi ter zagotoviti nemoteno delo mejnih kontrolnih 
organov. Poleg tega bo potrebno vzpostaviti tudi nove maloobmejne prehode, ki izhajajo iz 
Sporazuma o obmejnem sodelovanju z Republiko Hrvaško. V celotnem projektu vzpostavitve bodoče 
zunanje meje EU imajo prioriteto BIP-i (Border Inspecting Posts), to je prvenstveno cestni prehod 
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Obrežje ter v nadaljevanju še cestna prehoda Gruškovje in Jelšane, Luka Koper, Železniška postaja 
Dobova in Letališče Brnik. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma: 

Državni upravni orzani 

Z nakupi poslovnih prostorov in investicijskim vzdrževanjem objektov v lasti Republike Slovenije in v 
uporabi državnih upravnih organov zasledujemo predvsem naslednje cilje: 

postopno opuščanje najema poslovnih prostorov in s tem zmanjševanje stroškov; 
združevanje posameznih organov na eni lokaciji; 
izboljšanje pogojev za delo zaposlenih in za delo s strankami; 
ohranjanje uporabne vrednosti objektov. 

Meini prehodi 

Z ureditvijo mejnih prehodov na bodoči zunanji meji Evropske unije zasledujemo predvsem naslednje 
cilje: 

vzpostavitev bodoče zunanje meje Evropske unije za potrebe vstopa Republike Slovenije v 
Evropsko unijo; 
izvajanje zahtev pravnega reda EU na področju nadzora državne meje; 
legalizacija in zemljiškoknjižna ureditev obstoječih objektov; 
zagotavljanje primernih pogojev dela mejnim kontrolnim organom. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru podprograma: 

Državni upravni orvani 

Obnova nekdanje vojašnice na Roški cesti 

Predvideno je nadaljevanje gradbenih in obrtniških del pri obnovi objekta v skupni vrednosti 300 
milijonov SIT. Glede na fazno izvedbo obnove je predvideno, da bi se del objekta že začel uporabljati 
ob koncu leta 2003, za kar je predviden tudi nakup arhivske opreme v vrednosti 100 milijonov SIT. 
Zaključek obnove je načrtovan v letu 2004. 

Obnova objekta Gregorčičeva 25 

V letu 2003 naj bi bila obnova in opremljanje objekta zaključena, za kar so načrtovana sredstva v 
skupni vrednosti 800 milijonov SIT. 

Obnova objektov bivše porodnišnice v Novem mestu 

Predvideno je nadaljevanje gradbenih in obrtniških del pri obnovi objekta v skupni vrednosti 200 
milijonov SIT. Zaključek obnove je načrtovan v letu 2004. 

Novogradnja poslovnega objekta v Tolminu 

V letu 2003 naj bi bila novogradnja zaključena. Za pokritje stroškov izvedbe gradbenih in obrtniških 
del in nakupa opreme je načrtovanih skupaj 305 milijonov SIT. 

Sofinanciranje izgradnje prizidka k občinski stavbi v Celju 

V letu 2003 naj bi bila izgradnja prizidka zaključena. Za pokritje stroškov izvedbe gradbenih in 
obrtniških del in nakupa opreme je načrtovanih skupaj 65 milijonov SIT. 

Sofinanciranje izgradnje prizidka k občinski stavbi v Mariboru 

Za razrešitev prostorske problematike Upravne enote v Mariboru so v letu 2001 stekli razgovori z 
Mestno občino Maribor o izgradnji prizidka k občinski stavbi. Za sofinanciranje gradbenih del je v 
letu 2003 načrtovanih 100 milijonov SIT. Zaključek izgradnje je načrtovan v letu 2004. 
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Obnova objekta v bivši vojašnici v Škofji Loki 

Za razrešitev prostorske problematike Upravne enote v Škofji Loki je predvideno, da bi Servis pridobil 
od Ministrstva za obrambo objekt v bivši vojašnici v Škofji Loki. Obnova objekta bi se začela 
predvidoma v drugi polovici leta 2003, za kar je predvideno okvirno 90 milijonov SIT. 

Investicijsko vzdrževanje 

Sredstva v skupni vrednosti 420 milijonov SIT so namenjena za izvajanje programa investicijsko 
vzdrževalnih del na objektih v lasti Republike Slovenije, ki jih uporabljajo državni upravni organi 
(vključno z objekti mejne kontrole na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko), za pokritje obveznosti 
Republike Slovenije po 103. členu Zakona o upravi pri investicijskem vzdrževanju občinskih 
objektov, kijih uporabljajo tudi upravne enote in za večja vzdrževalna dela na protokolarnih objektih. 

Izgradnja poslovnega kompleksa A3, A4 in A5 v območju zazidave B02/3 - Bežigrajski dvor 

V letu 2003 je načrtovana izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenega dovoljenja, za 
kar je načrtovanih 100 milijonov SIT. Zaključek investicije je načrtovan za leto 2007. 

Hangar na Brniku 

V letu 2003 je predviden pričetek gradnje novega hangarja za letalo Vlade Republike Slovenije. Servis 
skupnih služb vlade kot investitor zagotavlja sredstva iz svojih proračunskih postavk, del potrebnih 
sredstev pa bo zagotovljen z odprodajo starega hangarja. 

Meirti prehodi 

Na področju izgradnje bodoče zunanje meje EU je večina sredstev namenjena MMP Obrežje: 
dokončanju mejnega platoja in pripadajoče komunalne infrastrukture. Nadalje so sredstva namenjena 
pridobivanju potrebne projektne dokumentacije in dovoljenj za gradnjo ter začetku gradnje platojev 
mejnih prehodov, okarakteriziranih kot BIP (Border Inspekting Posts): Jelšane, Gruškovje, Luka 
Koper, ŽP Dobova. Projektna dokumentacija in dovoljenja za gradnjo se bodo pridobivala tudi za 
ostale MP iz t.i. "prvega sklopa": Metlika, Slovenska vas, Rogatec, kot je razvidno iz načrta razvojnih 
programov. Za maloobmejne prehode načrtujemo začetek odkupov zemljišč in pridobitev upravnih 
dovoljenj. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji, indikatorji in rezultati: 

Državni upravni orvani 

Obnova nekdanje vojašnice na Roški cesti 

Z obnovo navedenega objekta in pridobitvijo okvirno 7.800 m2 novih poslovnih in depojskih površin 
bo dolgoročno rešen problem shranjevanja arhivskega gradiva, za katerega je pristojen Arhiv 
Republike Slovenije. Z zaključkom I. faze obnove bo uporabnik lahko začel uporabljati del objekta. 

Obnova objekta Gregorčičeva 25 

Z obnovo navedenega objekta bo Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport omogočeno zmanjšanje 
števila lokacij, na katerih ministrstvo z organi v sestavi trenutno deluje. 

Obnova objektov bivše porodnišnice v Novem mestu 

Z obnovo navedenega objekta bo upravni enoti omogočena združitev vseh oddelkov in služb na enem 
mestu, kar bo pripomoglo k racionalnejšemu delu, izboljšali se bodo pogoji za delo zaposlenih in za 
delo s strankami. 

Novogradnja poslovnega objekta v Tolminu 

Z izgradnjo objekta bo omogočena združitev treh državnih upravnih organov na enem mestu, kar bo 
pripomoglo k racionalnejšemu delu, izboljšali se bodo pogoji za delo zaposlenih in za delo s 
strankami. 
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Sofinanciranje izgradnje prizidka k občinski stavbi v Celju 

Z izgradnjo prizidka bo upravni enoti omogočena funkcionalnejša razporeditev posameznih oddelkov 
in služb, kar bo pripomoglo k racionalnejšemu delu, izboljšali se bodo pogoji za delo zaposlenih in za 
delo s strankami. 

Sofinanciranje izgradnje prizidka k občinski stavbi v Mariboru 

Z izgradnjo prizidka bo upravni enoti omogočena funkcionalnejša razporeditev posameznih oddelkov 
in služb, kar bo pripomoglo k racionalnejšemu delu, izboljšali se bodo pogoji za delo zaposlenih in za 
delo s strankami. 

Obnova objekta v bivši vojašnici v Škofji Loki 

Z obnovo objekta bo upravni enoti omogočena združitev vseh oddelkov in služb na enem mestu, kar 
bo pripomoglo k racionalnejšemu delu, izboljšali se bodo pogoji za delo zaposlenih in za delo s 
strankami. 

Investicijsko vzdrževanje 

Z izvajanjem programa investicijsko vzdrževalnih del se bo ohranjala uporabna vrednost objektov. 

Izgradnja poslovnega kompleksa A3, A4 in A5 v območju zazidave B02/3 - Bežigrajski dvor 

Z izgradnjo kompleksa bo možno razrešili prostorsko problematiko državne uprave v Ljubljani, pri 
tem bi bili lahko skoraj v celoti opuščeni najemi poslovnih prostorov 

Mejni prehodi 

MMP Obrežje: nadaljevanje aktivnosti po sprejetem terminskem planu: dokončanje gradbenih, 
instalacijskih in obrtniških del na mejnem platoju s pripadajočo komunalno infrastrukturo. Izgradnja 
objektov visoke gradnje in dokončna ureditev celotnega območja mejnega prehoda je predvidena za 
proračunsko leto 2004. 

Ostali BIP-i (MMP Jelšane, MMP Gruškovje, ŽP Dobova, Luka Koper): pridobitev potrebnih 
zemljišč, ureditev dokumentacije za gradnjo in začetek prve faze gradnje. 

MP Slovenska vas, Metlika, Rogatec: zaključek izgradnje mejnih prehodov 

Ostali obstoječi mejni prehodi: izdelava projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj za gradnjo. 

Maloobmejni prehodi: pridobivanje upravno-tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč in pridobitev 
dovoljenj za gradnjo. 

04031502 Najemnine poslovnih prostorov 

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

Servis je koordinator urejanja najemnih razmerij za organe državne uprave na lokalni ravni, za katere 
zagotavlja tudi sredstva za plačilo najemnin ter nosilec in plačnik najemnin večjega števila najemnih 
pogodb za ministrstva in vladne službe. 

2. Navedba dolgoročnih cilje-v podprograma: 

Na področju Ljubljane je dolgoročni cilj pridobitev čim večje površine lastniških poslovnih prostorov, 
tudi z leasingi oz. finančnimi najemi, ter postopno zniževanje čistih stroškov najemnin. Na področju 
Slovenije je dolgoročni cilj pridobivanje najemnih poslovnih prostorov, ki so jih najemodajalci 
pripravljeni ustrezno vzdrževati, pri čemei naj bi bile cene bistveno nižje od tistih v Ljubljani. 
Obenem naj bi se vršila tudi postopna koncentracija lokacij, kar bi omogočalo boljše sodelovanje 
upravnih organov na lokalni ravni in racionalnejše poslovanje. 
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3. Obrazložitev dejavnosti v okviru podprograma: 

Pri najemnih razmerjih za ministrstva in vladne službe kot tudi na lokalnem nivoju je predvideno le 
izvajanje že sklenjenih pogodb, ob predpostavki, da bodo do konca leta 2002 zaključena javna naročila 
za najem novih poslovnih prostorov s postopnim odkupom (leasing) za Ministrstvo za kulturo, 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ter velik del vladnih služb.. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji, indikatorji in rezultati: 

Učinkovito in sprotno reševanje prostorske problematike v okviru obstoječega fonda najetih prostorov. 

04031503 Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih 
stanovanj 

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

Republika Slovenija je lastnica okoli 700 službenih in najemnih stanovanj na območju cele države, za 
katera je v skladu z obstoječo zakonodajo dolžna zagotavljati sredstva za tekoče in investicijsko 
vzdrževanje ter upravljanje. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma: 

V skladu s Stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 18/91) je potrebno tekoče in investicijsko 
vzdrževati stanovanja, skupne prostore ter dele in naprave, da se ohranja državno premoženje in tako 
omogoči normalno bivanje najemnikov, istočasno pa kot dober gospodar skrbeti za posamezno 
nepremičnino in zagotoviti njeno optimalno rabo in ohranjanje njene vrednosti. Plačilo upravljanja je 
zakonska obveznost vsakega lastnika. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru podprograma: 

Servis zagotavlja sredstva za plačilo upravljanja, za stroške nezasedenih stanovanj (telefonska 
naročnina, elektrika, ogrevanje, čiščenje in varovanje skupnih prostorov), tekoče vzdrževanje, 
zavarovanje in investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav v stanovanjskih hišah. Servis za 
Stanovanjsko komisijo Vlade Republike Slovenije opravlja administrativno-tehnične in strokovne 
naloge, ki se nanašajo na upravljanje in gospodarjenje s stanovanji. Prodaja stanovanja, pri katerih 
država nima interesa za ohranjanje najemnega razmerja, in iz sredstev, pridobljenih s kupninami, 
kupuje stanovanja na ugodnejših lokacijah v Ljubljani. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji, indikatorji in rezultati: 

Cilj Servisa pri upravljanju in vzdrževanju stanovanj je, poleg zakonske obveznosti glede plačevanja 
upravnikov, zagotavljati tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj v takšnem obsegu, da bo 
omogočeno normalno bivanje najemnikov ter da se bo ohranjala vrednost stanovanj. Glede na 
povpraševanje po najemu stanovanj bi bilo potrebno letno zagotoviti vsaj 10 novih stanovanjskih enot. 
Nakup je vezan na prodajo rabljenih stanovanj, ki jih je sicer dovolj na razpolago, da bi pokrili 
kupnine, vendar so na tržno nezanimivih lokacijah. Doseganje zastavljenega cilja je torej pogojeno z 
uspehom pri prodaji. 
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1521 

CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne 

storitve 

0402 Informatizacija uprave 

04021501 Izgradnja in delovanje centralne informacijske 
infrastrukture 

V okviru podprograma izgradnje in dograjevanja centralne in lokalne informacijske infrastrukture gre 
za nadaljevanje investicijskih delov naslednjih projektov: centralni računalnik in skupni strežniki 
(podatkovni center - PDC); skupno komunikacijsko omrežje državnih organov - HKOM; enotne 
metodologije, strategije in standardi; lokalna programska oprema in aplikacije za skupne funkcije po 
državnih organih; lokalna strojna in komunikacijska oprema po upravnih enotah; lokalna programska 
oprema in aplikacije za skupne funkcije po upravnih enotah, skupne aplikacije v upravnih enotah RS; 
ISO - 9001 - sistem kakovosti; overitelj digitalnih podpisov; sistem zaščite in varovanja ter 
zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in nemotenega 
izvajanja vseh navedenih projektov in nalog. 

Cilji podprograma v letu 2003 so najnujnejše razširitve podatkovnega centra na lokaciji CVI (dodatna 
centralna strežniška, pomnilniška, sistemska in aplikativna programska oprema), nadaljevanje 
izgradnje komunikacijskega omrežja državnih organov - HKOM, s poudarkom na varovanju in zaščiti 
(nova vozlišča, zviševanje hitrosti in propustnosti linij, strojna in programska oprema za varovanje 
prenosa podatkov), storitve na področju povezovanja lokalnih računalniških omrežjih državnih 
organov s centralnimi podatkovnimi strežniki, storitve elektronske pošte in izmenjave podatkov (iz 
centralnih registrov in baz podatkov) in povezljivost v druga javna omrežja (Internet, Intranet, 
Extranet). 

Poleg tega bo CVI zagotavljal nadaljnji razvoj enotnih metodologij, strategij in standardov 
projektnega vodenja, strateškega načrtovanja in razvoja IS, sistema kakovosti ISO in upravljanja z 
varnostjo ter njihovo uvajanje v vse državne organe in upravne enote. 

04021504 Delovanje informacijske telekomunikacijske tehnologije 

Tudi v letu 2003 bodo finančna sredstva služila za nadaljnje zagotavljanje stalnega in neprekinjenega 
vzdrževanja vse centralne računalniške in komunikacijske opreme za potrebe državnih organov in 
upravnih enot ter lokalne za potrebe upravnih enot. Iz omenjenih postavk se bo zagotavljalo tudi 
enotno vzdrževanje aplikativne programske opreme za skupne funkcije državnih organov in upravnih 
enot vključno s financiranjem vozlišč za priklop občin na komunikacijsko omrežje državnih organov. 

Sredstva bodo zagotavljala pokrivanje obveznosti iz naslova izobraževanja na področju 
informatizacije (za informatike in uporabnike za standardna orodja in aplikacije za skupne funkcije 
državnih organov in upravnih enot) ter svetovanja za različne strokovne naloge povezane z 
delovanjem oziroma uporabo informacijske tehnologije v državnih organih. 

V podprogramu je zajeto tudi pokrivanje stroškov najema in zakupa telekomunikacijskih vodov, 
prostorov, sistemske in aplikativne programske opreme, orodij podatkovnega centra in vse vrste 
stroškov obratovanja lokacije podatkovnega centra oziroma CVI, stroške vzdrževanja lokalne namizne 
in mrežne opreme po UE ter izobraževanje uporabnikov in informatikov za sistemska, standardna 
orodja, aplikacije za skupne funkcije in sistem zaščite in varovanja. 

Zaradi trendov rasti fiksnih obveznosti iz naslova vzdrževanja informacijske opreme so za proračun 
2003 opravljene strukturne spremembe tudi v okviru samih podprogramov. 
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1526 

URAD VLADE ZA VERSKE SKUPNOSTI 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

1804 Podpora posebnim skupinam 

18041503 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 

1. Opis podprograma: 

Urad spremlja in pomaga urejati položaj verskih skupnosti, vodi evidenco o verskih skupnostih, ki 
delujejo v RS, in izdaja potrdila o prijavi ustanovitve in prenehanja njihovega delovanja. Verskim 
skupnostim nudi strokovno pomoč: obvešča jih o predpisih, o drugih aktih in ukrepih, ki zadevajo 
njihovo delovanje, in pripravlja delovne sestanke in posvete ter sprejeme za njihove predstavnike. 
Pripravlja tudi gradivo in predloge zakonov ter sklepov za odločanje Vlade RS o zadevah s področja 
delovanja verskih skupnosti. Pri reševanju odprtih vprašanj verskih skupnosti sodeluje z ministrstvi, z 
drugimi državnimi in lokalnimi organi in organizacijami. Na Uradu je sedež komisij za reševanje 
odprtih vprašanj verskih skupnosti. 

2. Dolgoročni cilji; 

Uresničevanje ustavno zagotovljenih pravic s sprejemanjem sporazumov, Zakona o verskih skupnostih 
in finančna pomoč. 

3. Obrazložitev postavk; 

4702 Prispevki duhovnikov; 

Urad krije prispevke za zavarovanje duhovnikov na podlagi sklepa Izvršnega sveta 422 - 05/90 - 2/4 - 
8, 65. seja z dne 18.3.1991 in Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti RS (Uradni list SRS, št. 
15/76 in 42/86, Uradni list RS, št. 22/91). Gre za povračilo sredstev za prispevke po najnižji 
pokojninski osnovi. 

4720 Materialni stroški; 

Izobraževanje delavcev, potovanja za nujne mednarodne in domače stike, in ostali najnujnejši stroški 
za nemoteno delo. 

4844 Investicije in investicijska vzdrževanja državnih organov; 

Sredstva so namenjena dograditvi, vzdrževanju in posodobitvi informacijskega sistema ter pisarniške 
opreme. 

6209 Pomoč verskim skupnostim; 

V skladu z Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti RS (Uradni list SRS št. 15/76 in 42/86, 
Uradni list RS, št. 22/91) je namenjena verskim skupnostim, ki so prijavile svoje delovanje v RS. 

4736 Plače. 

V letu 2002 ne načrtujemo dodatnih zaposlitev, upoštevali smo samo napredovanje delavcev, obvezne 
dodatke in jubilejne nagrade. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji: 

Dvostranski sporazumi z verskimi skupnostmi, sprejetje Zakona o verskih skupnostih, finančna pomoč 
verskim skupnostim. 
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1527 

URAD VLADE ZA INVALIDE IN BOLNIKE 

20 Socialno varstvo 

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 

20031502 Podpora, nadzor in koordinacija aktivnosti na področju 
invalidskega varstva 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog: 

Kot strokovna služba Vlade Urad spremlja, analizira in pripravlja poročila o izvajanju razvojne 
strategije invalidskega varstva; zagotavlja koordinacijo med ministrstvi, pristojnimi za izvajanje 
politik za invalide; spremlja ekonomske učinke porabljenih sredstev za invalidsko varstvo; vzpostavlja 
medsebojno usklajen informacijski sistem za spremljanje in analiziranje pojavnosti invalidizacije; 
izvaja programe mednarodnega sodelovanja s področja invalidskega varstva; nudi strokovno pomoč 
invalidskim in humanitarnim organizacijam pri pripravi in realizaciji socialnih programov; opravlja 
strokovne in administrativne naloge za Sklad za nagrajevanje inovacij na področju invalidskega 
varstva in Svet Vlade RS za invalide; spremlja socialni položaja bolnikov in predlaga sistemske 
ukrepe za izboljšanje statusa organizacij bolnikov; vzpodbuja zdravstvene in druge organizacije za 
celostno in ustrezno obravnavanje bolnikov; proučuje predloge in pobude za izboljšanje zdravstvenega 
in socialnega položaja bolnikov in jih posreduje ustreznim organom in organizacijam; sodeluje pri 
pripravi razpisov za rehabilitacijo in prilagoditev življenja bolnikov; sodeluje pri organizaciji stikov z 
mednarodnimi združenji. 

2. Dolgoročni cilji podprograma: 

Dolgoročni cilji programa so varovanje človekovih pravic invalidov in kroničnih bolnikov skozi 
politike izenačevanja možnosti in njihove integracije na vsa področja družbenega življenja, kot to 
opredeljujejo Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov. Cilje slovenske politike za 
invalide opredeljuje "Koncepcija razvojne strategije invalidskega varstva v RS" (sprejela Skupščina 
RS v letu 1991), strateške usmeritve skrbi za invalide opredeljujejo v okviru svojih pristojnosti 
nacionalni programi (socialnega varstva, akcijski program zaposlovanja in program usposabljanja in 
zaposlovanja, stanovanjski program, program boja proti revščini in socialni izključenosti). 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk: 

Pri pripravi predloga finančnega načrta Ura za leto 2003 smo izhajali iz limitirane višine sredstev, ki 
nam jih je določil koordinator. Načrtovana sredstva, z izuzetjem postavke plač, predstavljajo 7,6% 
povečanje načrtovanih sredstev za leto 2002. Že v predlogu finančnega načrta za leto 2002 smo 
opozorili, da bomo za realizacijo novih nalog, ki nam jih je naložila Vlada RS ter začetih projektov v 
letu 2001 potrebovali dodatna sredstva. Ker gre za več letne projekte bodo za njihovo izvajanje 
potrebna dodatna sredstva tudi v letu 2003 (ki jih v predlog finančnega načrta zaradi omejevanja 
sredstev nismo vključili). 

V proračunski postavki 4737 plače smo načrtovali sredstva za izplačilo plač in drugih izdatkov, 
prispevkov ter dajatev za 9 zaposlenih. Pri načrtovanju smo upoštevali napredovanje delavcev po 
Pravilniku o napredovanju zaposlenih v državni upravi, povečanje minulega dela ter izplačilo ene 
jubilejne nagrade. 

V postavki 4767 materialni stroški smo načrtovali sredstva za vzdrževanje poslovnega prostora ter 
izvajanja rednih nalog urada, ki pa jih bomo zaradi limitiranih sredstev prisiljeni opravljati v 
zmanjšanem obsegu. 
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V postavki 7266 nagrade usposabljanja, življenja in dela invalidov so načrtovana sredstva za 
opravljanje strokovno in tehnično-administrativnih naloge za Sklad za nagrajevanje inovacij na 
področju usposabljanja, življenja in dela invalidov. 

Sredstva za izvajanje programov mednarodnega sodelovanja s področja invalidskega varstva v okviru 
programov OZN, Sveta Evrope, Evropske unije in Alpe - Jadran smo načrtovali v postavki 7383 Svet 
Evrope za rehabilitacijo in integracijo v Sloveniji. 

Za nakup osnovnih sredstev, predvsem posodobitve računalniške opreme ter nujne opreme za 
izvajanje nalog urada smo pripravili načrt nabav in vzdrževanja do leta 2005. V postavki 1095 
investicije in investicijsko vzdrževanje načrtovana sredstva za leto 2003 ne zadoščajo za prehod na 
LOTUS NOTES in sistem elektronskega poslovanja Vlade ter izvedbo naloge informatizacija 
invalidskega varstva v državi, to je zagotavljanje informacijske baze podatkov. Učinkovita 
informacijska podpora je danes v invalidskem varstvu vedno bolj pomembna, še zlasti ob dejstvu, da 
nove tehnologije invalidom omogočajo izenačevanje možnosti. 

ZAKONSKA PODLAGA ZA DELOVANJE URADA je: sklep o ustanovitvi Urada Vlade RS za 
invalide in bolnike; pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Uradu za invalide 
in bolnike; pravilnik in samoupravni sporazum o delovanju sklada za inovacije na področju 
usposabljanja, življenja in dela invalidov; zakon o ratifikaciji delnega sporazuma SE na socialnem 
področju in v javnem zdravstvu, sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade RS za invalide, sklep o 
ustanovitvi nacionalne delovne skupine za uvajanje MKOP in imenovanje njenih dlanov pri Vladi RS, 
zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ki gaje Vlada posredovala DZ v letu 2001). 

4. Glavni izvedbeni lemi cilji: 

Mednarodno sodelovanje z vključevanjem v programe Sveta Evrope, Evropske unije in sodelovanje s 
sosednjimi državami. Cilj: usklajevanje zakonodaje s sodobnimi evropskimi tokovi na področju 
invalidskega varstva; 

Sodelovanje s pristojnimi ministrstvi za posamezna področja pri pripravi novih predpisov na področju 
integracije invalidov in bolnikov v družbo. Cilj: sistemsko zagotavljanje enakih možnosti za 
integracijo invalidov in bolnikov v vsa področja družbenega življenja; 

Koordinacija med ministrstvi, strokovnimi institucijami in invalidskimi organizacijami preko Sveta 
Vlade RS za invalide. Cilj: strokovna pomoč Vladi pri odločanju o zadevah s področja invalidskega 
varstva; 

Priprava strokovnih podlag za izdelavo enotne klasifikacije invalidnosti na osnovi mednarodne 
klasifikacije okvar, prizadetosti in oviranosti. Cilj: poenotenje kriterijev v domači zakonodaji in 
uskladitev z mednarodnimi standardi, preko nacionalne delovne skupine. Mandat članov delovne 
skupine traja 4 leta in so lahko po poteku mandata ponovno imenovani; 

Arhitektonsko in komunikacijska dostopnost Urada za ozaveščanje širšega kroga državljanov (tako kot 
to velja v državah EU za javne objekte); in publiciranje strokovnih tekstov s področja; 

Vzpodbujanje inovativnih projektov na področju invalidskega varstva preko Sklada za inovacije na 
področju usposabljanja, življenja in dela invalidov. 

Priprava pregledne publikacije o pravicah in olajšavah bolnikov; 

Priprava strokovnih podlag za obravnavanje bolnikov kot posebne entitete prebivalstva, s poudarkom 
na preprečevanju nastanka novih invalidnosti. 

Delovanje Strokovnega sveta za slovenski znakovni jezik (SZJ). Njegove naloge so opredeljene v 19. 
členu Zakona SZJ; Globalni cilj delovanja sveta je uveljavljanje in enakopravnost znakovnega jezika v 
slovenskem prostoru. 

Izvedbeni cilji izhajajo iz nalog, opredeljenih v sklepu o ustanovitvi urada in so po svoji naravi 
dolgoročni, zato jih bomo nadgrajevali v letu 2003, pa tudi v prihodnje. 
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URAD VLADE ZA DROGE 

20 Socialno varstvo 

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 

20031503 Droge 

1. CILJI ZA OBDOBJE 2003: 

Naloge Urada za droge so zapisane v Zakonu o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o 
obravnavi uživalcev prepovedanih drog in sklepu Vlade Republike Slovenije o organizaciji in 
delovnem področju Urada za droge ter sklepu o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za 
droge. Dodatne naloge Urada za droge pa bodo s sprejemom nacionalne strategije za področje drog in 
akcijskega programa opredeljene tudi v teh dveh dokumentih. Ker dokumenta Še nista sprejeta je težko 
oceniti obseg dodatnih nalog. 

Po oceni stroke in zaposlenih v uradu bodo nujna dodatna vlaganja za to, da se prepreči širjenje 
uporabe nedovoljenih drog in zmanjša škodljive posledice uporabe le-teh. Sredstva bo urad še naprej 
vlagal v krepitev regionalnih in lokalnih mrež kot primarnih nosilcev in koordinatorjev prej omenjenih 
aktivnosti. V proračunskem obdobju 2003 bo urad intenzivneje deloval na naslednjih področjih: 

• Realizacija nacionalne strategije in akcijskega načrta preprečevanja uporabe prepovedanih drog in 
posledic uporabe drog; » 

• Evalvacije realizacije usmeritev iz nacionalne strategije; 
• Spremljanje realizacije akcijskega programa za področje drog in vpeljava rednih forumov kjer bo 

vsak prebivalec ali prebivalka Slovenije lahko predstavila svoje mnenje in tudi dobila odgovore na 
svoja vprašanja; 

• Skrb za uravnoteženo politiko na področju preprečevanja uporabe drog in zmanjševanja ponudbe 
prepovedanih drog; 

• Posebno pozornost bomo posvetili preventivnim aktivnostim na področju preprečevanja uporabe 
drog med mladimi. Sodelovali bomo tudi pri raziskavah, ki bodo ugotavljale pogostnosti uporabe 
drog med prebivalstvom in vzorce jemanja drog, ter na podlagi tega razvijali nove preventivne 
strategije v sodelovanju s strokovnjaki iz različnih ustanov; 

• Koordinacija aktivnosti na področju drog na vladnem nivoju in razvoj koordinacije aktivnosti na 
nevladnem področju ter vzpostavitev medsebojnega povezovanja vladnega in nevladnega sektorja 
v skupni program; 

• Vzpostavitev preglednega financiranja programov na področju preprečevanja zdravljenja in 
socialne obravnave odvisnih od drog in zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog; 

• Vzpostavitev in razvoj rednega financiranja raznovrstnih preventivnih programov, programov 
zdravljenja in programov socialne pomoči odvisnim od drog; 

• Nadaljevanje razvoja internetne strani urada. Redno izdajanje biltena, ki obsega področje drog; 
• Aktivno sodelovanje v mednarodnih združenjih in ustanovah Evropske skupnosti in koordinacija 

in izvajanje programov PHARE za področje drog v Sloveniji. Sodelovanje pri pridruževalnih 
aktivnostih; 

• Aktivna priprava na letno zasedanje Združenih narodov na Dunaju in uresničevanje sklepov 
UNDCP v Sloveniji; 

• Aktivno vključevanje Slovenije v aktivnosti Evropskega informacijskega centra v Lizboni 
(EMCDDA); 

• Aktivno vključevanje Slovenije v aktivnosti skupine pompidou pri Svetu Evrope. 
• Pospeševanje razvoja nevladnega sektorja na področju drog, povezovanje nevladnih organizacij v 

Zvezo nevladnih organizacij in financiranje zveze v skladu s sprejeto zakonodajo; 
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• Povezovanje nevladnih organizacij z mednarodnimi združenji in koordinacijo nevladnih 
organizacij pri Službi za evropske zadeve; 

• Iskanje finančnih sredstev in dotacij iz tujine ter usposabljanje nevladnih organizacij za 
pridobivanje sredstev izven proračunskega fonda; 

• Pospeševali in razvijali modele odgovora na pojav drog v lokalni skupnosti in vzpostavili ustrezno 
organiziranost akteijev na lokalnem nivoju. Vzpodbujali razvoj lokalnih akcijskih skupin; 

• Pospeševali izobraževanje na vseh nivojih: 
• Organizirali strokovne seminarje in učne delavnice ter izobraževanja v zvezi z drogami na daljavo; 
• Reševanje problematike zapornikov v slovenskih zaporih, ki uporabljajo droge in posredno 

škodujejo svojemu zdravju; 
• Vzpostavljali nove programe zmanjševanja škode na celotnem področju Slovenije in razvijali 

mrežo teh programov; 
• Vzpostavljali evalvacijske mehanizme za spremljanje programov na področju drog; 
• Za Komisijo za droge Vlade Republike Slovenije opravljali tajniška in strokovna opravila ter 

skrbeli za izvajanje sklepov te komisije. 

2. UKREPI ZA DOSEGO CILJEV: 

Da bi dosegli zgoraj navedene cilje bo urad izvedel naslednje pomembnejše aktivnosti: 

• Izdelal in predal v sprejem Vladi Republike Slovenije poročilo o uresničevanju nacionalne 
strategije in nacionalnega akcijskega plana za področje preprečevanja uporabe drog in 
preprečevanja posledic uporabe prepovedanih drog; 

• Izvajal redne mesečne medsektorske koordinacije na vladnem nivoju z namenom usklajevanja 
aktivnosti na vladnem nivoju; 

• Izdelal predlog skupnega proračuna za področje drog in izdelal poročilo o porabljenih sredstvih ter 
ga predložil Vladi RS v sprejem; 

• Izvajal aktivno politiko na področju preprečevanja uporabe drog, zdravljenja in socialne 
obravnave uporabnikov drog ter zmanjševanja ponudbe drog; 

• Skrbel za vzpostavitev standardov Evropske unije na tem področju v Sloveniji; 
• Podprli razvoj in delo lokalnih akcijskih skupin (LAS) v regijah in v občinah in jim pomagali tudi 

finančno pri izvedbi njihovih programov. 
• Podrobnejše aktivnosti urada bodo opredeljene v akcijskem načrtu, ki bo sprejet na Vladi 

Republike Slovenije in v Državnem zboru; 
• Skupaj z eksperti Evropske unije izvajali projekt PHARE - Tvvinning project SI0005/IT/JH - 02), 

ki ima za cilj uskladitev področja drog v Sloveniji s standardi EU; 
• Izvedba študije o evalvacijskih postopkih in vpeljava evalvacijskih metod v Slovenijo. 

3. OBRAZLOŽITEV PO PRORAČUNSKIH POSTA VKAH: 

6008 Plače; 

Sredstva predvidena na tej proračunski postavki bodo izključno namenjena za plače, dodatke in 
prispevke za zaposlene v Uradu za droge. 

6009 Materialni stroški; 

Sredstva planirana na tej proračunski postavki bodo porabljena za kritje tekočih stroškov, glede na 
naravo dela, in sicer za pisarniški material, prevajalske storitve, izdajanje biltena, kritje stroškov 
službenih potovanj doma in v tujini, udeležba na strokovnih srečanjih, izobraževanju zaposlenih. 

6044 Investicije in investicijsko vzdrževanje; 

Sredstva bodo porabljena za posodobitev računalniške opreme oziroma programske opreme. Prav tako 
pa bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje namenili za vzdrževanje obstoječe računalniške in 
programske opreme. Sredstva pa bodo porabljena tudi za selitev Urada za droge na novo lokacijo. 
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6043 Študije in ekspertize; 

Urad bo za spremljanje realizacije nacionalnega programa in za podporo strokovnemu pristopu k 
izvajanju aktivnosti, skladno z zakonodajo in sklepi, naročal in izvajal posamezne študije, za 
realizacijo strokovnih odločitev na področju politike do drog. Prav tako se bo še naprej dopolnjeval 
informacijski center urada z literaturo, kije na voljo različnim uporabnikom. 

1103 Komisija za droge; 

Sredstva bodo porabljena za delovanje Komisije Vlade Republike Slovenije za droge, ki je bila 
ustanovljena s sklepom Vlade. Komisija usklajuje vladno politiko in ukrepe ter programe, ki jih 
sprejme Vlada Republike Slovenije za preprečevanje uživanja prepovedanih in drugih drog, za 
zmanjševanje povpraševanja po drogah, za zmanjševanje škode zaradi uporabe drog ter za zdravljenje, 
rehabilitacijo ter resocializacijo nekdanjih uživalcev drog. 

1107 Financiranje preventivnih aktivnosti; 

Sredstva se namenjajo preventivnim aktivnostim, ki jih izvaja Urad za droge. Sredstva se bodo 
porabila za izvedbo nacionalne akcije imenovana preventivni mesec. Pripravljali in tiskali bomo 
informacijske materiale za osveščanje čim večjega števila prebivalstva na področju celotne Republike 
Slovenije. Urejali in vsebinsko dopolnjevali bomo spletno stran. Del sredstev pa je namenjen za 
nemoteno delovanje Zveze nevladnih organizacij Slovenije. 

1098 Delo na mednarodnih projektih; 

Sredstva za delo na mednarodnih projektih in obveznostih države Slovenije bodo porabljena za 
naslednje aktivnosti: vključevanje Slovenije v Evropsko skupnost. Slovenija navezuje intenzivne stike 
na področju drog s članicami Evropske skupnosti in se aktivno udeležuje vseh pomembnih srečanj na 
vladni in ekspertni ravni; izvajanje pridružitvenih aktivnosti na področju drog; aktivno sodelovanje pri 
aktivnosti Višegrajske skupine pri realizaciji memoranduma Višegrajske skupine; priprava in aktivna 
udeležba na letnem srečanju Združenih nadorov (UNDCP) na Dunaju; redno sodelovanje v projektih 
skupine Pompidou pri Svetu Evrope; udeležba na pomembnejših seminarjih in forumih, ki bodo 
organizirani v okviru EU in ZN; sodelovanje v PHARE projektu; urad je koordinator PHARE 
aktivnosti na področju drog. Ocenjujemo, da bo v letu 2003 potekalo vsaj pet vzporednih projektov 
PHARE, ki jih bomo koordinirali; bilateralna sodelovanja s posameznimi državami, vključevanje v 
mednarodne projekte. 

8623 Mednarodni prilivi - tuja donacija; 

Zaenkrat ne razpolagamo s podatkom, ali bomo prejeli donatorska sredstva in v kakšni višini. V 
kolikor bodo sredstva pridobljena bodo porabljena skladno z donatorskimi pogoji in nameni. 

8754 PHARE CFCU. 

V okviru aktivnosti PHARE programa je Slovenija podpisala obojestransko pogodbo - SI0005/IB/JH - 
02 med Španijo in Vlado Republike Slovenije ter kopartnerico Avstrijo - za izvajanje Twinning 
projekta. Sredstva pritekajo sproti na račun. Sredstva so namenjena za delo in bivanje v Sloveniji 
tujega svetovalca in njegove asistentke. Poleg tega so sredstva namenjena: organiziranje seminaijev v 
Sloveniji, prevodom materialov in prevodom na seminarjih in drugim aktivnostim po projektu. Projekt 
bo zaključen v letu 2003, predvidoma v mesecu avgustu 2003. 
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URAD ZA SLOVENSKI JEZIK 
, . . 4; 

19 Izobraževanje 

1905 Drugi izobraževalni programi 

19051501 Ohranjanje slovenskega jezika 
. r»<y . ^ 

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

Za ta program je bil z vladnim sklepom ustanovljen Urad za slovenski jezik (Uradni list RS, št. 97/00), 
da povezuje nosilce političnih, upravnih in strokovnih pristojnosti z vidika uporabe, uveljavljanja in 
razvoja slovenskega jezika, da skrbi za ustreznost zakonskih rešitev in njihovo uresničevanje ter 
pomaga zainteresiranim, da dobijo odgovore, ki se nanašajo na jezikovna vprašanja. 

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

Uveljavljanje slovenščine kot ustavne kategorije (uradni jezik in jezik javnega sporazumevanja v 
Republiki Sloveniji), dvig jezikovnokulturne ravni uradnih in drugih javnih besedil ter s tem 
učinkovitejše družbeno sporazumevanje. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalce, 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: 

1188 Plače; 

Nove zaposlitve niso predvidene, postavka je glede na prejšnje leto povečana samo za pričakovano 
inflacijsko stopnjo, morebitne jubilejne nagrade ipd. 

1196 Materialni stroški; 

Postavka je glede na prejšnje leto povečana samo za pričakovano inflacijsko stopnjo. 

1199 Investicije. 

Večji nakupi nove opreme niso predvideni, treba pa bo obnoviti talne obloge. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Učinkovito izpopolnjevanje vsebinskih nalog iz vladnega sklepa o ustanovitvi Urada v smislu aktivne 
jezikovne politike (seminarji, svetovanje, publiciranje, sofinanciranje projektov, izobraževanje in 
zakonodajne pobude). 
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URAD ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV 
| ' 1 ' ■ i 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 

07021501 Varovanje tajnih podatkov 

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

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (v nadaljevanju: urad) je bil ustanovljen po sklepu vlade 
dne 17.01.2002, formalno pa je z delom pričel v začetku februaija. Po sklepu o ustanovitvi, nalogah in 
organizaciji urada je to vladna služba, ki spremlja stanje na področju določanja in varovanja tajnih 
podatkov. Med prednostne naloge urada (podrobneje so opredeljene v sklepu o ustanovitvi, Uradni list 
RS 350 - 14/2002 - 1) sodi tudi sodelovanje vezano na varovanje tajnih podatkov z varnostnimi organi 
drugih držav in mednarodnih organizacij, kot npr. zveza NATO, EU.. 

2232 Plače; 

Urad je pri pripravi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest glede 
predvidenega števila delovnih mest upošteval priporočila in mnenje zveze NATO in skladno s tem 
znotraj urada predvidel štiri ločene notranje organizacijske enote. Sprejeta sistemizacija uradu 
omogoča 12 delovnih mest. Trenutno so v rednem delovnem razmerju zaposleni štirje delavci. 

Uradu je bilo za leto 2003 dodeljenih 38.870.000,00 SIT. 

2233 Materialni stroški; 

Urad želi opozoriti na bistveno povečanje predvidenih stroškov za službena potovanja in obiske 
predstavnikov zveze NATO, katerim se na vsebino del in nalog, ki jih bo dolžan izvajati ne more 
odpovedati. Urad se trenutno nahaja v najetih prostorih. 

Uradu je bilo za leto 2003 predvidenih 20.705.000,00 SIT proračunskih sredstev. 

2234 Investicije in investicijsko vzdrževanje. 

Za leto 2003 urad v tem trenutku ocenjuje, da bodo sredstva v višini 14.900.000,00 SIT zadostovala za 
pokritje investicijskega vzdrževanja. 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2003 

153 URAD VLADE RS ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE  v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
  (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

|URAD VLADE RS ZA | 45.671 | 100,00| 49.508 | 95.1791 100,00| 
'preprečevanje KORUPCIJE I —————1 1 ' 1 ———J 

I534^J ^^^^^OOjOOJ ^^^4^50^ ] !_^^^^^0bj0OJ 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 45.671 100.00 49.508 95.179 100,00 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 45.671 100.00 49.508 95.179 100.00 

08021501 Urejanje na področju preprečevanja 45.671 100.00 49.508 95.179 100,00 
korupcije 
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URAD VLADE RS ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 

08 Notranje zadeve in varnost 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

08021501 Urejanje na področju preprečevanja korupcije 
/ 

Podprogram izvaja: 1534 Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije 

Predstavitev Urada Vlade RS za preprečevanje korupcije 

Urad je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi, delovnem področju in organizaciji Urada Vlade RS za 
preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 58/01 z dne 13.7.01). Urad je organiziran kot samostojni 
neposredni proračunski uporabnik. 

Naloge urada po sklepu o ustanovitvi Urada so: 

• usklajuje strokovne dejavnosti pri pripravi zakonodaje s področja preprečevanja korupcije, 
• usklajuje strokovne dejavnosti pri pripravi protikorupcijske strategije RS ter njenem izvajanju, 
• pripravlja predloge in načine za uresničevanja priporočil mednarodnih organizacij in institucij na 

področju korupcije in spremlja njihovo uresničevanje, 
• preučuje pravno in organizacijsko ureditev drugih držav ter spremlja aktivnosti mednarodnih 

integracij na področju korupcije, 
• sodeluje s pristojnimi ministrstvi in drugimi državnimi organi pri pripravi in usklajevanju 

predpisov, ki so povezani s preprečevanjem in odpravljanjem korupcije, 
• spremlja uresničevanje predpisov, ki so pomembni za preprečevanje in odpravljanje korupcije, 
• pristojnim organom daje načelne usmeritve in pobude za odpravo razmerij in stanj, ki omogočajo 

nastanek in razvoj korupcije, 
• spremlja in analizira statistične podatke o stanju korupcij ter zbira in analizira druge podatke, 

pomembne za preprečevanje in odpravljanje korupcije, 
• sodeluje z drugimi državnimi organi pri preprečevanju in odpravljanju korupcije, 
• sodeluje z znanstvenimi, strokovnimi, izobraževalnimi, medijskimi in drugimi nevladnimi 

organizacijami in društvi v zvezi z njihovim delom pri preprečevanju in odpravljanju korupcije, 
• sodeluje s podobnimi organi iz drugih držav in z organi mednarodnih integracij ter mednarodnimi 

nevladnimi organizacijami s področja preprečevanja in odpravljanja korupcije, 
• je pristojni organ po drugem odstavku 12. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev, 
• usmerja delo Koordinacijske skupine za preprečevanje korupcije, 
• o svojem delu in ugotovitvah poroča Vladi RS in predlaga ukrepe za odpravo razmerij in stanj, ki 

omogočajo nastanek in razvoj korupcije. 

Dolgoročni cilii 

Urad v letu 2002 pripravlja protikorupcijski zakon in protikorupcijsko strategijo RS. Na osnovi teh 
dveh dokumentov bodo določeni konkretni dolgoročni cilji Urada. Splošno-načelni dolgoročni cilji so 
razvidni iz že navedenega sklepa o ustanovitvi Urada. 

Obrazložitev proračuna do postavkah 

1030 Plače; 

V letu 2003 Urad planira za plače 62.555.000 SIT. Ta proračunska postavka vsebuje vse izdatke, ki se 
nanašajo na plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost in davek na 
izplačane plače. 

7. oktober 2002 483 poročevalec, št. 96/11 



1031 Materialni stroški; 

Materialni stroški so načrtovani v višini 24.075.000 SIT. Največja posamezna vrsta materialnih 
stroškov se nanaša na stroške najemnin za poslovne prostore in z njimi povezanimi stroški. Po 
pomembnosti sledijo stroški, ki so povezani z aktivno udeležbo delavcev urada na mednarodnih 
konferencah o korupciji in mednarodne članarine. Drugi stroški so običajni materialni stroški, podobni 
drugim sorodnim institucijam. Že sprejeti proračun po posameznih vrstah materialnih stroškov bo 
potrebno znotraj proračunske postavke za materialne stroške nekoliko popraviti, zaradi drugačne 
dejanske dinamike posameznih vrst stroškov od načrtovane. 

\ ' • J 

1032 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 

Urad uporablja pisarniško opremo, ki je v pretežni meri v najemu. Urad načrtuje nabavo tiste vrste 
pisarniške opreme v skupni višini 5130.000 SIT, ki jo bo moral vrniti najemodajalcu. V načrtuje tudi 
nakup najnujnejše računalniške in programske opreme v višini 1.710.000 SIT, ki bo omogočala 
spremljanje in analiziranje statističnih podatkov o stanju korupcije ter zbiranje in analiziranje drugih 
podatkov, pomembnih za preprečevanje in odpravljanje korupcije. Nakup druge opreme in napeljav je 
načrtovan v višini 1.710.000 SIT. 

Delo urada v letu 2003 

Urad bo v letu 2003 poleg izvajanja nalog po sklepu o ustanovitvi Urada nadaljeval z usklajevanjem 
predloga protikorupcijskega zakona in usklajevanjem protikorupcijske strategije. Po sprejemu obeh 
aktov (predvidoma v letu 2003) bo Urad pristopil k ustreznemu preoblikovanju s katerim bo uskladil 
statusno obliko, organizacijo in zadolžitve z določbami novosprejetega zakona in protikorupcijske 
strategije. 

' Urad bo aktivno sodeloval v mednarodnih institucijah in organizacijah tako pri izdelavi mednarodne 
konvencije o korupciji kot pri drugih tekočih zadevah iz področja dejavnosti Urada, da bo v kar 
največji meri mednarodne izkušnje vgradil v protikorupcijsko strategijo. 

Urad bo povečal obseg spremljanja in analiziranja statističnih podatkov o stanju korupcije ter zbiranja 
in analiziranja drugih podatkov, ki so pomembni za preprečevanje in odpravljanje korupcije. Tej 
dejavnosti bo vzporedno sledilo povečanje sodelovanja z javnimi in zasebnimi institucijami pri 
preprečevanju in odpravljanju korupcije. 
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SPU/PU - IZDA Tki PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2003 

155 SL UŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 

  O) (2) (3) (4) = (I)+ (3) (5) 

155 ISLUZBA VLADE ZA ZAKONODAJO |! 381.535 | 100,00| -15.226 1 366.359 | 100,00| 

15^7^J|SluibaiVlade_za^akonoclaijo_^_i^^i^^^^J||^^^iii^38K585J ^^^36<U59J 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 381.585 100,00 -15.226 366.359 100,00 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skuone administrativne službe 381.585 100.00 -15.226 366.359 100.00 

04031506 Priprava in nadzor zakonov ter drugih 381.585 100.00 -15.226 366.359 100,00 
pravnih aktov 
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1517 

SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne 

storitve 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04031506 Priprava in nadzor zakonov ter drugih pravnih aktov 

Uvod 

Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (Uradni 
list RS, št. 15/01), ki je začel veljati dne 3.3.2001, določa delovne naloge in osnove za notranjo 
organizacijo službe. Z navedenim odlokom je služba dobila nove obsežne sklope delovnih nalog, 
predvsem delovne naloge v zvezi s prilagajanjem slovenskega pravnega sistema pravu Evropske unije. 

Akti o sistemizaciji odražajo posebne potrebe službe, ki za svoje delo nujno potrebuje pravnike z 
vrhunskim pravnim znanjem in izkušnjami pri kreiranju in interpretaciji prava in specifična znanja za 
opravljanje pravne redakcije prevodov aktov Evropske unije. Glede na potrebe službe in predvidene 
nove zaposlitve je bil v letu 2001 in 2002 spremenjen akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 
Sistemiziranih je 43 delovnih mest, na katerih je po veljavni sistematizaciji predvidenih 50 izvajalcev. 
Službi je bilo v letih 2001 - 2003 odobrenih 37 zaposlitev, od tega 11 za potrebe pravne redakcije. 
Oddelek za pravno redakcijo se je organizacijsko oblikoval v letu 2001 in trenutno zaposluje 9 
pravnikov redaktoijev. Zaposlitve pravnikov redaktoijev pa so teijale dodatne zaposlitve tudi v 
sektoiju za splošne zadeve, ki oddelku nudi podporo pri obdelavi podatkov in komuniciranju z 
drugimi državnimi organi preko skupne baze - registra predpisov. Načrt zaposlitev bo tako v letu 2002 
v celoti realiziran. 

Učinkovito opravljanje delovnih nalog službe je treba zaradi izvedbe organizacijske, vsebinske in 
kadrovske okrepitve nujno dopolnjevati z angažiranjem zunanjih strokovnjakov in strokovnih 
institucij, ker je le na ta način v danih okoliščinah (prepoved zaposlovanja, zaradi katere služba ne 
hiore zapolniti 11 prostih sistemiziranih delovnih mest) mogoče zagotoviti nemoteno in kakovostno 
delo službe ob hkratnem pretoku znanja in izkušenj, ki bo pospešilo notranjo prenovo službe. 

Glede na izjemno hitro (pre)oblikovanje slovenskega pravnega reda in glede na zahtevne nove naloge, 
ki so bili službi zaupane v preteklosti (pravna redakcija pravnih aktov Evropskih skupnosti in naloge, 
povezane z usklajevanjem zakonodaje nasploh) in tiste, ki jih trenutno opravlja (spremembe ustave in 
posledično nova sistemska ureditev posameznih področij) ter tiste, ki jo čakajo v prihodnje 
(opravljanje nalog v zvezi s pristopom k Evropski uniji in ustrezna prilagoditev načina delovanja 
službe spremenjenim razmeram), pomenijo zahtevana dodatna sredstva minimalni potrebni obseg 
tistih sredstev, ki bi službi v naslednjih dveh letih lahko omogočila, da se dodatno okrepi za 
poglobljeno in kvalitetno opravljanje tekočih nalog in pripravi na delo v okoliščinah članstva v 
Evropski uniji. Nadaljnja krepitev službe - in sredstva zanjo - je torej nujna, da bi zagotovili njeno 
kakovostno delovanje in njen pospešen razvoj, kar je pomembno tako za vlado in ministrstva kot tudi 
za kakovost slovenskega pravnega reda nasploh. 

Informatika, elektronska uprava, internet (Vključitev sredstev za IDC - 10 v proračun za leto 2003) 

Vlada Republike Slovenije je zadolžila Službo vlade za evropske zadeve, da skupaj s Centrom vlade 
za informatiko in Službo vlade za zakonodajo pripravi vzpostavitveni dokument, ki bo opredelil 
integralni informacijski sistem, imenovan IDC - 10 (Evropa). Ta projekt je realizacija sklepov, kijih je 
vlada Republike Slovenije sprejela februarja 2001 ob obravnavi strategije e-poslovanja v javni upravi 
za obdobje 2001 - 2004. Omenjeni sistem naj bi omogočil pregleden in uporabniku prijazen vpogled v 
baze pravnega reda EU ter njihove neposredne povezave s slovenski predpisi tako v fazi načrtovanja 
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kot tudi po njihovi uveljavitvi. Sistem IDC - 10 bo prenova obstoječih šestih informacijskih sistemov, 
ki omogočajo načrtovanje in spremljanje izvajanja aktivnosti Republike Slovenije kot države 
kandidatke. 

'I 
Projekti 

a. Spremembe ustave - spremljanje postopka spreminjanja ustave in izdelava študij in analiz o 
posameznih vprašanjih, še posebej o tistih, ki so povezana s spremembami ustave, ki so potrebne 
zaradi pristopa k Evropski uniji (evropski člen, lastninska pravica tujcev na nepremičninah, 
izročitev slovenskih državljanov ipd.) in objava posameznih dokumentov v zvezi s spremembami 
ustave. 

Aktivno usmerjanje pravnega urejanja področij, ki jih bo po spremembah ustave treba na novo 
urediti. 

b. Nomotehnika - izdelava priročnika (z vzorci aktov in teoretičnim pojasnjevalnim delom), ki bo 
ministrstvom v pomoč pri pripravi zakonov in drugih predpisov ter aktov. Na ta način bi dosegli 
večje poenotenje prakse pripravljanja predpisov, odpravili poglavitne nejasnosti v zvezi s pripravo 
predpisov in olajšali delo tako ministrstvom kot tudi tukajšnji službi, da bi se lahko v večji meri 
posvetili vsebini predpisov, manj pa obliki in postopkom. Hkrati bi s standardizacijo oblike 
predpisov bistveno olajšali nadaljnjo obdelavo in razšiijanje predpisov, predvsem v elektronski 
obliki, kar je tudi sicer ena od prednostnih nalog vlade. 

c. Preoblikovanje slovenskega pravnega reda ob pristopu k Evropski uniji - gre za projekt, kije 
namenjen strokovni in splošni javnosti. V okviru tega projekta bo služba poskrbela za organizacijo 
različnih dejavnosti (od izdelave študij in gradiv o posledicah pristopa RS k EU za slovenski 
pravni red na posameznih pomembnejših - predvsem ekonomskih - področjih in njihove objave, 
do organiziranja različnih oblik seznanjanja strokovne in splošne javnosti o pravnih vprašanjih, 
povezanih s pristopom RS k EU). 

d. (So)financiranje izdaj periodičnih publikacij in monografij z različnih področij, predvsem pa 
prevodov (objava, distribucija): 

a. pravnih aktov Evropskih skupnosti v slovenščino (po posameznih zaokroženih področjih); 
b. slovenske zakonodaje v tuje jezike (pretežno angleščino); 
c. monografije, objava analiz, komentiranje posameznih sklopov. 

e. Študije in analize posameznih pravnih vprašanj oziroma področij (plačila zunanjim strokovnjakom 
po avtorskih pogodbah). 

Oddelek za pravno redakcijo trenutno deluje v pogojih, ki jih zagotavlja Služba Vlade za evropske 
zadeve. V letu 2003 se bo oddelek preselil na novo lokacijo in za njegovo delovanje bo potrebno 
zagotoviti dodatna sredstva v okviru proračuna službe. 

Pri obsežnejšemu delokrogu in projektih, za katere je služba zadolžena, pri delovanju Komisije za 
pravno redakcijo, pri uvedenem novem poslovanju med državnimi organi (e-poslovanje) nastajajo tudi 
dodatni materialni stroški. Ker so se predvsem zaradi e-poslovanja ter delovanja raznih komisij, 
ustanovljenih po sklepih vlade, materialni stroški občutno povečali, predvidevamo tudi povečanje 
sredstev na navedenih postavkah. 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2003 

156 STA TISTIČNt URAD REPUBLIKE SLOVENIJE v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
  'i (D 

156 [STATISTIČNI URAD REPUBLIKE | |, 2.883.016 1; 100,00| -204.305 1 2.678.711 | 100,00| 
SLOVENIJA 

|Statistični urad Republike Slovenije | 2.883.016 11 100,001 -204.305 | 2.678.71 I I 100,001 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 2.883.016 100,00 -204.305 2.678.711 100 00 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Q403 Druge skupne administrativne službe 2.883.016 100.00 -204.305 2.678.711 100.00 
04031511 Statistične storitve 2.791.736 96,83 ' -163.520 2.628.217 98,11 

04031512 Popis prebivalstva 91,280 3,17 -40.785 50.495 1.89 
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1522 

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne 

storitve 

0403 Druge skupne administrativne službe 

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

Vodenje in izvajanje statističnih storitev na ravni države; Statistični urad in pooblaščene institucije za 
izvajanje statističnih raziskovanj izpolnjujejo naloge tako, da bo slovenska državna statistika 
pripravljena izpolnjevati vse zahteve iz pogajalskih izhodišč, Državna statistika sodeluje tudi pri delu 
drugih pogajalskih skupin - področje regionalnega približevanja, socialne kohezije, področje 
kmetijstva, sodelovanje pri večnamenski klasifikaciji statističnih teritorialnih enot primerljivih z 
NUTS, kot ena od osnov za analitične in praktične naloge v zvezi s strukturnimi pomočmi. 

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

Naloge državne statistike ali statistike javnega sektorja so doma in v svetu dolgoročne, določene z 
doseganjem sledečih strateških ciljev: primerljiva uporaba in podpora domačim uporabnikom ob 
dejstvu da državnost in suverenost in ekonomska nuja sama predpostavlja ustrezno mednarodno 
primerljivo urejeno statistično dejavnost v okviru obveznosti do OZN in njenih agencij (IMF in 
podobnih organizacij) ter OECD-ja. Posebej pomembne so naloge v okviru približevanja Uniji in 
asociacijskega sporazuma ter pogajalskih izhodišč, povezano s priključitvijo v letih 2004 do 2006. 
Tudi po tem se bodo statistične obveznosti in cilji razvijali še v smeri novih potreb globalizacije in 
informacijske družbe. Cilji so podpreti domača razvojna vprašanja in odločanja doma za doseganje in 
osvajanje tujih trgov, mednarodne menjave in socialne pravičnosti doma. Posebej važno je podpiranje 
razvojnih in strukturnih pomoči doma ter uravnoteženje makroekonomskih statistik za domača 
ravnanja in izven tega (mastricht, kotizacija za Unijo ipd.). 

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

04031511 Statistične storitve 

Podprogram izvaja: 1522 Statistični urad Republike Slovenije 

0120 Lastna dejavnost; 

Pravna osnova je Zakon o državni statistiki. 

Planirani prihodki od prodaje publikacij in storitev in stroški so ocenjeni na osnovi prejšnjih let. 

0121 Izobraževanje in seminarji 

Na proračunski postavki se zbirajo sredstva v kolikor iz tujine sofinancirajo organiziranje seminarjev 
in sestankov. 
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2493 Lastna udeležba - PHARE; i 

Na postavki so planirana sredstva lastne udeležbe Statističnega urada, za pogodbo, ki bo financirana iz 
PHARE sredstev. 

2839 Investicije in investicijsko vzdrževanje; 

Pod to proračunsko postavko je planiran nakup pisarniške opreme in pisarniškega pohištva, 
računalnikov in programske opreme ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. 

3033 Plače; 

Pri tej postavki se je Statistični urad držal izhodišč in kazalcev Ministrstva za finance. Število 
zaposlenih je povečano zaradi štipendistov in ljudi iz Agencije za plačilni promet. 

3357 Materialni stroški; 

V letu 2003 so planirani materialni stroški višji, ker so predvideni stroški za računalniške storitve, 
vzdrževanje in izobraževanje prikazani v okviru te proračunske postavke, s strani CVI-ja je ta podpora 
iz leta v leto manjša. 

5211 Mednarodno sodelovanje; 

Z Eurostatom je Statistični urad poleg drugih oblik sodelovanja povezan z Multi-Beneficiary 
programom, ki omogoča izobraževanje, to je udeležba na strokovnih sestankih v zvezi z zahtevami 
EU. Statistični urad sodeluje kot nacionalna institucija z OZN pri več skupnih raziskovanjih ter pri 
skupnih metodoloških zadevah ter na sestankih, ki jih organizira predvsem CESD, FAO, ILO, WTO, 
UNDP in druge organizacije. Z IMF Statistični urad sodeluje pri razvijanju desiminacijskih 
standardov. Bilateralno sodeluje tudi z bivšimi državami SFRJ. Nastali stroški se krijejo iz te 
proračunske postavke. 

6967 Redne letne raziskave - ankete; 

Pravna osnova je Zakon o državni statistiki oziroma Nacionalni program statističnih raziskovanj. Na 
tej postavki so planirana sredstva za izvajanje tistih anket, ki predstavljajo večji strošek. V letu 2003 
so predvidene naslednje: Anketa o porabi gospodinjstev, Anketa o delovni sili, Četrtletna anketa o 
potovanjih domačega prebivalstva, Anketa o poslovnih tendencah, Ocenjevanje rastlinske pridelave, 
Vzorčni popis posejanih površin, Anketa o številu živine, jesenski setvi in pridelkih, Popis vrtnarstva, 
Anketa o mnenju potrošnikov, Razvoj strukturne statistike podjetij , Anketa o tujih potnikih, Anketa o 
porabi energentov in goriv v gospodinjstvih. Ocene stroškov so izdelane na osnovi prejšnjih let. 

6968 Razvojne naloge; 

Sredstva so namenjena za razvojne naloge po posameznih področjih statistike. 

8169 Projekt PECO - tuja donacija; 

Sredstva so namenjena za projekt statistični poslovni register. 

8216 Izobraževanje - tuja donacija; 

Sredstva pridobljena iz tujine na osnovni pogodb iz katerih se pokrivajo stroški seminarjev, tečajev v 
tujini. 

8242 Pilotne raziskave - tuja donacija; 

Sredstva pridobljena v tujini na osnovi različnih pogodb za razne projekte po posameznih statističnih 
področjih. 
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04031512 Popis prebivalstva 

Podprogram izvaja: 1522 Statistični urad Republike Slovenije 

Zakonska osnova je Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v republiki Sloveniji 
2001 in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v republiki Sloveniji 2001. 

V letu 2003 so predvidena zaključna dela in sicer tiskanje publikacij, prevajanje, arhiviranje in 
računalniška oprema zaradi prevzema podatkov popisa in vzpostavitev njegove baze, prevzema 
digitaliziranih slik popisnic in organizacija le teh v bazi dokumentov ter vzpostavitev varovanja in 
zaščite. 

t • 
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03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
i • 

03021502 Koordinacija aktivnosti v procesu vključevanja v EU 

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

Pravna podlaga za delo Službe Vlade RS za evropske zadeve je 25. člen zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 119/00 in 30/01), prvi odstavek 7. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, 
št. 47/97) ter na tej podlagi izdan odlok Vlade o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade 
Republike Slovenije za evropske zadeve. 

Dodatno sta podlaga za pripravo finančnega načrta službe tudi sklepa Vlade št. 900 - 09/98 - 1 (T) z 
dne 02.04.1998 ter 15.05.1998, ki nalagata Službi Vlade za evropske zadeve (SVEZ), da krije stroške 
ožje pogajalske skupine vezane na pogajanja. 

SVEZ opravlja naslednje naloge: 

• oblikuje prioritete, vsebinsko nadzoruje in usklajuje uresničevanje programov PHARE ter drugih 
programov pomoči (Sapard in ISPA) Republiki Sloveniji pri vključevanju v Evropsko unijo, 

• usklajuje in nadzoruje priprave Republike Slovenije za vstop v Evropsko unijo, 
• usklajuje sodelovanje Republike Slovenije pri delu ustanov in teles Evropske unije, 
• usklajuje uresničevanje veljavnih sporazumov z Evropsko unijo in dejavnosti skupnih teles 

ustanovljenih s temi sporazumi, 
• vodi medresorske priprave za pogajanja in usklajuje pogajanja z Evropsko unijo, 
• vodi projekt prevajanja. 

Glede na pričakovanja, da bodo v letu 2002 pogajanja zaključena, bo SVEZ morala v letu 2003 
opraviti še sledeče dodatne naloge: 

priprava države na članstvo v EU, 
vzpostavitev mehanizma koordinacije za delovanje v pogojih članstva v EU, 
informiranje vseh subjektov o posledicah vključitve Slovenije v EU kot tudi o rešitvah, ki so bile 
dosežene iz pogajanj v procesu približevanja EU. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je vključitev Republike Slovenije v Evropsko unijo ter zagotavljanje 
njenega aktivnega in prepoznavnega delovanja v pogojih članstva. Navedeni dolgoročni cilj izhaja 
predvsem iz naslednjih dokumentov: Strategije Republike Slovenije za vključitev v Evropsko unijo, 
Državnega razvojnega programa, Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, Proračunskega 
memoranduma ter Okvirnega sporazuma med Vlado RS in Evropsko komisijo in na njegovi podlagi 
letnih finančnih sporazumov za črpanje finančnih sredstev iz virov EU, Evropskega sporazuma o 
pridružitvi, Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske unije, Partnerstva za pristop in 
Akcijskega načrta za upravno in pravosodno usposobljenost. 

Podprogram zahteva, zaradi svoje vsebinske obsežnosti in kompleksnosti, izvedbo ožjih zaključenih 
celot, ki so bodisi neposreden predpogoj za vključitev Slovenije v Evropsko unijo (prevajanje 
pravnega reda Evropske unije), bodisi izhajajo iz meril za članstvo (izvedba strukturnih reform in 
zagotovitev delujočega tržnega gospodarstva, prilagajanje slovenskega pravnega reda pravnemu redu 
Evropske unije, vzpostavitev učinkovitega upravnega okvira za izvajanje pravnega reda Evropske 
unije ter strokovne, usposobljene in pregledne državne uprave). 
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3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih strateških dokumentov ter glavnih programov oziroma 
podprogramov za obdobje prvega polletja leta 2002: 

1. Na področju pogajanj za pristop RS k EU je bilo oddanih pet dodatnih pojasnil za področji 7 - 
Kmetijstvo in 21 - Regionalna politika in koordinacija strukturnih skladov, pogajalska izhodišča 
za področje 30 - Institucije ter pogajalska izhodišča za pravni red, sprejet v obdobju od 1.1.2000 
do 31.12.2000 za področji 7 - Kmetijstvo in 22 - Okolje. Oddana so bila tudi pogajalska izhodišča 
za pravni red, sprejet v obdobju od 1.1.1999 do 31.12.1999 za področje 7 - Kmetijstvo. V tem 
času seje Slovenija udeležila dveh pristopnih konferenc na ravni namestnikov glavnih pogajalcev 
in ene ravni glavnih pogajalcev. Na pogajalski konferenci je trenutno zaprtih osemindvajset 
poglavij. 

2. ,V zvezi z nadaljevanjem zasedanj skupnih organov, ustanovljenih na podlagi ESP je SVEZ 
sodelovala na 4. zasedanju Pridružitvenega odbora med RS in EU, kije bilo 15.2.2002 v Bruslju. 
Prav tako je SVEZ aktivno sodelovala v pripravah na zasedanjih Pridružitvenega parlamentarnega 
odbora RS - EU, kije potekalo 20.6.2002 v Bruslju. 

3. SVEZ je v mesecu aprilu in maju 2002 pripravila tretje spremembe in dopolnitve Državnega 
programa za prevzem pravnega reda EU, ki jih je Vlada sprejela na 76. redni seji 30.5.2002. Poleg 
tega je SVEZ za obravnavo na vladi redno pripravljala periodična poročila o realizaciji Državnega, 
programa. 

4. SVEZ je v predvidenem roku pripravila slovensko Poročilo o napredku, ki gaje Vlada sprejela na 
77. redni seji 6.6.2002 in prevod v zahtevanem roku do 14.6.2002 posredovala Evropski komisiji. 

5. V zvezi s pripravami na vzpostavitev ustreznih funkcij, ki jih bo potrebno izvajati na državni meji 
ob vstopu v EU so se nadaljevale aktivnosti v okviru ministrske koordinacije za vzpostavitev 
varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora na bodoči zunanji meji pod vodstvom ministra 
za evropske zadeve. Koordinacija je zasedala štirikrat in deluje po zastavljenem programu dela, o 
čemer redno poroča Vladi. 

6. SVEZ je analiziral zaključke Evropskega sveta v Sevilji, katerega sklepi so smiselno preneseni v 
uradna stališča RS v delih, ki se nanašajo na širitev Unije. S tem SVEZ spremlja aktualna 
dogajanja v EU.V okviru aktivnega vključevanja v dogajanja v EU je pomembna aktivnost 
organiziranja nacionalnega Foruma o bodočnosti Evropske unije. SVEZ sodeluje v t.i. Task-Force 
za pripravo dokumentov, kijih v razpravi na evropski ravni zastopajo slovenski predstavniki. 

7. SVEZ kot Nacionalni koordinator pomoči je v letu 2002 skladno s svojimi pristojnostmi skrbel za 
celovit nadzor nad izvajanjem programov pomoči in izvedel vse predvidene nadzorne pododbore 
in nadzorne odbore, ter o ugotovitvah redno seznanjal tako Vlado RS kot Evropsko komisijo. 
Skupna ugotovitev je, da se vsi programi izvajajo skladno s predvidenimi plani ter da večjih 
odstopanj in težav ni. V letu 2002 je SVEZ z Evropsko komisijo tudi uskladil vse programe 
pomoči za leto 2002 in tudi podpisal pripadajoče finančne memorandume tako za program Phare 
kot tudi program 1SPA. Svez zelo aktivno sodeluje v razpravah z Komisijo o postopkih opuščanja 
pred-pristopne pomoči in prehoda na pristopno obdobje. Svez je tudi že pristopil k pripravi 
predlogov projektov za pomoč v okviru leta 2003 in vsem aktivnostim, kijih bo potrebno izvesti 
tako na nacionalnem kot lokalnem nivoju tekom 2002/2003 za prehod na popolnoma 
decentraliziran sistem upravljanja programov, kot predpogoju za učinkovit prehod na strukturne 
in kohezijski sklad po vstopu. 

8. SVEZ je v prvem polletju veliko aktivnosti posvetil mednarodnemu sodelovanju: Intezivirali so se 
dvostranski stiki. Namen obiskov je bil posvečen predstavitvi priprav RS na članstvo v EU, 
predstavitvi pogajalskih izhodišč za članstvo. Posebej so bili obiski namenjeni predstavitvi 
slovenskim stališčem do predlaganega finančnega okvira širitve Evropske komisije in predstavitvi 
Dosjeja Slovenija. Minister za evropske zadeve in vodja ožje pogajalske skupine je v tem obdobju 
obiskal Veliko Britanijo, Avstrijo, Dansko, Finsko, Francijo, Nemčijo in Švedsko in se večkrat 
srečal s predstavniki Evropske komisije v Bruslju; na obisku v Sloveniji pa so bili visoki 
predstavniki Velike Britanije, Francije, Nemčije, Slovaške, Danske, Belgije in Evropske komisije 
(npr. komisarja Barnier in Liikanen). 
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9. SVEZ je veliko pozornost posvetil izvajanju programa usposabljanja iz evropskih zadev, tako za 
zaposlene delavce v državni upravi kot štipendiranju udeležencev na tujih izobraževalnih 
ustanovah. 

10. V Sektoiju za prevajanje SVEZ je v prvem polletju potekala pospešena priprava slovenske 
različice pravnega reda EU. V tem polletnem obdobju, zlasti pa v zadnjem trimesečju smo 
bistveno povečali obseg naročil pri zunanjih prevajalcih (cca 5000 str. OJ mesečno). Ocenjujemo, 
da se bo trend povečanja naročil zunanjim izvajalcem do konca leta še povečeval. 

11. SVEZ je nadaljeval z aktivnostmi vzpostavljanja pogojev za razvoj in krepitev nevladnih 
organizacij kot pogoj za enakopravno vključevanje v procese odločanja v pogojih članstva v 
Evropski uniji. Center nevladnih organizacij se dobro razvija in vedno uspešneje izvaja tiste 
funkcije, zaradi katerih se je SVEZ odločil finančno podpreti delovanje Centra. Omenimo naj 
predvsem aktivnosti, ki jih je Center sprožil v okviru priprav na prvi tridnevni forum nevladnih 
organizacij, ki bo sicer oktobra letos v Ljubljani. V prvi polovici leta seje pričel izvajati projekt 
UNDP, ki je namenjen krepitvi centra in nevladnih organizacij s področja zagotavljanja enakih 
možnosti. SVEZ je nadaljeval z usklajevanjem aktivnosti med resorji na področju sodelovanja z 
nevladnimi organizacijami na ravni sicer neformalne medresorske skupine, ki pa se je pokazala 
kot dobra oblika izmenjave informacij in obravnave skupnih problemov. 

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

2627 Plače; 

Plan 2003: 780.166.000 SIT 

Na proračunski postavki so planirana sredstva za plače zaposlenih v Službi Vlade RS za evropske 
zadeve. Višino sredstev je planiralo Ministrstvo za finance na podlagi ocene stanja zaposlenih ter 
števila njihovih koeficientov na dan 31.12.2001, ki je skladna z odobrenimi plani zaposlitev za leti 
2000 in 2001. Stanje zaposlenih na dan 31.12.2001 znaša 125 zaposlenih. 

2639 Materialni stroški; 

Plan 2003: 324.511.323 SIT 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve; 

Plan 2003: 67.137.000 SIT 

Na kontu 4020 smo predvideli sredstva za nakup pisarniškega materiala in storitev, časopisov, knjig in 
strokovne literature. SVEZ mora biti seznanjena z dogajanji tako doma kot v tujini in mora tekoče 
spremljati domačo in tujo publicistično dejavnost s področja delovanja Evropske unije in vključevanja 
Republike Slovenije vanjo. 

Na podkontu drugi splošni material in storitve smo predvideli tudi sredstva za storitve kot so 
fotokopiranja gradiv, selitve za potrebe delavcev, stroške storitev fizičnega varovanja in čiščenja 
prostorov ter ostali drugi splošni material in storitve. 

Pri planiranju izdatkov na omenjenem kontu smo izhajali iz zneska, ki smo ga planirali za leto 2002 
upoštevajoč rast življenjskih stroškov. 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije; 

Plan 2003: 55.947.000 SIT 

V okviru tega konta izkazujemo stroške za energijo, vodo in ogrevanje. Izdatki zajemajo tudi 
obratovalne stroške za najete prostore na Slovenski cesti. 
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Na kontu so planirani tudi stroški za poštnino, kurirske storitve in telekomunikacij. SVEZ je središče 
kjer se zbirajo in posredujejo informacije med Evropsko komisijo, Misijo Slovenije pri Evropski uniji 
in slovenskimi državnimi organi. 

4023 Prevozni stroški; 

Plan 2003: 1.031.000 SIT 

V okviru te postavke SVEZ načrtuje prevozne stroške in storitve, ki vključujejo: goriva, maziva, 
vzdrževanje in popravila vozil, nadomestne dele, registracijo in zavarovalne premije za dve vozili s 
katerimi SVEZ razpolaga. 

4024 Izdatki za službena potovanja; 

Plan 2003: 68.451.000 SIT 

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene predvidenih službenih potovanj v letu 2003. 

4025 Tekoče vzdrževanje; 

Plan 2003: 32.693.000 SIT 

V ta namen predvidevamo sredstva za servisiranje fotokopirnih strojev, telefaksov, računalniške 
opreme, telefonskih aparatov, mobilnih telefonov, projektorjev, klima naprav in popravila pohištva. V 
okviru konta so načrtovani stroški za vzdrževanje in servisiranje vgradnih naprav v Mladiki ter 
sredstva za tekoče vzdrževanje računalniške opreme. 

4026 Najemnine in zakupnine (leasing); 

Plan 2003: 67.057.000 SIT 

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva namenjena plačilu najemnine v skladu s pogodbama, 
ki zajemata najem prostorov na Slovenski cesti 27 - 29. Poleg poslovnih prostorov so predvidena 
sredstva za najem dvoran za izvajanje raznih seminarjev, izobraževanj in konferenc, ki jih bo SVEZ 
morala izvesti v prihodnjem letu. V postavki so predvidena tudi minimalna sredstva za najem 
morebitne manjkajoče opreme. ^ 

4029 Drugi operativni odhodki; 

Plan 2003: 32.194.000 SIT 

V tem okviru so planirana sredstva za plačilo bančnih stroškov in študentskega dela, avtorskih pogodb 
ter za pokritje stroškov letne mednarodne konference SVEZ, kjer poleg domačih strokovnjakov 
sodelujejo tudi prominentni predstavniki političnega in strokovnega življenja držav članic in institucij 
EU. 

4094 Prevajanje; 

Plan 2003: 180.675.089 SIT 

Projekt prevajanja je potrebno skladno s časovnim limitom, ki gaje postavila EU večino pravnega 
reda EU dokončati do konca leta 2003. V primeru, da načrtovana sredstva glede na dejansko 
realizacijo projekta prevajanja ne bodo zadostovala, bo med letom potrebno za ta namen zagotoviti 
dodatna sredstva. 

1133 Aktivnosti na področju vključevanja v EU; 

Plan 2003: 95.783.221 SIT 
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V okviru te postavke načrtujemo sredstva za izvajanje akcij, ki so pomembne za vključevanje 
Slovenije v EU. Pri planiranju potrebne višine sredstev izhajamo iz dejstva, daje večji del sredstev na 
tem področju že angažiran. 

Na kontu so predvidena sredstva za nadaljevanje pogodbe za financiranje EDC pri Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani, ki zagotavlja celovito informacijo vsem potencialnim uporabnikom, ki 
potrebujejo uradno dokumentacijo in vire sprejete na ustanovah Evropske Unije. Dejavnosti EDC 
potekajo na področjih vzpostavitve in vzdrževanja Slovensko informacijsko dokumentacijskega 
spleta, koordinacije in virtualnega skrbništva dislociranih dokumentnih virov in svetovanja, 
izobraževanja in pomoči dokumentnim centrom in dokumentalistom, itd. Za leto 2002 predvidevamo 
obveznosti v višini 23.500.000 SIT. 

Vlada RS je na svoji 19. seji sprejela sklep št.: 602 - 04/2001 - 1 z dne 29.3.2002, s katerim Vlada 
Republike Slovenije postane članica Upravnega odbora College of Europe ter SVEZ naložila, da za 
plačilo članarine za članstvo v omenjeni instituciji načrtuje 20.000 EUR letno, kar znaša 4.800.000 
SIT. 

V letu 2003 kot letu pred dejanskim vstopom v Evropsko unijo se pričakuje nadaljnje stopnjevanje 
aktivnosti na strani organizacij civilne družbe bodisi v okviru razprav o bodoči organiziranosti EU 
bodisi v okviru zaključevanja v letu 2001 začetega procesa notranjega in zunanjega povezovanja 
organizacij civilne družbe, ki se bo v letu 2003 nadaljeval z ustanovitvijo platforme za Forum 
slovenskih nevladnih organizacij. Predvideno je sofinanciranje dela in študijskih obiskov vladne 
medresorske skupine za sodelovanje z nevladnimi organizacijami v institucijah Evropske unije ali 
državah članicah z namenom pregleda načina sodelovanja z nevladnimi organizacijami v drugih 
državah Evropske unije. Poglavitna naloga vladne medresorske skupine je priprava Strategije 
sodelovanja Vlade RS z nevladnimi organizacijami. S tem namenom bo SVEZ sofinanciral izdelavo 
strokovnih podlag za njeno pripravo. V letu 2003 bo organizirana druga Nacionalna konferenca za 
vzpostavljanje civilnega dialoga med Vlado RS in slovenskimi nevladnimi organizacijami, ki bo 
sofinancirana s strani SVEZ. Za ta namen predvidevamo obveznosti v višini 13.000.000 SIT. 

V letu 2003 se ob siceršnjih aktivnostih Centra, ki se bodo nadaljevale iz leta 2002, pričakujejo 
dodatne aktivnosti Centra povezane s pričakovanim dejanskim vstopom v EU v letu 2004 ter še 
posebej aktivnostmi, povezanimi s procesom notranjega odločanja o samem vstopu ter končnega 
usposabljanja nevladnih organizacij za delovanje v pogojih polnopravnega članstva. SVEZ načrtuje, 
da bo za zagotavljanje normalnega delovanja Centra ter pričakovanih dodatnih aktivnosti v letu 2003 
namenil 22.700.000 SIT. 

Slovenija bo po ocenah uspešno zaključila pogajanja in podpisala pristopno pogodbo predvidoma 
spomladi 2003. V skladu z uveljavljeno prakso predstavniki novih članic takoj po podpisu pogodbe 
sodelujejo kot opazovalci pri delu določenih delovnih teles. SVEZ mora tudi v letu 2003 zagotavljati 
svoj del sredstev v okviru Ciljnega raziskovalnega programa za podporo strateškega razvoja Slovenije 
na posameznih področjih javnega interesa in sicer za področje evropskih integracij. V letu 2003 bo 
potrebno za opisane namene angažirati raziskovalne institucije in strokovnjake preko avtorskih 
pogodb. V ta namen zagotavljamo 25.000.000 SIT. 

Za ostale akcije na področju vključevanja v EU načrtujemo 6.783.221 SIT. 

4093 Usposabljanje: 

Plan 2003: 57.330.216 SIT 

4029 Drugi operativni odhodki; 

Plan 2003: 22.770.216 SIT 

Sredstva na postavki so namenjena različnim oblikam usposabljanja delavcev SVEZ. Glede na naloge, 
ki jih mora Slovenija izpolniti pred vstopom v Evropsko unijo in kasneje ob vključitvi, so zlasti 
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velikega pomena znanja o evropskih zadevah pridobljena na seminarjih v tujini, saj tovrstne ponudbe 
v Sloveniji še vedno ni dovolj. Izobraževanje v tujini je cenovno zahtevno, vendar nujno. 

Spodbujali bomo tudi izobraževanje delavcev SVEZ na domačih visokošolskih organizacijah. Tako za 
to leto načrtujemo plačilo šolnine najmanj trem prosilcem zlasti za podiplomski študij ob tem, da 
imamo še obveznosti iz naslova odobrenih šolnin iz preteklih let. 

Poseben poudarek bo veljal usposabljanju prevajalcev, saj je prevajanje pravnega reda Evropske unije 
izjemno zahtevna naloga. Pri tem ne gre le za terminološke delavnice temveč tudi za razne oblike 
strokovnega usposabljanja s področja pravne redakcije, prava za nepravnike in usposabljanje za 
uporabo posebne računalniške programske opreme. 

Za delo zaposlenih na SVEZ je pomembno nenehno jezikovno izpopolnjevanje. Nadaljevali bomo s 
tečaji francoskega jezika, organiziranimi za delavce SVEZ in spodbujali izpopolnjevanje v drugih 
tujih jezikih na različnih jezikovnih šolah. 

4117 Štipendije; 

Plan 2003: 34.560.000 SIT 

V letu 2003 načrtujemo podelitev osmih štipendij za podiplomski študij evropskega prava, ekonomije, 
politologije, družbenih ved in interdisciplinarnega študija na College of Europe v Brugesu in 
Natolinu. 

College of Europe je priznana izobraževalna institucija in nudi znanja, ki jih Slovenija nujno 
potrebuje v procesu vključevanja v Evropsko unijo. Štipendiranje tovrstnega študija prispeva k boljši 
strokovni usposobljenosti kadrov državne uprave za delo na področju evropskih zadev. Štipendisti se 
morajo po uspešno zaključenem izobraževanju zaposliti v državni upravi za obdobje najmanj treh let. 

Štipendije podeljujemo na podlagi javnega razpisa. Za enoletni študij osmih štipendistov je potrebno 
zagotoviti 34.560.000 SIT. 

2846 Investicije in investicijsko vzdrževanje; 

Plan 2003: 51.300.000 SIT 

Načrtovani znesek nujno potrebnih investicij v računalniško opremo znaša 41.800.000 SIT. Na 
delovanje informacijskega sistema SVEZ vpliva povečanje obsega delavcev SVEZ ter v ministrstvih, 
kar bo prispevalo k povečani obremenitvi zaposlenih in slabšim rezultatom (npr. zamujanje rokov, 
neberljivost dokumentov iz Bruslja zaradi različnosti elektronskih formatov,...). Če ne bomo 
nadaljevali s stalnim sledenjem spremembam, ki jih narekuje tehnologija in sklepi Vlade RS za 
prehod na e-upravo, bodo sledile čedalje slabša povezljivost sistemov in s tem zmanjšane možnosti 
izmenjave elektronskih dokumentov. Iz navedenega je nujna sprotna posodobitev in nadgradnja tako 
programske kot tudi aparaturne opreme. 

V okviru tega konta predvidevamo tudi sredstva v višini 9.500.000 SIT za nakup birotehnične in 
pohištvene opreme, da bomo lahko zagotovili vse tehnične pogoje za nemoteno delo vsem 
zaposlenim. 

4097 Lastna udeležba - PHARE; 

Plan 2003: 974.502 SIT 

V okviru te postavke zagotavljamo sredstva za plačilo davka na dodano vrednost iz naslova donacije 
na podlagi Finančnega memoranduma za "Posebni program za krepitev civilne družbe in pripravo za 
pristop desetih držav kandidatk centralne in vzhodne Evrope - ACCESS 2000". 
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8766 PHARE CFCU - ACCESS 2000; 

Plan 2003: 500.000 SIT 

SVEZ je s podpisom Finančnega memoranduma za "Posebni program za krepitev civilne družbe in 
pripravo za pristop desetih držav kandidatk centralne in vzhodne Evrope - ACCESS 2000" prevzel 
vlogo pogodbene enote za omenjeni program. 

V okviru omenjenega programa bo SVEZ preko izbrane izvajalske agencije dodelil na javnem razpisu 
izbranim nevladnim organizacijam sredstva pomoči, kijih prispeva Evropska unija v okviru programa 
PHARE. 

8740 ISPA - CFCU nadzorna komisija; 

Plan 2003: 5.481.615 SIT 

Vlada Republike Slovenije seje: 

• s podpisom Okvirnega sporazuma med Vlado RS in Komisijo Evropskih skupnosti o 
uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS št. 
56/1993 (MP 17/1993), 

• s podpisom Sporazuma o ustanovitvi nacionalnega sklada (Memorandum of Understanding of 
Establishement ofNational Fund), podpisanega dne 23.12.2000 ter 

• s podpisom Memoranduma o soglasju k uporabi Nacionalnega sklada za program ISPA, 
podpisanega dne 11.12.2000 zavezala, 

da skupaj s predstavniki pristojnih služb Evropske komisije ustanovi in sodeluje v odboru za 
spremljanje pomoči programa ISPA. 

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1267/1999 in v skladu z Memorandumom o soglasju k uporabi 
Nacionalnega sklada za program ISPA se ustanovi Nadzorni odbor za spremljanje pomoči ISPA, za 
njegovo delovanje pa Komisija lahko nameni sredstva. Predsednik odbora je Nacionalni koordinator 
pomoči ISPA, ki je tudi odgovoren za organizacijo sestankov odbora in je prejemnik tehnične pomoči 
ISPA. 

V septembru 2001 je Komisija Nacionalnemu koordinatorju pomoči ISPA v podpis poslala Finančni 
memorandum, s katerim mu dodeljuje tehnično pomoč v višini 50.000 EUR do leta 2003 kot pomoč 
pri izvedbi sestankov Nadzornega odbora za spremljanje pomoči ISPA. 

V letu 2003 iz tega naslova pričakujemo donacijo v višini 25.000 EUR oz. 5.481.615 SIT. 

5. Glavni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

SVEZ pri opravljanju svojih nalog sodeluje z ministrstvi in z drugimi vladnimi službami, s 
predstavništvi Republike Slovenije v tujini, z delovnimi telesi Državnega zbora Republike Slovenije 
ter s strokovnimi službami ustanov in teles Evropske unije. 

Pri pripravi proračuna za leto 2003 smo izhajali iz dejstva, da s tem letom prehaja projekt vstopanja v 
Evropsko unijo v sklepno fazo. V tem letu mora Slovenija izpeljati Še zadnje aktivnosti za uspešen in 
učinkovit prevzem nalog polnopravnega članstva ter za uveljavljanje pravic in prevzem obveznosti, ki 
iz tega statusa izhajajo. 

Slovenija bo morala biti pripravljena, da se dejavno vključi v delo institucij Evropske unije, 
predvidoma spomladi 2003. Razlika bo le v tem, da Slovenija ne bo imela pravic glasovanja. Ker 
članstvo v EU samo po sebi ne daje kandidatki še ničesar ampak ustvarja le možnosti, kijih lahko le- 
ta bolje ali slabše izkoristi, je v interesu Slovenije, da se pravočasno pripravi na delovanja v pogojih 
članstva in takoj prične delovati v institucijah EU. 
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V letu 2003 bo morala Slovenija še naprej aktivno sodelovati v okviru razprav o bodoči 
organiziranosti Evropske unije in v te razprave v največji mo^ni meri vključevati tudi zainteresirane 
organizacije civilne družbe. 
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0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

02011501 Analiza in napovedovanje gospodarskih in razvojnih gibanj 
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N 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov 

159 V RAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ 
Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPRyPPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem, 

prorafun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
 (1) (2) (3) (4)«(1) + (3) (5) 
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02 Ekonomska in fiskalna administracija 

0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in 

nadzor 

02011501 Analiza in napovedovanje gospodarskih in razvojnih gibanj 

Proračunske postavke 

0145 Obveščanje javnosti 
1570 Investicije in investicijsko vzdrževanje 
1579 Plače 
1683 Materialni stroški 
1881 Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam 
1939 Publicistična dejavnost 
1995 Tuje donacije - Izvedba poročila o družbenem razvoju Slovenije 
2017 Tuje donacije - Konferenca 

02011502 Podlage ekonomske in razvojne politike 

Proračunske postavke: 

1138 Okoljski monitoring gospodarskih gibanj in razvoja 
1173 Spremljanje in vrednotenje socialnega in človekovega razvoja 
1180 Raziskave za usmeritve gospodarske in razvojne politike 
1550 Spremljanje SGRS 
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1532 

URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN 

RAZVOJ 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

1. Opis področja, poslanstva in ključnih nalog uporabnika 

Urad za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju Urad) v okviru področja v celoti in 
samostojno izvaja glavni program 0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor, kjer je 
tudi predlagatelj finančnega načrta (PFN), na drugih glavnih programih v okviru področja pa nima 
pristojnosti oziroma nalog. 

Opis in cilje zato podajamo pri opisu glavnega programa. 

2. Ključni cilji področja 

Velja isto kot za točko 2. 

3. Šifre in nazivi glavnih programov v pristojnosti proračunskega uporabnika 

0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, njihovi indikatorji in planirani rezultati v obeh letih na 
področju porabe državnega proračuna 

Velja isto kot za točko 2. 

0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

1. Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog uporabnika 

Opisi 

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

Poslanstvo: 

Osnovno poslanstvo Urada je (i) zagotavljati strokovno verodostojno spremljanje, analize in napovedi 
narodnogospodarskih gibanj ter uravnovešenosti razvoja v njegovi ekonomski, socialni in okoljski 
vsebini družbenega razvoja; (ii) na podlagi strokovnih argumentov sodelovati pri oblikovanju 
usmeritev gospodarske in razvojne politike ter pri procesu vključevanja v EU; (iii) pripravljati celovite 
preglede razvoja za domačo in tujo javnost ter mednarodne institucije; (iv) z izobraževanjem, 
spodbujanjem raziskovalnega dela in mentorstvom skrbeti za dvig metodološke ravni dela Urada in 
slovenske družboslovne, zlasti ekonomske znanosti. 

Naloge: 

Na področju delovnih nalog Urada spremembe niso predvidene, zato bodo te in njihova pravna osnova 
enake kot v letu 2002. 
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S spremembami Zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 119/2000) je Urad postal 
samostojna vladna služba, katere direktor odgovarja neposredno predsedniku Vlade. Ob tem je zadržal 
svoje delovno področje in naloge, opredeljene z Zakonom o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 4. čl.). Delovno področje in naloge Urada je Vlada skladno s to 
pravno podlago podrobneje opredelila dne 15.2.2001 s Sklepom organizaciji in delovnem področju 
Urada. 

Po navedenih predpisih je Urad samostojna strokovna služba Vlade na področju ekonomske in 
socialne politike, razvojne strategije in politike, narodnogospodarskih bilanc in drugih orodij za 
analizo in prognoziranje ter mednarodnega sodelovanja in vključevanja v ekonomske integracije. 

Urad opravlja naloge: 

• spremljanja, analiziranja, vrednotenja, prognoziranja in projeciranja tekočih gibanj in 
uravnovešenosti razvoja v njegovi ekonomski, socialni in okoljski vsebini, na podlagi razvojnih 
usmeritev države; 

• kratkoročnega in srednjeročnega napovedovanja osnovnih narodnogospodarskih agregatov; 
• priprave strokovnih podlag za oblikovanje kratkoročnih in strateških usmeritev in ukrepov 

politike; 
• raziskovalnega dela. 

Urad pripravlja Pomladansko poročilo in Jesensko poročilo, predlog Strategije gospodarskega razvoja 
Slovenije ter Poročilo o razvoju in Poročilo o človekovem razvoju. Sodeluje tudi pri pripravi 
Proračunskega memoranduma. Mesečno izdaja Ekonomsko ogledalo kot tekoči pregled gospodarskih 
gibanj. Izdaja tudi IB revijo, kije namenjena strokovni obravnavi metodoloških vprašanj trajnostnega 
razvoja; od leta 1997 je ena številka letno pripravljena v angleškem jeziku z mednarodnim uredniškim 
odborom (Journal for Institutional Innovation, Development and Transition). Delovni zvezki Urada 
objavljajo poglobljene analize posameznih vprašanj, kijih pripravljajo zaposleni na Uradu. V knjižni 
zbirki Analize, raziskave in razvoj občasno izhajajo tudi druge analize, ki jih pripravlja Urad in 
njegovi sodelavci. 

V letu 2002 je Urad uvedel vsebinsko novost pri svojem delu in prvič pripravil Poročilo o razvoju, 
katerega glavni namen je ugotavljanje kakovosti razvoja in razvojne sposobnosti Slovenije. Poročilo 
temelji na približno 50 posebej izbranih indikatorjih, ki se zgledujejo po strukturnih indikatorjih 
Evropske unije in so namenjeni spremljanju uresničevanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije 
(SGRS), pripravljali pa ga bomo vsako leto. 

V procesu pridruževanja EU sodeluje Urad zlasti pri delu Pododbora Slovenija-EU za ekonomska in 
monetarna vprašanja, kapitalske tokove ter statistiko (predsednik in sekretar podobora), kot sonosilec 
(skupaj z MF) sodeluje pri pripravi Predpristopnega ekonomskega programa (PEP) ter v več delovnih 
skupinah za pripravo pogajalskih izhodišč. Podporo mednarodni dejavnosti Vlade zagotavlja Urad tudi 
s skrbjo za široko razpoložljivost svojih publikacij in predvsem s pripravo analiz in pojasnil za 
mednarodne organizacije (Mednarodni denarni sklad. Svetovna banka, OECD, EBRD, NATO, itd.), 
agencije za ocenjevanje državnega tveganja, mednarodne investicijske banke in skupine, tuja 
veleposlaništva in predstavništva ter medije. 

Urad svoje naloge izvaja zlasti: 

• s sodelovanjem pri delu medresornih in vladnih teles, ki usklajujejo strateške in tekoče usmeritve 
ekonomske, socialne in razvojne politike ter s sodelovanjem z ministrstvi in drugimi vladnimi 
službami (sodeluje zlasti pri delu strateškega sveta za gospodarstvo in gospodarskega kolegija 
Vlade, obeh odborov Vlade, sveta za strukturno politiko, sveta za trajnostni razvoj in ekonomsko 
socialnega sveta); 

• s sodelovanjem z domačimi in tujimi ustanovami s področja dela Urada; 
• z analitičnim in raziskovalnim delom v Uradu in njegovim spodbujanjem v drugih raziskovalnih 

ustanovah, . 
• z objavljanjem rezultatov svojega dela. 
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

J. Šifre in nazivi podprogramov v pristojnosti proračunskega uporabnika 

02011501 Analiza in napovedovanje gospodarskih in razvojnih gibanj 

02011502 Podlage ekonomske in razvojne politike 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, njihovi indikatorji in planirani rezultati v obeh letih na 
nivoju glavnega programa 

Cilji, indikatorji in pričakovani rezultati na nivoju programa so celota ciljev, indikatoijev in 
pričakovanih rezultatov, opredeljenih v podprogramih. 

f 
02011501 Analiza in napovedovanje gospodarskih in razvojnih 

gibanj 

Podprogram izvaja: 1532 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog uporabnika 

Opis: 

Podprogram zajema aktivnosti, povezane s spremljanjem in analizo tekočih ekonomskih in razvojnih 
trendov ter z njihovimi projekcijami in scenariji. Aktivnosti v okviru podprograma se neposredno 
vključujejo v pripravo državnega proračuna in ukrepov ekonomske in razvojne politike. 

Poslanstvo: 

Zagotavljanje verodostojne strokovne podpore Vladi (v smislu spremljanja, vrednotenja in analize 
možnih odločitev) za uresničevanje ciljev in usmeritev ekonomske politike in razvojnih prioritet, 
opredeljenih v vsakokratnem Proračunskem memorandumu. 

Ključne naloge: 

spremljanje, analiziranje in vrednotenje tekočih gospodarskih gibanj in razvoja v njegovi 
ekonomski, socialni in okoljski vsebini; 
kratkoročno in srednjeročno napovedovanje gospodarskih in razvojnih trendov; 
raziskovalno in metodološko delo za razvoj podatkovnih osnov, metodoloških orodij in 
analitičnih vsebin; 
razvoj in uporaba modelskih orodij za prognoziranje gospodarskega razvoja; 
publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov analiz in projekcij. 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Ker gre pri tem podprogramu za izrazito podporne dejavnosti, sam po sebi nima v dokumentih 
dolgoročnega načrtovanja opredeljenih kvantitativnih ciljev. 
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Dolgoročni cilj je metodološki razvoj in povečanje zanesljivosti tehnik monitoringa in napovedovanja 
ekonomskih in razvojnih gibanj ter podpora ukrepom ekonomske in razvojne politike za doseganje 
visoke gospodarske rasti in rasti zaposlenosti ob hkratnem zniževanju inflacije in ohranjanju osnovnih 
makroekonomskih ravnovesij. 

3. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma 

Glavni izvedbeni cilji: 

priprava tekočih analiz gospodarskih, socialnih in okoljskih trendov; 
priprava kratkoročnih in srednjeročnih napovedi; 
priprava strokovnih podlag za oblikovanje kratkoročnih in strateških usmeritev in ukrepov 
politike z oceno njihovih učinkov; 
priprava makroekonomskih poročil za Vlado, priprava poročil za mednarodne inštitucije ter 
objavljanje prikazov in analiz gospodarskih in razvojnih gibanj za širšo javnost, 
raziskovalno in metodološko delo za razvoj podatkovnih osnov, metodoloških orodij in 
analitičnih vsebin, 
krepitev kadrovske sposobnosti za metodološki razvoj (formalno izobraževanje in strokovno 
izpopolnjevanje zaposlenih doma in v tujini, sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi 
ustanovami). 

Indikatorji in planirani rezultati: 
pravočasna izdelava poročil, določenih z Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna, 
pravočasno ažuriranje Predpristopnega ekonomskega programa, 
redno izdajanje publikacij in povečanje njihove odmevnosti v javnosti, 

* krepitev tehnične sposobnosti za metodološki razvoj; oblikovanje enotne baze podatkov in 
ustrezne programske in strojne opreme za zahtevnejše analize, 
izvedba letnega plana izobraževanja in povečanje strokovne usposobljenosti zaposlenih. 

4. Obrazložitev aktivnosti v okviru podprograma 

V ta podprogram so vključene proračunske postavke, ki zagotavljajo pogoje za nemoteno delo in 
razvoj dejavnosti Urada, in proračunske postavke, ki podpirajo vsebinsko delo pri opredeljenih 
nalogah v okviru podprograma: 

1579 Plače; 

Skladno z navodili za pripravo finančnega načrta nismo planirali povečanja zaposlovanja, čeprav bi 
bila ob povečanem obsegu dela Urada nujno povečanje zaposlovanja za področje EU (3 nove 
zaposlitve, in sicer za področje koordinacije makroekonomskih politik v okviru EU, pripravo PEP in 
delo pododbora za ekonomske in monetarne zadeve; za spremljanje in pripravo razvojnih in 
strukturnih politik pri vključevanju Slovenije v Lizbonsko strategijo (sistem strukturnih indikatorjev 
EU) ter za makroekonomske analize javnega financiranja in zadolževanja, pripravo PEP in delo 
pododbora za ekonomske in monetarne zadeve) in tudi imenovanje drugega namestnika direktorja. 
Stanje na dan 1. 09. 2002, ki smo ga upoštevali, je 59 zaposlenih. 

Skladno z makroekonomskimi izhodišči za pripravo finančnega načrta so sredstva za plače in 
prispevke planirana s 5,2-odstotno letno nominalno rastjo izhodiščne plače v primerjavi z letom 2002. 

1683 Materialni stroški; 

Polovico sredstev te postavke vlagamo v razvoj lastnih sposobnosti (izdatki za izobraževanje in nakup 
literature). Preostanek postavke je namenjen pokrivanju stroškov za normalno, tekoče poslovanje 
Urada (pisarniški material, elektrika in komunalne ter druge storitve, tekoče vzdrževanje). V letu 2003 
predvidevamo, zaradi izjemno nizkega zneska, ki nam je bil odobren v proračunu, nominalno znižanje 
za 6,3 % v primerjavi z rebalansom iz leta 2002. Predvidevamo, da bo Urad stroške normalnega 
poslovanja Urada moral kriti tudi iz drugih postavk. 
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1881 Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam; 

Članstvo v mednarodnih institucijah in strokovnih združenjih pomeni olajšan dostop do baz podatkov, 
možnost udeležbe na mednarodnih konferencah brez plačila kotizacije, možnosti strokovnega 
izpopolnjevanja, pa tudi izmenjavo dokumentov in strokovnjakov za posamezna področja. Prihrankov 
na tem kontu ne moremo imeti, ker so obveznosti v tuji valuti fiksne, povečanje stroškov na tem kontu 
pa je pogojeno z višjimi kotizacijami v tuji valuti in z višjimi tečaji tuje valute. 

1939 Publicistična dejavnost; 

Ker se v interesu promocije in obveščenosti velik del publikacij posreduje brezplačno, zlasti državnim 
organom, strokovni javnosti in naročnikom v tujini, je s prihodki lastne dejavnosti stroške priprave 
publikacij nemogoče v celoti pokriti, zato je postavka Publicistična dejavnost namenjena delnemu 
pokrivanju stroškov priprave in distribucije publikacij Urada v slovenščini in angleščini (Ekonomsko 
ogledalo, Pomladansko poročilo. Jesensko poročilo, Poročilo o razvoju. Delovni zvezki, IB revija. 
Zbirka Analize, raziskave, razvoj, Domača stran na internetu). 

Podobno kot pri PP Materialni stroški tudi na tej postavki v letu 2003, zaradi nereealno nizkega 
zneska, ki nam je bil odobren v proračunu 2003, predvidevamo nominalno znižanje in sicer za 23,7 % 
v primerjavi z rebalansom iz leta 2002. Predvidevamo, da bo Urad stroške normalnega poslovanja te 
postavke moral kriti tudi iz drugih postavk. 

1995 Tuje donacije - Poročilo o človekovem razvoju; 

Izdelavo odmevne analize stanja na področju družbenega razvoja Slovenije s prikazom izbranih 
indikatorjev in mednarodnih primerjav, publiciranje in distribuiranje rezultatov raziskav v slovenskem 
in angleškem jeziku (Poročilo o človekovem razvoju) je do leta 2001 sofinanciral UNDP (United 
Nations Development Programme), za naprej pa sredstva s strani UNDP niso zagotovljena. Izdajo 
poročila bomo v letu 2003 financirali iz podprograma 02011502, postavke Spremljanje in vrednotenje 
socialnega in človekovega razvoja. 

2017 Tuje donacije - Mednarodna konferenca; 

Stroški mednarodne konference "Inštitucije v tranziciji" s široko mednarodno udeležbo na temo širitve 
EU in vprašanj institucionalnega razvoja - s ciljem strokovnega sodelovanja in izobraževanja - so se 
prejšnja leta delno krila iz sredstev tujih in domačih donatorjev, vendar že. v letu 2002 in tudi v letu 
2003 virov sredstev iz tujine ne predvidevamo. Če jih ne bomo mogli zagotoviti oz. nadomestiti z 
domačimi donatoiji, kot je to primer za leto 2002, bo potrebno obseg in vsebino konference skrčiti in 
jo financirati v okviru tekočih materialnih stroškov. 

0145 Lastna dejavnost - Obveščanje javnosti; 

Prihodke lastne dejavnosti predstavljajo prihodki od: 

• prodaje publikacij, kijih pripravlja Urad, 
• organiziranja izobraževanja ter izvajanje seminarjev oziroma konferenc, 
• svetovalnih storitev naročnikom, ki niso neposredni proračunski uporabniki 
• izposoje strokovne literature in 
• fotokopiranja za zunanje uporabnike. 

Prihodki lastne dejavnosti Urada so namenski prihodki proračuna, ki se namenijo za pokrivanje 
odhodkov, ki imajo značaj materialnih stroškov in se nanašajo na lastno dejavnost oziroma so z njo 
povezani (materialni stroški in pogodbe o delu oziroma avtorske pogodbe z izvajalci nalog lastne 
dejavnosti). 

Sredstva, ustvarjena s prodajo publikacij, so namenjamo njihovemu vsebinskemu izboljševanju. V letu 
2001 smo zaradi zmanjšanja pogodbenih količin enega največjih naročnikov imeli izpad prihodkov v 
primerjavi z letom 2000. V letu 2002 smo bili zato prisiljeni povišati cene, prilagajali pa se bomo z 
usklajevanjem z inflacijo tudi v letu 2003, če bodo glede na nekomercialno naravo naših publikacij to 
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dopuščale tržne možnosti. Zaradi teh sprememb seje že v letu 2001 povečal delež odhodkov iz PP 
1939, isti trend pa se nadaljuje tudi v letih 2002 in 2003. 

V primeru izdaj neperiodičnih publikacij (SGRS in Poročilo o razvoju, kije izšlo prvič v letu 2002), ki 
so izrazito netržnega značaja, se stroški tiska krijejo tudi iz postavk, v katere te publikacije sodijo po 
svoji vsebini (v primeru gornjih dveh publikacij je to PP 1550 -"Spremljanje SGRS"). 

1570 Investicije in investicijsko vzdrževanje; 

S sredstvi te postavke želimo omogočiti normalne tehnične pogoje za delo Urada glede na potrebe 
vsebine dela. Kakovostno opravljanje nalog zahteva poleg strokovnjakov tudi ustrezno podporo v 
normalnih tehničnih pogojih za delo in v informacijski opremi. 

Zaostanek na področju strojne računalniške opreme smo v veliki meri odpravili, čakajo pa nas še 
izboljšave na področju programske opreme, vzpostavitev baz podatkov ter prehod na tehnološko in 
ekonomsko ugodnejše oblike. V letih 2003 in 2004 načrtujemo večjo investicijo na tem področju, 
katere namen je oblikovanje celovitega Infomacijskega središča Urada. Del sredstev bomo zagotovili 
iz lastnih sredstev za investicije (1,5 mio SIT v letu 2003 od skupaj 35 mio SIT predvidenih stroškov), 
preostanek pa bomo zagotovili iz drugih proračunskih virov v dogovoru z zaintersiranimi uporabniki 
informacijskega središča, ki so projekt vsebinsko že podprli. Cilj projekta je večja dostopnosti do 
domačih in tujih baz podatkov in publikacij, ki jih. ima na razpolago Urad, večja dostopnost in 
povezljivost baz podatkov, ki jih Urad sam oblikuje, ter razvoj elektronskega publiciranja in 
obveščanja. Največji zalogaj je pri tem programska oprema za oblikovanje in vzdrževanje 
podatkovnih baz in prenova spletnih strani, ki naj bi podpirala elektronsko založništvo. 

Poleg rednih zamenjav starega in obrabljega pisarniškega pohištva, opreme in računalniške strojne in 
programske opreme bo potrebno v letu 2003 nabaviti zmogljivejše tiskalnike in izvesti klimatizacijo 
prostorov Urada, predvsem na južni strani in v zgornjem nadstropju. 

Finančni načrt investicij v računalniško opremo za leto 2004 predvideva glede na vsebino naslednje 
investicije: 

02011502 Podlage ekonomske in razvojne politike 

Podprogram izvaja: 1532 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 

/. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog uporabnika 

Opis: 

Podprogram zajema aktivnpsti, povezane s spremljanjem uresničevanja Strategije gospodarskega 
razvoja Slovenije (SGRS) - razvoj metod razvojnega monitoringa in oblikovanje poročila o razvoju - 
ter pripravo strokovnih in raziskovalnih podlag za oblikovanje predlogov usmeritev ekonomske in 
razvojne politike. 

Poslanstvo: 

Spremljanje uresničevanja nove razvojne paradigme države, ugotavljanje razvojnih zaostankov in 
oblikovanje predlogov usmeritev za njihovo zmanjševanje. 

Ključne naloge: 

oddajanje in spremljanje raziskav ter ekspertiz za pripravo strokovnih podlag gospodarske in 
razvojne politike, 
organiziranje delavnic in delovnih konferenc, 
razvoj in uporaba modelskih orodij za prognoziranje gospodarskega razvoja. 
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razvoj in uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje gospodarskega, socialnega 
oziroma človekovega ter okoljskega razvoja, 
publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov spremljanja in vrednotenja razvoja, 
oblikovanje predlogov usmeritev gospodarske in razvojne politike, 
pobuda za zakonsko ureditev razvojnega načrtovanja in usmerjanje razvoja ter aktivno 
sodelovanje pri tem. 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Na temelju Strategije gospodarskega razvoja Slovenije: 
oblikovati celovit sistem krovnega razvojnega monitoringa in načine njegove prezentacije, zlasti 
z razširitvijo na področja socialnega oziroma človekovega razvoja ter okoljskega razvoja, 
oblikovati ustrezna metodološka in podatkovna orodja ter kadrovske zmožnosti za spremljanje in 
vrednotenje izvajanja SGRS, 
zagotoviti skladnost ukrepov in odločitev politike s SGRS, 
razvojati metodološka orodja za napovedovanje gospodarskih gibanj in za oblikovanje ukrepov 
ekonomske in razvojne politike, 
oblikovati predloge usmeritev ekonomske in razvojne politike. 

3. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma 

Glavni izvedbeni cilji: 
nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje metodološko razvitih 
orodij za napovedovanje; 
nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje celovitega sistema 
indikatorjev za spremljanje in vrednotenje gospodarskega razvoja in strukturnih reform; 
nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje enotne metodologije 
spremljanja trajnostnega razvoja v okviru poročil Urada. 
priprava, izdaja in razšiijanje Poročila o človekovem razvoju za Slovenijo po metodologiji 
Združenih narodov; 
nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje enotne metodologije 
spremljanja socialnega in človekovega razvoja v okviru poročil Urada; 
organiziranje strokovne razprave o predlogu usmeritev ekonomske politike pred pripravo poročil 
Urada, 
oblikovanje kroga stalnih zunanjih strokovnih sodelavcev (strokovnega sveta) Urada, predvsem 
iz kroga sodelujočih pri pripravi SGRS. 

Indikatorji in planirani rezultati: 

uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje socialnega inčlovekovega razvoja v 
poročilih Urada, 
okrepitev strokovne verodostojnosti oblikovanja usmeritev gospodarske in razvojne politike. 

4. Obrazložitev aktivnosti (proračunskih postavk) v okviru podprograma 

1138 Okoljski monitoring gospodarskih gibanj in razvoja; 

Aktivnost izhaja iz že začete dejavnosti Urada, ki pa jo je potrebno okrepiti in razviti. 

1. Opis aktivnosti 
razvoj in uporaba sistema indikatorjev za okoljski monitoring gospodarskih gibanj in razvoja, 
publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov spremljanja in vrednotenja. 

2. Cilji aktivnosti 

7. oktober 2002 513 poročevalec, št. 96/11 



Dolgoročni cilji: 

razvoj in uporaba sistema indikatorjev za okoljski monitoring (spremljanje in vrednotenje) 
gospodarskih gibanj in razvoja, 
publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov spremljanja in vrednotenja, 
uveljavitev rezultatov spremljanja v poročilih Urada in njihovo upoštevanje pri oblikovanju 
usmeritev gospodarske in razvojne politike. 

Izvedbeni cilji v letu 2003: 

Nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje enotne metodologije 
spremljanja trajnostnega razvoja v okviru poročil Urada. 

3. Opis indikatorjev izvedbe 
raziskovalno poročilo o opravljenem delu, 
vključitev indikatorjev okoljskega monitoringa v poročila Urada. 

4. Pričakovani rezultati 

večja uveljavitev okoljskega monitoringa pri oblikovanju usmeritev gospodarske in razvojne 
politike 
uporaba sistema indikatorjev za okoljski monitoring (spremljanje in vrednotenje) gospodarskih 
gibanj in razvoja v poročilih Urada. 

1173 Spremljanje in vrednotenje socialnega in človekovega razvoja 

Aktivnost je bila doslej delno financirana iz postavke 1995 - tuja donacija, ki pa v letu 2003 nima 
predvidenih prilivov, ker se je v letu 2001 iztekla pogodba o financiranju. Zaradi tega moramo 
sredstva za opravljanje aktivnosti zagotoviti v proračunu. Sedaj predvidena sredstva bodo zahtevala 
pripravo poročila z večletno periodo in z manjšo raziskovalno podporo. Sredstva predvidena v letu 
2003 imajo kar 50 % povečanje glede na veljaven proračun 2002, vendar zneski niso visoki (v letu 
2002 1 mio SIT, v letu 2003 pa 1,5 mio SIT), v letu 2003 pa predvidevamo tudi izdajo Poročila o 
človekovem razvoju.. 

1. Opis aktivnosti 

• razvoj in uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje socialnega in človekovega 
razvoja, 

• organiziranje razprave o socialnih vidikih razvoja s strokovnimi inštitucijami in v civilni družbi, 
• publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov spremljanja in vrednotenja. 

2. Cilji aktivnosti 

Dolgoročni cilji: 

• razvoj in uporaba sistema indikatoijev za spremljanje in vrednotenje socialnega in človekovega 
razvoja, 

• publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov spremljanja in vrednotenja, 
• uveljavitev rezultatov spremljanja v poročilih Urada in njihovo upoštevanje pri oblikovanju 

usmeritev gospodarske in razvojne politike. 

Izvedbeni cilji v letu 2003: 

• izdelava Poročila o človekovem razvoju za Vlado; 
• nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje enotne metodologije 

spremljanja socialnega in Človekovega razvoja v okviru poročil Urada. 

3. Opis indikatorjev izvedbe 

Pravočasna izdelava Poročila o človekovem razvoju 
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4. Pričakovani rezultati 

• večja uveljavitev vidika »socialnega in človekovega razvoja« pri oblikovanju usmeritev 
gospodarske in razvojne politike, 

• poskusna uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje socialnega in človekovega 
razvoja v poročilih Urada. 

1180 Raziskave za usmeritve gospodarske in razvojne politike; 

Sredstva na tej postavki so namenjena financiranju raziskav zunanjih izvajalcev, ki jih Urad sicer 
zaradi premajhnega in premalo specializiranega kadrovskega potenciala na nekaterih področjih ne bi 
mogel izvesti. V letu 2002 so bila sredstva drastično zmanjšana (z 10 na 1,3 mio SIT), saj je bilo le 
tako mogoče ob rebalansu proračuna in varčevanju zagotoviti normalno tekoče poslovanje Urada kot 
celote. V letu 2003 je zato ponovno povečanje postavke nujno. Kljub visoki stopnji povečanja gre še 
vedno za sorazmerno nizka sredstva (6 mio SIT v letu 2003), ki bodo še vedno za polovico nižja kot v 
letu 2001. 

1. Opis aktivnosti 

• razvoj in uporaba modelskih orodij za prognoziranje gospodarskega razvoja in oblikovanje 
ukrepov ekonomske in razvojne politike, 

• pridobivanje mnenj in krajših analiz o izbranih aktualnih gospodarskih in razvojnih vprašanjih ter 
o učinkih možnih ukrepov gospodarske in razvojne politike 

• organiziranje stalnega formalnega posvetovanja z uglednimi ekonomisti o osnovnih gospodarskih 
gibanjih in predlaganih usmeritvah gospodarske in razvojen politike, 

2. Cilji aktivnosti 

Dolgoročni cilji: 

razvoj in uporaba modelskih orodij za prognoziranje gospodarskega razvoja 
okrepitev strokovne verodostojnosti in soglasja o usmeritvah gospodarske in razvojne politike, 
okrepitev konceptualnih in analitičnih podlag za oblikovanje usmeritev gospodarske in razvojne 
politike 
uveljavitev rezultatov strokovne razprave v poročilih Urada in njihovo upoštevanje pri 
oblikovanju usmeritev gospodarske in razvojne politike. 

Izvedbeni cilji v letu 2003: 

nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje metodološko razvitih 
orodij za napovedovanje: 
organiziranje strokovne razprave o predlogu usmeritev ekonomske politike pred pripravo poročil 
Urada. 

3. Opis indikatorjev izvedbe 

Vključitev spoznanj strokovne razprave v poročila Urada. 

4. Pričakovani rezultati 

• okrepitev strokovne verodostojnosti oblikovanja usmeritev gospodarske in razvojne politike, 
• poskusna vključitev spoznanj strokovne razprave v poročila Urada.. 

1550 Spremljanje SGRS; 

Strategija gospodarske razvoja Slovenije kot pogoj za svojo uresničitev predvideva tudi stalno 
spremljanje (monitoring) kakovosti in trajnosti razvoja Slovenije ter poročanje o uresničevanju 
razvojnih usmeritev. S sredstvi s te postavke Urad tudi sodeluje pri financiranju ciljnega 
raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001 - 2006«. Urad zato razvija metodologijo 
monitoringa in pripravlja letno Poročilo o razvoju, katerega priprava se tudi delno financira iz te 
postavke. 
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Tudi na tej postavki so bila sredstva v letu 2002 močno zmanjšana (z 21 na 14,5 mio SIT), saj je bilo 
le tako mogoče ob rebalansu proračuna in varčevanju zagotoviti normalno tekoče poslovanje Urada 
kot celote. V letu 2003 je zato ponovno povečanje postavke nujno. Z zneskom 19 mio SIT v letu 2003 
pa še vedno ne bomo dosegli ravni iz leta 2001, ko je bil dokument Strategije gospodarskega razvoja v 
izdelavi. Priprave na nov dokument se bodo pričele v letu 2005, ko bo potrebno dodatno povišanje 
sredstev. 

1. Opis aktivnosti 

• oddajanje in spremljanje raziskav ter ekspertiz za podporo monitoringa SGRS, 
• razvoj in uporaba sistema indikatoijev za spremljanje in vrednotenje razvoja, 
• publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov monitoringa SGRS. 

2. Cilji aktivnosti ' 

Dolgoročni cilji: 

• razvoj in uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje razvoja, 
• publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov monitoringa SGRS. 

Izvedbeni cilji v letu 2003: 

Nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje celovitega sistema 
indikatorjev za spremljanje in vrednotenje razvoja in strukturnih reform. 

3. Opis indikatorjev izvedbe: 

Uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje razvoja in strukturnih reform v poročilih 
Urada ter za pripravo izhodišč za novo SGRS z veljavnostjo po letu 2006. 

4. Pričakovani rezultati: 

Široka javna razprava in uveljavitev »nove razvojne paradigme« SGRS. 

OBRAZLOŽITEV POTREB INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA URADA Z4 
MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ 

Odhodki Urada 
1570 Investicije in investicijsko vzdrževanje 2003 
420200 
420201 
420202 
420223 
420224 
420238 
SKUPAJ TOČKA A: t 
Ostale potrebe Urada 

Obnova vodovodne napeljave 

Nakup pisarniškega pohištva 
Nakup pisarniške opreme 
Nakup računalnikov in programske opreme 
Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 
Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 
Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav 

1.000 
2.000 
7.775 
2.000 
1.800 
1.100 

15.675 

1.500.000 SIT 

Napeljava na Uradu je zaradi starosti že precej dotrajana in jo je potrebno zaradi puščanja vode redno 
vzdrževati. Da se izognemo takim »gasilskim« akcijam, ki so tudi precej drage, bi želeli obnoviti 
napeljavo. 

Ureditev sanitarij 500.000 SIT 

Istočasno z gomjo investicijo bi uredili tudi sanitarije (pregraditev s predelnimi stenami, ostala manjša 
popravila). 
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Finančni načrt investicij v IT v letu 2003 na Uradu za makroekonomske analize in razvoj 

Finančni načrt investicij v računalniško opremo za leto 2003 je oblikovan na osnovi do sedaj 
opravljenih investicij v računalniško infrastrukturo na Uradu in glede na predvidevanja uspešne 
realizacije postavljenih planov za leto 2001 in 2002. Na Uradu je glede na stanje računalniške opreme 
in ob predvidevanju, da bodo plani za leto 2001 in 2002 v celoti realizirani potrebno posodobiti oz. 
'normalizirati' stanje na naslednjih segmentih: 

trenutno stanje računalniškega omrežja dopušča max. propustnost prenosa podatkov 10 Mbs kar 
je glede na programsko in strojno opremo že močno zastarelo in pogosto povzroča zastoje pri 
delu. Prehod na 100 Mbs prenos podatkov pa teija zamenjavo aktivne mrežne Qpreme; 
intenzivno je potrebno pristopiti k nabavi ekspertne programske opreme za podporo 
ekonometričnemu modeliranju in odločanju; 
sistem arhiviranja bo v tem času že docela neuporaben predvsem zaradi vse večjega obsega 
podatkov na strežnikih kot tudi zastarelosti samega sistema arhiviranja; 
glede na možnosti, ki jih ponuja dokumentacijski sistem SPIS4 je nujno, da preidemo na 
takoimenovano 'brezpapirno' poslovanje, za kar pa je potrebno opremiti delovne postaje z 
ustrezno programsko in strojno opremo; 
sedanje licence, ki jih Urad premore za programsko opremo je nujno potrebno posodobiti oz. jih 
nadgraditi z novejšimi, kar nam bo omogočilo, da bomo lahko normalno izmenjevali podatke z 
drugimi uporabniki znotraj državne uprave, oz. ekstemimi uporabniki, ki to programsko opremo 
že imajo; 
strežnik na katerem trenutno deluje Lotus Domino je povsem neprimeren za kakršnokoli 
nadgraditev poštnega sistema ali SPIS4, zato je edina racionalna rešitev na tem področju nabava 
novega (dograditev starega bi skoraj zagotovo bila dražja rešitev). 
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16 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
0204 Davčna in carinska administracija 

0205 Privatizacija in nadzor 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
0303 Mednarodna pomoč 

06 Lokalna samouprava 

0602 Splošni transferi občinam 

09 Pravosodje 

0905 Odškodnine 

14 Gospodarstvo 

1404 Urejanje in nazor na področju bančništva in zavarovalništva 

,1405 Urejanje in nadzor iger na srečo 

21 Pokojninsko varstvo 

2102 Pokojnine 

22 Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 

23 Intervencijski programi in obveznosti 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

2303 Splošna proračunska rezervacija 

s 
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1611 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02021601 Urejanje na področju fiskalne politike 
02021602 Fiskalni sistem 

0204 Davčna in carinska administracija 
02041601 Davčna administracija 

0205 Privatizacija in nadzor 
02051601 Sukcesija 
02051602 Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami 
0303 Mednarodna pomoč 

03031601 Razvojna in humanitarna pomoč 
06 Lokalna samouprava 

0602 Splošni transferi občinam 
06021601 Dopolnilna sredstva občinam 
06021602 Investicije in razvojni programi občinam 

09 Pravosodje 
0905 Odškodnine 

09051601 Odškodnine po sodnih sklepih 

21 Pokojnine 
2102 Pokojnine 

21021601 Obveznosti države do ZP1Z 
22 Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 
22011601 Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega 

sektoija 
22011602 Obveznosti iz naslova sukcesije 
22011603 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 
22011604 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-tuje 

zadolževanje 
22011605 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

23 Intervencijski programi in obveznosti 
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

23021601 Rezerva Republike Slovenije 
2303 Splošna proračunska rezervacija 

23031601 Splošna proračunska rezervacija 
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1612 DAVČNA UPRAVA RS 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 
0204 Davčna in carinska administracija 

02041601 Davčna administracija 

1613 CARINSKA UPRAVA RS 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 
0204 Davčna in carinska administracija 

02041602 Carinska administracija 
03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami 

1615 URAD RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 

14 Gospodarstvo 
1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva 

14041602 Urejanje in nadzor na področju preprečevanja pranja denarja 

1616 DEVIZNI INŠPEKTORAT RS 
14 Gospodarstvo 

1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva 
14041603 Devizni inšpektorat 

1617 URAD RS ZA NADZOR PRIREJANJA IGER NA SREČO 

14 Gospodarstvo 
1405 Urejanje in nadzor iger na srečo 

14051601 Urejanje in nadzor iger na srečo 

1618 UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02021602 Fiskalni sistem 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Bilanca odhodkov Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

SPU/PPP/GPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem, 

proračun 2003 proračuna 2003proračund 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
d) (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

16 |MINISTRSTVO ZA FINANCE  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
0204 Davčna in carinska administracija 

0205 Privatizacija in nadzor 

03 ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNA POMOČ 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

0303 Mednarodna pomoč 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602 Splošni transferi občinam 

09 PRAVOSODJE 

0905 Odškodnine 
14 GOSPODARSTVO 
1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in 

zavarovalništva 
1405 Urejanje in nadzor iger na srečo 

21 POKOJNINSKO VARSTVO 

2102 Pokojnine 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 Servisiranje javnega dolga 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi 
pomoči v primerih nesreč 

2303 Splošna proračunska rezervacija 

402.626.669 

39.968.061 

8390.611 
31.237.546 

339.904 

217.489 

125.448 

92.040 

44.188.500 
44.188.500 

1.422.774 

1.422.774 

367.981 
224.584 

143.397 

223.637.537 

223.637.537 

78.427.420 

78.427.420 

14.396.908 

5.000.000 

9.396.908 

1 100,00| -6.884.876J 395.741.793 

9.93 

2,08 

7,76 

0.08 

0.0S 

0.03 

0,02 

10.98 
I0;98 

0.35 

0,35 
0.09 

0.06 

0,04 

55.54 

55,54 

19,48 
19,48 

3.58 

1.24 

2,33 

1.144.081 

1.257.124 

-176.642 

63.600 
35.000 

35.000 

0 

-2.510.000 
-2.510.000 

-614.000 
-614.000 

83.881 

18.394 

J 

65.486 

-5.355.565 

-5.355.565 
7.600.857 

7.600.857 

-7.269.130 

-1.900.000 

-5.369.130 

41.112.142 

9.647.734 
31.060.904 

403.504 

252.489 

160.448 
92.04p 

41.678.500 
41.678.500 

808.774 
808.774 

451.861 
242.978 

208.883 

218.281.972 

218.281.972 
86.028.277 

86.028.277 

7.127.778 

3.100.000 

4.027.778 

100,00| 

10.39 

2,44 

7,85 
0.10 
0.06 

0,04 

0,02 
10.53 
10,53 

0.20 
0.20 

0.11 
0,06 

0,05 

55,16 
55.16 
21.74 

21,74 

1,80 

0.78 

1,02 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Račun finančnih terjatev in naloib Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPU/PPP/GPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
 (I) (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

16 ^MINISTRSTVO ZA FINANCE | 4.26L277"| 100,001 55.276~| 4.3I6.553 1 100,00| 

03 ZUNANJA POLITIKA IN 220.000 5.16 0 220.000 S.I0 
MEDNARODNA POMOČ 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 220.000 5,16 0 220.000 5.10 

09 PRAVOSODJE 850 0.02 0 850 0.02 

0905 Odškodnine S50 0.02 0 850 0,02 

J4 GOSPODARSTVO 4.040.427 94.82 55.276 4.095.703 94.88 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 4.040.427 94.82 55.276 4.095.703 94.88 

dejavnosti 
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SPU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun financiranja Leto 2003 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPU/PPP/GPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 

(1) (2) (3) (4)=(1)+ (3) (5) 

16 IMINISTRSTVO ZA FINANCE | 139.539.961 | 100,00| 37.165.093 | 176.705.054 | 100,00| 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 139.539.961 100.00 37.165.093 176.705.054 100.00 

2201 Servisiranje javnega dolga 139.539.961 100.00 37.165.093 176.705.054 100,00 
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02 Ekonomska in fiskalna administracija 

1. Opis področja državnega proračuna, poslanstva in ključnih nalog predlagatelja 

Področje porabe zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi 
in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Področje se nanaša tudi na poglobljene metodološko 
ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi 
ključnih narodnogospodarskih agregatov, analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske 
politike ter podpora procesom vključevanja v EU. 

2. Šifre in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 
0204 Davčna in carinska administracija, 
0205 Privatizacija in nadzor. 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

1. Opis glavnega programa (v celoti ali v delu, ki je v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta) 

V okviru programa izvaja ministrstvo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem 
države, z denarnimi sredstvi, ter opravlja regulativno vlogo na področju finančnega sistema. V okviru 
tega programa izvaja ministrstvo tudi vse aktivnosti na področju davčne in carinske zakonodaje ter 
ostalih prihodkov Republike Slovenije. Dejavnost ministrstva je pretežno usmerjena na reformo 
javnega financiranja in bolj učinkovito ter racionalno upravljanje z javnimi financami kot celoto v 
vseh fazah proračunskega ciklusa. Sodelovanje domačih in mednarodnih strokovnjakov bo, poleg 
reforme javnih financ, usmerjeno še na sistemsko preobrazbo gospodarstva, zagotavljanje socialne 
stabilnosti in rast družbenega proizvoda. V okviru programa so upoštevani tudi razvojni programi, ki 
so financirani z mednarodnimi donacijami. 

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

Dolgoročni cilj programa je pripraviti tako davčno zakonodajo, da bodo davčne obremenitve čimbolj 
pravično porazdeljene na vse sloje družbe in da bodo pri pripravi zakonodaje poleg ekonomskih in 
razvojnih komponent upoštevani tudi socialni.kriteriji. 

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj ministrstva reforma javnih financ predvsem v 
smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami. 

Dolgoročni cilj na področju fiskalne politike je tudi prilagajanje odhodkov države razpoložljivim 
prihodkom in s tem postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja ter zniževanje stroškov 
financiranja javnega dolga upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti. 

3. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvajajo glavni program 

1611 Ministrstvo za finance 

02021601 Urejanje na področju fiskalne politike 
02021602 Fiskalni sistem 

1618 Uprava RS za javna plačila 

02021602 Fiskalni sistem 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v okviru posameznih podprogramov in jih tukaj ne navajamo. 
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0204 Davčna in carinska administracija 

L Opis glavnega programa (v celoti ali v delu, ki je v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta) 

V okviru programa so planirana sredstva za izvajanje davčnih zakonov, ki jih izvaja Davčna uprava 
RS in carinskih zakonov, kijih izvaja Carinska uprava RS. 

Davčna uprava RS v skladu z zakonom o davčni službi odmerja, pobira in izterjuje davke in prispevke, 
opravlja davčni nadzor nad davčnimi zavezanci, vodi in vzdržuje davčni register, evidentira plačevanje 
davkov, organizira in vodi davčni informacijski sistem, izteijuje denarne kazni, izvaja program 
izpopolnjevanja ter opravlja druge naloge določene z zakonom ali drugimi predpisi. 

Carinska uprava RS opravlja naloge v zvezi z organizacijo službe, organizacijo in nadzorom dela 
carinikov, zagotavlja enotno izvajanje carinskih in trošarinskih in nekaterih drugih predpisov, izvaja 
nadzor nad pravilnim odmeijanjem, obračunavanjem in pobiranjem in izterjavo dajatev, ki se pobirajo 
pri uvozu in izvozu blaga in izvaja nadzor nad pravilnim obračunavanjem, plačevanjem in izterjavo 
trošarin. Poleg tega nudi strokovno pomoč pri izvajanju carinskih in trošarinskih predpisov in sodeluje 
z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi združenji s področja carinskega in trošarinskega 
sistema. 

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

Dolgoročni cilj Davčne uprave je, v davčni informacijski sistem vključiti vse davčne zavezance in 
pobrati čimveč davkov in prispevkov na podlagi strokovne in enake obravnave davčnih zavezancev. 

Na področju carinske uprave, so glavni strateški cilji naslednji: 

pravilno izvajanje postopkov in učinkovito pobiranja dajatev, 
višja raven zaščite družbe, 
olajševanje pretoka blaga in potnikov, 
izboljšanje strokovnosti dela zaposlenih in pogojev za njihovo delo, 
celovita informacijska podpora carinski službi, 
priprava carinske službe na vstop v EU. 

3. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvajajo glavni program 

1611 Ministrstvo za finance 

02041601 Davčna administracija 

1612 Davčna uprava RS 

02041601 Davčna administracija 

1613 Carinska uprava RS 

02041602 Carinska administracija 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v okviru posameznih podprogramov in jih tukaj ne navajamo. 
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0205 Privatizacija in nadzor 

1. Opis glavnega programa (v celoti ali v delu, ki je v pristojnosti predlagatelja) 

V okviru programa so planirana sredstva za izvedbo privatizacije državne lastnine. Glavna naloga tega 
programa je zagotoviti umik države kot lastnika iz vseh tistih gospodarskih družb in bank, v katerih ni 
več potrebe, da bi država tudi preko lastniških upravičenj zagotavljala izpolnjevanje 
narodnogospodarskih interesov, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezen nadzor nad izvajalci javne 
službe z vidika optimizacije stroškov njihovega delovanja in zagotovitve visoke kvalitete njihovih 
storitev. Poslanstvo je preprečitev transformacije javnega monopola v zasebni monopol. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev glavnega programa (i: dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov : njihovo navedbo) 

Dolgoročni cilji programa so: 
privatizirati ustrezen delež lastniških naložb države v gospodarskih družbah in bankah v skladu z 
programom prodaje finančnih naložb, 
s privatizacijo bank zagotoviti uspešnejši in učinkovitejši finančni sistem ter večjo konkurenčnost 
na mednarodnih trgih, 
s privatizacijo gospodarskih družb sanirati podjetja s pomočjo strateških partneijev ali izboljšati 
njihov položaj z vstopom ključnih ali drugih investitorjev, 
deregulacija javnih služb in statusno preoblikovanje izvajalcev javnih služb v tržne subjekte, ki 
bodo lahko le na javnih razpisih konkurirali za proračunska sredstva. 

3. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvajajo glavni program 

1611 Ministrstvo za finance 

02051601 Sukcesija 
02051602 Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v okviru posameznih podprogramov in jih tukaj ne navajamo. 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 

1. Opis področja državnega proračuna, poslanstva in ključnih nalog predlagatelja 

Izvajanje zunanje politike države zajema zastopanje Republike Slovenije v meddržavnih odnosih, 
multilateralnih odnosih in pri mednarodnih organizacijah, spremljanje mednarodnih političnih, 
varnostnih, gospodarskih in kulturnih gibanj, varovanje interesov Republike Slovenije in njenih 
državljanov ter pravnih oseb v tujini, pogajanja s tujimi državami in mednarodnimi organizacijami, 
predlaganje mednarodnih sporazumov in pogodb za ratifikacijo, spodbujanje, koordinacijo in pomoč 
pri sodelovanju s tujino, usmerjanje dela predstavništev v tujini, plačevanje članarin mednarodnim 
organizacijam, z ustavo zagotovljeno in obvezno skrb za slovensko manjšino v sosednjih državah in 
Slovence po svetu ter obveščanje domače in tuje javnosti o aktualnih vprašanjih in politiki Republike 
Slovenije. Ministrstvo je v program vključeno tudi v okviru področja mednarodne pomoči (razvojne in 
humanitarne). 

2. Šifre in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
0303 Mednarodna pomoč 
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0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

1. Opis glavnega programa (v celoti ali v delu, ki je v pristojnosti predlagatelja finančnega načrtaj 

Mednarodno sodelovanje se v okviru Ministrstva za finance nanaša na področje sodelovanja z 
mednarodnimi finančnimi organizacijami ter koordinacijo aktivnosti, ki v okviru ministrstva potekajo 
v zvezi z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo in druge ekonomske integracije (OECD). 

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

Dolgoročni cilj mednarodnega sodelovanja v okviru Ministrstva za finance je poglobitev in utrditev 
položaja Republike Slovenije v mednarodnih finančnih organizacijah in posledično v mednarodni 
finančni skupnosti, kar bo pripomoglo k uresničitvi najpomembnejšega cilja - polnopravnega članstva 
Slovenije v Evropski uniji. 

3. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvajajo glavni program 

1611 Ministrstvo za finance 

03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami 

1613 Carinska uprava RS 

03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v okviru posameznih podprogramov in jih tukaj ne navajamo. 

0303 Mednarodna pomoč 

1. Opis glavnega programa (v celoti ali v delu, ki je v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta) 

V okviru programa so planirana sredstva, kijih Republika Slovenija namenja kot mednarodno pomoč 
za razvoj Jugovzhodne Evrope in programe za varstvo okolje, kijih financira mednarodna skupnost 

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

Sodelovanje pri financiranju razvojnih in okoljevarstvenih programov v skladu s politiko Vlade RS. 

3. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvajajo glavni program 

1611 Ministrstvo za finance 

03031601 Razvojna in humanitarna pomoč 

-I. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v okviru posameznih podprogramov in jih tukaj ne navajamo. 
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06 Lokalna samouprava 

1. Opis področja državnega proračuna, poslanstva in ključnih nalog predlagatelja 

Sistemska zakonodaja zavezuje Vlado RS, da za nemoteno delovanje lokalnih skupnosti zagotavlja 
ustrezna sredstva iz državnega proračuna. Do teh sredstev so upravičene tiste občine, ki jim lastni 
prihodki ne zadoščajo za pokritje izračunanega obsega primerne porabe. Ta predstavlja obseg sredstev, 
s katerimi občine lahko nemoteno financirajo ustavne in zakonske naloge. Primerna poraba za 
posamezno občino se izračuna po posebni formuli, ob upoštevanju zneska primerne porabe na 
prebivalca, ki ga določi Državni zbor RS ob sprejemu državnega proračuna za posamezno proračunsko 
leto. 

2. Šifre in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

0602 Splošni transferi občinam 

0602 Splošni transferi občinam 

1. Opis glavnega programa (v celoti ali v delu, ki je v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta) 

V okviru programa so planirana sredstva za pokrivanje finančne izravnave. Dolžnost Ministrstva za 
finance je, da občinam na podlagi izračunov, ki jih sprejme Vlada RS, zagotavlja sredstva finančne 
izravnave za pokrivanje izračunanega obsega primerne porabe in nemoteno financiranje nalog, ki jih 
občinam nalagajo ustava, zakoni in drugi predpisi. Prav tako se v okviru tega programa zagotavljajo 
tudi sredstva za izvedbo investicij in razvojnih programov v občinah. 

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

Dolgoročni cilj nakazovanja sredstev občinam v obliki finančne izravnave, je skladno z ZFO, 
zagotoviti občinam dopolnilna sredstva za financiranje nalog, kijih le-te opravljajo v skladu z ustavo 
in zakoni. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti obstoječega sistema financiranja občin pa je dolgoročni 
cilj nadaljnja reforma sistema javnih financ na področju lokalne samouprave. Dolgoročni cilj reforme 
sistema javnih financ na področju lokalne samouprave je povečanje avtonomnosti občin in njihove 
fiskalne kapacitete pri pokrivanju vseh tekočih obveznosti. 

3. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvajajo glavni program 

1611 Ministrstvo za finance 

06021601 Dopolnilna sredstva občinam 
06021062 Investicije in razvojni programi občinam 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v okviru posameznih podprogramov in jih tukaj ne navajamo. 

% 
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09 Pravosodje 

1. Opis področja državnega proračuna, poslanstva in ključnih nalog predlagatelja 

Področje pravosodja vključuje izdatke državi, ki so namenjeni koordinaciji pravosodja, delovanju 
sodišč, delovanju organov za postopek o prekršku, delovanje tožilstev in pravobranilstev, izvrševanju 
kazenskih sankcij in rehabilitaciji kaznjencev ter izdatke v zvezi s popravo preteklih krivic. 

2. Šifre in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 
0905 Odškodnine 

0905 Odškodnine 

1. Opis glavnega programa (v celoti ali v delu, ki je v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta) 

V okviru programa so planirana sredstva za poravnavo obveznosti na podlagi sodnih ali upravnih 
odločb, sodnih in izvensodnih poravnav ter poravnav obveznosti po zakonu o denacionalizaciji. 

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

Dolgoročni cilj programa je, da bi se število sodno uveljavljenih zahtevkov proti Republiki Sloveniji 
zmanjšalo tako po višini kot po številu. 

3. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvajajo glavni program 

1611 Ministrstvo za finance 

09051601 Odškodnine po sodnih sklepih 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v okviru podprograma in jih tukaj ne navajamo. 
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14 Gospodarstvo 

1. Opis področja državnega proračuna, poslanstva in ključnih nalog predlagatelja 

Funkcionalno - programsko področje vključuje urejanje, nadzor, pospeševanje in podporo 
gospodarskim dejavnostim, prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU, varstvo 
potrošnikov in konkurence, tržni nadzor, promocijo turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni 
sistem, zaščito intelektualne lastnine, promocijo malega gospodarstva in njihovih trgov, programe 
povečanja konkurenčnosti in prestrukturiranje podjetij, spodbujanje razvoja gospodarstva, promocijo 
in tuje investicije, spodbujanje malega gospodarstva, urejanje in nadzor bančništva, zavarovalništva in 
iger na srečo. 

2. Šifre in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva 
1405 Urejanje in nadzor iger na srečo 

1404 Urejanje in nazor na področju bančništva in 

zavarovalništva 

1. Opis glavnega programa (v celoti ali v delu, ki je v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta) 

V okviru programa se izvaja harmonizacija zakonodaje z EU, ki ureja področje bančništva, 
zavarovalništva, trga vrednostnih papirjev, investicijskih skladov, plačilnih sistemov in deviznega 
sistema. Prav tako se v okviru programa izvajajo nekatere operativne naloge nadzora na področju 
deviznega poslovanja in preprečevanje pranja denarja. 

Na področju finančnih storitev se bodo tudi v letu 2003 nadaljevale aktivnosti, ki so potrebne za 
uspešno vključitev slovenskega finančnega sektorja v skupni evropski trg. Proces harmonizacije 
zakonodaje, ki ureja področje bančništva, zavarovalništva, trga vrednostnih papirjev, investicijskih 
skladov, plačilnih sistemov in deviznega sistema z evropskim pravnim redom ostaja ključna naloga. 
Tako kot v predhodnih letih pa bo potrebno spremljati spremembe v evropskem pravnem redu, tudi 
preko sodelovanja v ustreznih delovnih telesih, ki delujejo pri Evropski komisiji in uskladiti domačo 
zakonodajo z novo sprejetimi predpisi v Evropski uniji. 

Ravno tako pa bo potrebno tekoče spremljati razvoj posameznih segmentov finančnega trga in 
makroekonomskih razmer ter temu ustrezno prilagoditi zakonodajo. Več pozornosti bo potrebno 
nameniti spremljanju razvoja na trgu pokojninskih skladov, upoštevaje dejstvo, da se ta segment 
kapitalskega trga v Sloveniji šele vzpostavlja. 

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

Harmonizacija zakonodaje s področja finančnega sistema v skladu z EU zakonodajo. Čimbolj 
učinkovito delovanje državnih organov pri preprečevanju deviznih marverzacij in učinkovito 
odkrivanje nepravilnosti, ki so povezane s pranjem denarja. 

3. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvajajo glavni program 

1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja 

14041601 Urejanje in nadzor na področju preprečevanja pranja denarja 

1616 Devizni inšpektorat RS 

14041603 Devizni inšpektorat 
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4. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

Zakonodajni program: 

spremembe in dopolnitve zakona o bančništvu, 
zakon o hipotekarnem bančništvu, 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju, 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu vrednostnih papirjev, 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu, 
morebitna sprememba zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (v primeru, če bo sprejeta peta 
direktiva o zavarovanju avtomobilske odgovornosti). 

Vključevanje Republike Slovenije v Evropsko uniio: 
a. Usklajevanje zakonodaje 

Priprava dodatnih pregledov zakonodaje (screening) za področje delovne skupine 4 - prost pretok 
kapitala in delovne skupine 3 - storitve (podpodročje finančnih storitev) za novo sprejete predpise 
Evropske unije. 
b. Predpristopno sodelovanje z EU 

Revizija Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske unije, izpolnjevanje harmonograma 
za področje finančnih storitev, devizne zakonodaje ter centralno bančne zakonodaje. 

Priprava gradiv za obravnavo in sodelovanje na zasedanjih Pododbora za notranji trg, Pododbora za 
ekonomske in monetarne zadeve ter Pridružitvenega odbora EU/Slovenija in Pridružitvenega Sveta oz. 
morebitnih drugih oblik dialoga EU-Slovenija 

Drupo mednarodno sodelovanje: 

sodelovanje pri aktivnostih za vključitev v OECD in 
pogajanja na področju finančnih storitev v okviru WTO. 

1405 Urejanje in nadzor iger na srečo 

1. Opis glavnega programa (v celoti ali v delu, ki je v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta) 

V okviru programa so planirana sredstva za operativni nadzor prirejanja iger na srečo v skladu z 
Zakonom o igrah na srečo. Nadzor izvaja Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev glavnega programa (i: dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo) 

Učinkovito nadziranje prirediteljev iger na srečo tako z vidika tehnične pravilnosti delovanja igralnih 
avtomatov kot tudi pridobivanja ustreznih koncesij. 

3. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvajajo glavni program 

1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo 

14051601 Urejanje in nadzor iger na srečo 

4. Gla\-ni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

Letni izv edbeni cilji so opredeljeni v okviru podprograma in jih tukaj ne navajamo. 
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21 Pokojninsko varstvo 

1. Opis področja državnega proračuna, poslanska in ključnih nalog predlagatelja 

Funkcionalno - programsko področje pokojninskega varstva zajema izdatke za pravice in prejemke, ki 
izhajajo iz sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Večina sredstev za 
izvajanje pravic na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se financira iz 
blagajne pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPIZ), del sredstev pa se zagotavlja iz državnega 
proračuna. 

2. Šifre in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

2102 Pokojnine 

2102 Pokojnine 

1. Opis glavnega programa (v celoti ali v delu, ki je v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta) 

V okviru programa so planirana sredstva za nakazovanje transferov v ZPIZ za pokojnine po posebnih 
predpisih in so obveznost državnega proračuna. V okviru programa so planirana tudi sredstva za 
plačila dodatnih obveznosti države do ZPIZ zaradi prenizkih izvirnih prihodkov zavoda za 
zagotavljanje pokojninskega varstva v skladu z zakoni. 

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

Zagotavljanje zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti iz pokojninsko - invalidskega zavarovanja. 

3. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvajajo glavni program 

1611 Ministrstvo za finance 

21021601 Obveznosti države do ZPIZ 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v okviru podprograma in jih tukaj ne navajamo. 

( 
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22 Servisiranje javnega dolga 

1. Opis področja državnega proračuna, poslanstva in ključnih nalog predlagatelja 

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki se izvajajo v okviru Ministrstva za finance. 
Namen upravljanja je, da se za izvajanje državnih funkcij zagotovijo zanesljivi in cenovno ugodni viri 
financiranja. Z dolgoročnim zasledovanjem tega cilja so povezane naslednje naloge: zagotavljanje 
nemotenega dostopa države na domače in mednarodne trge kapitala, zagotavljanje ustrezne strukture 
portfelja dolga, spremljanje zadolževanja javnega sektorja z vidika ravni zadolženosti in zaščitniške 
dolžnosti varnosti države, zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna, razvoj fleksibilnih 
inštrumentov financiranja. 

2. Šifre in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 

1. Opis glavnega programa (v celoti ali v delu, ki je v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta) 

Upravljanje z javnim dolgom je ne izmed nalog, ki se izvajajo v okviru Ministrstva za finance, namen 
upravljanja je, da se za izvajanje državnih funkcij zagotovijo zanesljivi in cenovno ugodni viri 
financiranja. V skladu s tem so povezane naslednje naloge: 

zagotavljanje nemotenega dostopa države na domače in mednarodne trge kapitala, 
zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga, 
spremljanje zadolževanja javnega sektorja z vidika ravni zadolženosti in zaščitniške dolžnosti 
varnosti države, 
zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna, 
razvoj fleksibilnih inštrumentov financiranja. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev glavnega programa (i: dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo) 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

3. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvajajo glavni program 

1611 Ministrstvo za finance 

22011601 Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektoija 
22011602 Obveznosti iz naslova sukcesije 
22011603 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 
22011604 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje 
22011605 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

-/. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma in jih tukaj ne navajamo. 

7. oktober2002 533 poročevalec, št. 96/11 



23 Intervencijski programi in obveznosti 

1. Opis področja državnega proračuna, poslanstva in ključnih nalog predlagatelja 

To področje porabe zajema sredstva za oblikovanje strateških blagovnih rezerv in sredstva rezerv, 
namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, 
visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne 
rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem 
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V to področje so vključena tudi sredstva 
intervencij na trgih s kmetijskimi proizvodi. 

2. Šifre in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
2303 Splošna proračunska rezervacija 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči 

v primerih nesreč 

1. Opis glavnega programa (v celoti ali v delu, ki je v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta) 

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo državo 
Slovenijo, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, 
suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev glavnega programa (i: dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo) 

Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče ovrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih 
katastrof - nesreč, ki so se zgodile v preteklosti in se odprava posledic financira še v letošnjem letu, 
oziroma je del sredstev predviden tudi za primere eventuelnih nesreč, ki se bodo zgodile v prihodnjem 
letu. ; 

t 
3. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 

načrta, ki izvajajo glavni program 

1611 Ministrstvo za finance 
23021601 Rezerva Republike Slovenije 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v okviru podprograma in jih tukaj ne navajamo. 

2303 Splošna proračunska rezervacija 

1. Opis glavnega programa (v celoti ali v delu, ki je v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta) 

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi Vladi RS omogočal izvrševanje proračuna 
tekočega leta. v okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o izvrševanju proračuna RS. Splošna 
proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za 
katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v 
proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 
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2. Navedba dolgoročnih ciljev glavnega programa (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo) 

Dolgoročni cilj je manjša poraba sredstev na tem programu, saj to pomeni natančno planiranje 
odhodkov državnega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov. 

3. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvajajo glavni program 

1611 Ministrstvo za finance 
23031601 Splošna proračunska rezervacija 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v okviru podprograma in jih tukaj ne navajamo. 

» 

I 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Bilanca odhodkov Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem, 

proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
 0) (2)  (3) (4) = (1) + (3) (5) 

16 |MINISTRSTVO ZA FINANCE 

I Ministrstvo za finance 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 

0202 Ureianie na področju fiskalne politike 

02021601 Urejanje na področju tiskalne politike 
02021602 Fiskalni sistem 
0204 Davčna in carinska administracija 
02041601 Davčna administracija 
0205 Privatizacija in nadzor 

02051601 Sukcesija 

02051602 Program privatizacije in upravljanje z 
državnim premoženjem 

03 ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNA POMOČ 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi 

institucijami 

03031601 Razvojna in humanitarna pomoč 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

06Q2 Splošni transferi občinam 
06021601 Dopolnilna sredstva občinam 
06021602 Investicije in razvojni programi občinam 
09 PRAVOSODJE 

0905 Odškodnine 

09051601 Odškodnine po sodnih sklepih 

21 POKOJNINSKO VARSTVO 

21il2 Polšpinine 
21021601 Obveznosti države do ZPIZ 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 Servisiranje javnega dolga 
22011601 Obveznosti iz naslova restrukturiranja 

podjetniškega in bančnega sektorja 

22011602 Obveznosti iz naslova sukcesije 
22011603 Obveznosti iz naslova financiranja 

izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

22011604 Obveznosti iz naslova financiranja 
izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje 

22011605 Stroški financiranja in upravljanja z 
dolgom 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi 
pomoCi v primerih nesreč 

23021601 Rezerva Republike Slovenije 

402.626.669 g 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Bilanca odhodkov Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem, 

proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
 (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

-303 Splošna proračunska rezervacija 
23031601 Splošna proračunska rezervacija 

9.396.908 

9.396.908 

1612 IjDavčna uprava RS 16.899.358 I 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 

0204 Davčna in carinska administracija 
02041601 Davčna administracija 

16.899.358 

10399.358 
16.899.358 

1613 jCarinska uprava RS 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 

0204 Davčna in carinska administracija 

02041602 Carinska administracija 
03 ZUNANJA POLITIKA IN 

MEDNARODNA POMOČ 
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi 
institucijami 

14 GOSPODARSTVO 

1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in 
zavarovalništva 

14041602 Urejanje in nadzor na področju 
preprečevanja pranja denarja 

161^J[Devizni inšpektorat RS 
J 

14 GOSPODARSTVO 

1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in 
zavarovalništva 

14041603 Devizni inšpektorat 

16^JLUnHniS^^iadzoij)nrejanjjngeivninjrečoj 

14 GOSPODARSTVO 

1405 Urejanje in nadzor iger na srečo 

14051601 Urejanje in nadzor iger na srečo 

16U?_JUprava RS za javna plačila 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02021602 Fiskalni sistem 

J 
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7. oktober 2002 537 poročevalec, št. 96/11 



SPU/Pl/ - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finančnih terjatev in naloib Leto 2003 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE   v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPL7PU/PPP/GPR7PPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
  (0 (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

16 "iMINtSTRSTVO ZA FINANCE | 4.261.277 1 100,001 55.276 | 4.316.553 1 100,00| 

1611 BMinistrstvo za finance || 4.261.2771 I00.00| 55.276 1 4.316.553 | 100.00| 

03 ZUNANJA POLITIKA IN 220.000 5,16 0 220.000 5,10 
MEDNARODNA POMOČ 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 220.000 5,16 0 220.000 ?,I0 
03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi 220.000 5,16 0 220.000 5.10 

institucijami 

09 PRAVOSODJE 850 0,02 0 850 0,02 
0905 Odškodnine 850 0,Q2 0 850 0J12 

09051601 Odškodnine po sodnih sklepih 850 0,02 0 850 0,02 
14 GOSPODARSTVO 4.040.427 94,82 55.276 4.095.703 94,88 

1402 Pospeševanje in nodnora gospodarski 4.040.427 94,82 55,276 4.09?.703 94.88 
dejavnosti 

14021601 Jamstva 4.040.427 94,82 55.276 4.095.703 94,88 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finunciranja Leto 2003 

16 MINISTRSTVOM FINANCE   vtisoitolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt sprem. 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
  C) O) (3) (4)^(1) + (3) (5) 

16 |MINISTRSTVO ZAF1NANCE | 139.53q.96ri TooToO| 37J65.093 | ^76005.0Š4~| i 100^00| 

16iT IMinistrstvo za finance  [ .^^705^05^ ~^^j00j00J 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 139.539.961 100,00 37.165.093 176.705.054 100,00 

2201 Servisiranje javnega dolga 139.539.961 100.00 37.165.093 176.705.054 100.00 
22011601 Obveznosti iz naslova restrukturiranja 24.585.954 17,62 -56.199 24.529.755 13 88 

podjetniškega in bančnega sektorja 
22011602 Obveznosti iz naslova sukcesije 3.835.944 2,75 107.703 3.943.647 2 23 
22011603 Obveznosti iz naslova financiranja 98.483.422 70,58 37.060.427 135.543.849 76,71 

izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje v 

22011604 Obveznosti iz naslova financiranja 12:634.641 9,05 53.162 12.687.803 7,18 
izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje 
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1611 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02021601 Urejanje na področju fiskalne politike 

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

Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike vključuje različne aktivnosti in projekte 
Ministrstva za finance na področju sistema javnih financ oziroma upravljanja z javnofinančnimi 
izdatki. 

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

Področje proračuna 

Ministrstvo za finance pripravlja oziroma vodi pripravo dokumentov dolgoročnega načrtovanja 
države, predvsem makrofiskalnega scenarija in proračunskega memoranduma za štiri prihodnja leta, ki 
jih sprejme Vlada Republike Slovenije. V teh dokumentih se določajo cilji ekonomske in 
javnofinančne politike, razvojni scenarij države, gibanje prejemkov in izdatkov državnega in 
občinskih proračunov ter celotnih bilanc javnega financiranja z navedbo ciljne višine primanjkljaja ali 
presežka, razrez izdatkov državnega proračuna po področjih proračunske porabe in glavnih programih, 
predvidene spremembe državnega in občinskega premoženja ter državnega, občinskega in javnega 
dolga ter državne razvojne prioritete za naslednje proračunsko obdobje. Pri pripravi navedenih 
dokumentov se, da bi zagotovili pogoje za vstop Slovenije v Evropsko denarno unijo, postopoma 
vzpostavlja koordinacija fiskalne politike s članicami Evropske unije. 

Ministrstvo za finance vodi pripravo državnega proračuna, kjer skrbi, da se državni proračun pripravi 
upoštevaje makroekonomske in javnofinančne cilje države ter upoštevaje razrez izdatkov državnega 
proračuna po področjih proračunske porabe in glavnih programih. Pri tem skrbi, da se sredstva 
zagotavljajo za izvajanje zakonskih funkcij države ter državne razvojne prioritete. 

Ministrstvo za finance spremljanja, ocenjuje, analizira in poroča o izvrševanju državnega proračuna ter 
celotnih javnih financ. V tej zvezi Ministrstvo za finance spremlja prerazporejanje pravic porabe, kijih 
izvajajo uporabniki ter določene prerazporeditve .predlaga Vladi Republike Slovenije. Ministrstvo prav 
tako poroča Vladi Republike Slovenije o izvrševanju proračuna v prvem polletju, ta pa Državnemu 
zboru Republike Slovenije ter predlaga ustrezne ukrepe za uravnoteženje proračuna in drugih bilanc 
javnega financiranja, če se prejemki in izdatku ne realizirajo tako, kot je bilo načrtovano. Za 
izvrševanje proračuna je prav tako potrebno zagotavljati likvidnost proračuna in v ta namen pripraviti 
dinamizirano projekcijo prejemkov in izdatkov proračuna po mesecih, določiti kvote t.j. je obsega 
izdatkov neposrednih proračunskih uporabnikov za določeno obdobje in odobriti mesečne načrte za 
izvrševanje proračuna. 

Ministrstvo za finance daje mnenja na predloge zakonov in drugih predpisov, kijih sprejema Državni 
zbor Republike Slovenije ali Vlada Republike Slovenije in imajo finančne posledice, kjer skrbi, da so 
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tovrstne obveznosti v okviru v sprejetem proračunu zagotovljenih sredstev oziroma v skladu s 
prioritetami ter v okviru razreza izdatkov, ki ga za prihodnja leta določa vlada. 

Ministrstvo za finance izvaja tudi aktivnosti in projekte, ki uvajajo proračunsko financiranje, ki je 
usmerjeno k ciljem in rezultatom, da bi se doseglo bolj gospodarno razpolaganje s proračunskimi 
sredstvi ter bolj učinkovito in uspešno delovanje države in širše javne uprave v Republiki Sloveniji. 

Področje upravljanja z likvidnostjo proračuna 

Glavna naloga na tem področju je pokriti likvidnostne in kratkoročne primanjkljaje proračuna in 
nalaganje likvidnostnih in kratkoročnih presežkov proračuna, ob upoštevanju varnosti, likvidnosti in 
donosnosti Na področju kratkoročnega zadolževanja to pomeni izdajanje kratkoročnih vrednostnih 
papirjev - zakladne menice, medtem, ko se likvidnostni primanjkljaji pokrivajo z najemanjem 
kratkoročnih posojil v sistemu enotnega zakladniškega računa države in izven njega (pri poslovnih 
bankah). Likvidnostne presežke proračuna se kot vlogo plasira znotraj sistema enotnega zakladniškega 
računa države. 

Področje slavne kniiee zakladnice 

Poslanstvo, ki ga ima sektor glavna knjiga zakladnice v letu 2003 je ohranjanje obstoječih 
funkcionalnosti ob hkratnem razvoju novega sistema glavne knjige zakladnice. Glavna knjiga 
zakladnice zato na eni strani zagotavlja sprotno in pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov 
zakladnice, vključno s transakcijami upravljanja s sredstvi države in javnim dolgom, vplačanih in 
vrnjenih javnofinančnih prihodkov, priprava računovodskih izkazov za proračun RS in priprava 
konsolidirane premoženjske bilance države in občin. Za učinkovito izvajanje javnofinančnih operacij 
je za vzpostavitev enotnega zakladniškega sistema pomembno tudi področje razvoja novega sistema 
glavne knjige zakladnice. 

Področje upravljanja z javnim dolgom 

Glavni cilj je zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna Republike Slovenije z 
izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz 
projekcije dinamike prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2003 ter strukturo instrumentov, ki bodo 
temeljili na izvrševanju strateških ciljev zadolževanja in upravljanja z dolgom. Dinamiko, višino in 
strukturo instrumentov zadolževanja bo Vlada Republike Slovenije potrdila v Programu financiranja 
državnega proračuna za leto 2003. Politike, ukrepi in ostale aktivnosti bodo izvajane z namenom 
nemotenega dostopa na finančne trge ter nadaljevanja oblikovanja referenčne obrestne mere oziroma 
donosa za vrednostne papirje Republike Slovenije kakor tudi za zadolževanje drugih sektorjev 
gospodarstva. Z nadaljevanjem programa izvajanja rednih izdaj dolgoročnih vrednostnih papirjev na 
domačem trgu bo zagotovljena pregledna in poenotena ponudba vrednostnih papirjev, ki bo nadalje 
zagotovila državi dostop do širšega kroga investitorjev in s tem znižanje tveganja nihanja 
povpraševanja po državnih vrednostnih papirjih (tveganje refinanciranja) ter cen oziroma donosov, 
hkrati pa pripomogla k nadaljnjemu razvoju domačega trga vrednostnih papirjev. Struktura 
dolgoročnih vrednostnih papirjev, izdanih v okviru financiranja rednih potreb izvrševanja proračuna 
2003, se bo predvidoma nadalje spreminjala v smeri nominalizma in sicer s predvideno uvedbo 5 
letnega nominalnega instrumenta. Pospešeni postopni prehod na uporabo nominalnih instrumentov bo 
pripomogel k oblikovanju transparentne referenčne krivulje donosa državnih vrednostnih papirjev ter 
srednjeročnemu znižanju stroška zadolževanja 

Osnovno vodilo dolgoročnega zadolževanja bo v letu 2003 zadolževanje v celoti na domačem 
finančnem trgu. 

V letu 2003 bo v okviru programa porabe in upravljanja s kupninami od prodaj kapitalskih deležev 
Republike Slovenije predvidoma občutneje prestrukturiran portfelj državnega dolga s ciljem 
dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga (obresti) in zniževanjem dinamike rasti stanja 
državnega dolga oziroma njegovim relativnim znižanjem, kar bo nadalje pripomoglo k dolgoročni 
makrofiskalni stabilnosti. 
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V letu 2003 bo pospešen proces zagotavljanja pogojev za aktivno upravljanje z javnim dolgom 
(institucionalni, računovodski, operativni in pravni vidik), ki bo dolgoročno zmanjševalo 
izpostavljenost države oziroma proračuna tveganjem, v smislu omogočanja hitrejše prilagoditve 
strukture portfelja dolga spremembam v domačem in tujem okolju. 

Področje davčnega in carinskega sistema 

Na področju davkov in carin je osnovna naloga ministrstva oblikovanje sistema davkov, prispevkov, 
taks, sistema uvoznih dajatev in drugih javnih dajatev. 

Področje investicij, javnih naročil in koncesij 

Delo ministrstva se nanaša pretežno na področje urejanja porabe in nadzora nad porabo javnih sredstev 
v povezavi z namenom porabe in koncesij ter urejanja razvojne komponente javnega sektorja in 
povečevanja učinkovitosti in gospodarnosti porabe. 

Ključne naloge ministrstva so vzpostavitev večletnega načrtovanja proračuna in zagotavljanje sredstev 
za izvedbo projektov na področju investicij in državnih pomoči ter drugih večletnih programov, ki se 
financirajo ali sofinancirajo iz proračuna. V prvem obdobju bodo aktivnosti sektoija usmerjene v 
uvedbo postopkov priprav investicij in drugih projektov ter vzpostavitev temeljev za obvladovanje teh 
projektov ter za monitoring. Organizacija teh postopkov dela bo usmerjena v poenotenje z metodami, 
ki jih za pripravo in spremljanje projektov uporablja Evropska unija. Primarno bodo te aktivnosti 
usmerjene v urejanje področja investicij in javnega naročanja, vzporedno pa tudi v razvoj širitve 
uporabe projektnega vodenja ter koncesij in uskladitev s proračunskim načrtovanjem in financiranjem. 

Na področju investicij je v teku razvoj sistema priprave, evidentiranja in spremljanja investicij iz 
sredstev državnega in lokalnih proračunov, priprava predpisov in navodil, skrb za usposabljanje 
kadrov za to področje in za promocijo dobre prakse ter vzpostavitev institucionalne organiziranosti za 
pripravo in spremljanje investicij. 

Na področju javnih naročil in koncesij so ključne naloge monitoring razvoja javnega naročanja v 
povezavi z gospodarnostjo porabe javnih sredstev in priprava ter predlaganje sprememb v zakonodaji, 
ki ureja javno naročanje ter sodelovanje pri vzpostavitvi sistema javnega naročanja, ki bo omogočil 
racionalno porabo javnih sredstev. 

V okvirih tega mora ministrstvo pridobiti analizo stanja javnega naročanja in na podlagi predlogov 
izboljšav skupaj z Uradom za javna naročila poskrbeti za pripravo novega zakona o javnih naročilih in 
novele zakona o reviziji postopkov javnega naročanja ter podzakonskih aktov. 

Zakonodaja na področju javnega naročanja bo v obravnavanem obdobju doživljala še številne 
spremembe, deloma zaradi urejanja javnega naročanja ter deloma zaradi mednarodnih obveznosti 
Slovenije, ki izvirajo iz Pridružitvenega sporazuma z EU, iz obveznosti do Svetovne trgovinske 
organizacije in CEFTA ter drugih mednarodnih gospodarskih sporazumov. Ob delnem prenosu 
operativnih funkcij v zvezi z javnim naročanjem na Urad za javna naročila ostaja med obveznostmi 
Ministrstva za finance obveznost, da v vladnih procedurah skrbi za takšne odločitve vlade na tem 
področju, ki bodo zagotavljale s temi okviri skladen razvoj javnega naročanja v Sloveniji. 

Področje Državnih pomoči 

Republika Slovenija je, v skladu s sprejetimi pogajalskimi izhodišči, s sprejetjem Zakona o nadzoru 
državnih pomoči, Pravilnika o pripravi letnega poročila o državnih pomočeh, Uredbe o vsebini in 
postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi ter Uredbe 
o namenih in. pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za 
upravljanje posameznih shem državnih pomoči, v celoti uskladila pravila državnih pomoči s pravili, ki 
veljajo v EU. 
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Na podlagi zakona je bila imenovana Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi, ki preko svoje 
strokovne službe v ministrstvu opravlja naslednje naloge: 

spremlja državne pomoči na osnovi priglasitev in predlaga nadomestitve neustreznih oblik 
dodeljevanja državnih pomoči z oblikami, skladnimi z zakonom in mednarodno sprejetimi 
obveznostmi, 
nadzira dodeljevanje državnih pomoči in učinke le-teh, 
zbira podatke o državni pomočeh v posameznih letih, 
pripravlja letno poročilo o državnih pomočeh, kije namenjeno EU, 
zagotovljena evidenco ali t.i. inventar državnih pomoči v Republiki Sloveniji, 
sodeluje z mednarodnimi organi, kot to izhaja iz sprejetih mednarodnih obveznosti Republike 
Slovenije. 

Strokovne, administrativne in tehnične naloge za komisijo opravlja Sektor za nadzor državnih pomoči: 
zbira, obdeluje in spremlja podatke o državnih pomočeh; 
zbira poročila o uporabi in učinkih dodeljenih državnih pomoči; 
na podlagi zbranih podatkov pripravlja strokovna mnenja in gradiva za predhodni in naknadni 
nadzor nad državnimi pomočmi; 
vodi evidenco o državnih pomočeh; 
sodeluje s pristojnimi tujimi strokovnimi institucijami. 

Področje donacij EU 

Poslanstvo, ki ga ima ministrstvo na področju donacij EU je: upravljanje s sredstvi predpristopne 
pomoči EU (Nacionalni sklad) in izvajanje javnih naročil v okviru decentralizirane implementacije 
programov predpristopne pomoči EU (Centralna finančna in pogodbena enota). 

Ključne naloge ministrstva v okviru izvajanja posameznega finančnega instrumenta predpristopne 
pomoči EU (programi PHARE, projekti ISPA, program SAPARD) so naslednje: pridobivanje sredstev 
predpristopne pomoči EU na osnovi podpisanih finančnih memorandumov, upravljanje s sredstvi 
predpristopne pomoči EU na devizno-depozitnih računih Nacionalnega sklada pri Ministrstvu za 
finance, izvajanje finančnega nadzora nad porabo sredstev predpristopne pomoči EU skladno z 
zahtevami Evropske komisije, poročanje Evropski komisiji o finančni realizaciji decentraliziranih 
programov predpristopne pomoči, spremljanje izvajanja decentraliziranih programov predpristopne 
pomoči EU, vzpostavljanje oz. nadgrajevanje ustreznih sistemov v RS za decentralizirano izvajanje 
programov predpristopne pomoči EU, priprava razpisne in pogodbene dokumentacije skladno z 
zahtevami Evropske komisije, upravljanje s sklenjenimi pogodbami skladno z zahtevami Evropske 
komisije, izobraževanje delavcev doma in v državah članicah, izobraževanje prejemnikov sredstev 
predpristopne pomoči EU, sodelovanje z Evropsko komisijo, medsektorsko sodelovanje'na področju 
vzpostavljanja ustreznega sistema v RS za črpanje sredstev kohezijskega in strukturnih skladov. 

Področje javnega računovodstva 

Temeljno poslanstvo računovodstva je računovodska kontrola in zagotovitev namenske porabe 
proračunskih sredstev, sprotno in pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov v poslovne knjige, kar 
omogoča izdelavo pravilnih računovodskih izkazov, ki izražajo pošteno in resnično stanje sredstev, 
obveznosti do virov sredstev ter prihodkov in odhodkov. 

Ključne naloge na področju javnega računovodstva so naslednje: 

vodenje računovodstva in poslovnih knjig za proračunske uporabnike 
sestava računovodskih izkazov za proračunske uporabnike, za katere vodimo računovodstvo 
izdelava premoženjske bilance za neposredne uporabnike državnega proračuna, za katere vodimo 
računovodstvo 
priprava sistemske zakonodaje iz področja računovodstva in sodelovanje pri pripravi sistemske 
zakonodaje iz področja proračuna ter iz področja zakladništva 
vzpostavitev in vzdrževanje informacijske podpore za enotni način vodenja računovodstva za 
neposredne proračunske uporabnike 
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sodelovanje z Računskim sodiščem pri opravljanju revizij. 

Poslovne knjige se vodijo za vse vladne proračunske uporabnike (izjema: Ministrstvo za notranje 
zadeve in Ministrstvo za obrambo) ter za 7 nevladnih proračunskih uporabnikov, za ostale nevladne in 
pravosodne proračunske uporabnike pa se sprejema dokumentacija in izvršujejo plačila iz proračuna 
(računovodstvo vodijo sami), in sicer v skladu z zakonom o računovodstvu, enotnim kontnim načrtom, 
ki temelji na ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter veljavnimi 
podzakonskimi akti, upoštevajoč Slovenske računovodske standarde in kodeks računovodskih načel. 

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

Področje proračuna 

Dolgoročni cilji podprograma oziroma politike javnih financ za obdobje do leta 2005 so določeni s 
Proračunskim memorandumom in služijo kot usmeritev pri pripravi proračuna in drugih dokumentov 
javnega financiranja. Temelji cilj je povečanje fiskalne obvladljivosti ter alokacijske in tehnične 
učinkovitosti, da bi se oblikovalo okolje, ki bo spodbudno vplivalo na gospodarski razvoj v državi in 
postopno povečevati blaginjo prebivalcev ob relativno nižji ravni javnofinančnih izdatkov. Ti cilji so 
naslednji: 

stabilne in uravnotežene bilance javnega financiranja ter državni proračun. To bo po eni 
strani zmanjšalo dodatno zadolževanje javnega sektorja, po drugi strani pa bo omogočilo 
vladi, da bo večji del proračunskih izdatkov namenila za bolj dinamične in razvojne 
projekte celotne družbe, 
ključni makrofiskalni cilji so naslednji: 
1. usmeritev glede javnofinančnega primanjkljaja ostaja njegovo postopno zmanjševanje. 

Cilj je, da bi v letu 2005 dosegli izravnano bilanco javnega financiranja; 
2. delež celotnih javnofinančnih prihodkov v bruto domačem proizvodu se bo postopno 

zniževal na raven okoli 41,5 % bruto domačega proizvoda leta 2005; 
3. v naslednjih letih bodo javnofinančni odhodki naraščali počasneje od bruto domačega 

proizvoda ter se tako postopno izenačevali z višino javnofinančnih prihodkov. Leta 
2005 naj bi znašali 41,2 % bruto domačega proizvoda; 

4. odhodki državnega proračuna bodo kot delež v bruto domačem proizvodu padli na 
24,1 % v letu 2005; 

povečati transparentnost javnih izdatkov; 
povečati učinkovitost upravljanja in porabe javnofinančnih sredstev ter uspešnost in 
kakovost izvajanja javnih storitev. V ta namen je potrebno zagotoviti tudi prenašanje dela 

•nalog države v zasebno financiranje in izvajanje, predvsem pa obvladovati naraščanje 
odhodkov za plače v javnem sektorju ter 
dosegati visoko stopnjo pravilnosti finančnega poslovanja države. Proračunska sredstva se 
lahko uporabljajo samo, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji in če so sredstva načrtovana v 
proračunu. 

Področje upravljanja : likvidnostjo proračuna 

Ministrstvo za finance mora zagotavljati pogoje za učinkovito, racionalno in transparentno upravljanje 
z javnimi finančnimi sredstvi. Eden izmed najpomembnejših elementov celotnega sistema je 
učinkovito upravljanje s kratkoročnimi finančnimi sredstvi (in obveznostmi) uporabnikov proračunov. 
Dolgoročni cilj ministrstva v prihodnjih letih je dejavno prispevati k vzpostavitvi enotnega 
zakladniškega sistema, katerega temeljni namen je zagotoviti učinkovito, racionalno in transparentno 
upravljanje s temi sredstvi. Drugi dolgoročni cilj je dejavno prispevati k razvoju ustreznih 
mehanizmov in instrumentov denarnega trga v državi. 

Področie glavne kniize zakladnice 

Cilji, ki jih ima Ministrstvo za finance je implicirati Zakon o plačilnem prometu, ureditev 
podzakonskih aktov za njegovo izvajanje (ureditev delovanja Uprave za javna plačila), vključitev čim 
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večjega števila oseb javnega sektoija v enotni zakladniški sistem in razvoj novega sistema glavne 
knjige zakladnice, ki bo omogočal učinkovito upravljanje z denarjem ob hkratnem izvrševanju 
proračuna RS. 

Področje upravljanja z javnim dolgom 

V okviru Srednjeročnega makroekonomskega scenarija (za leta 2003 do 2006) Vlade RS bo fiskalna 
politika vodila k postopnemu zniževanju državnega dolga (in s tem k zniževanju deleža obresti v 
proračunskih odhodkih) in sicer med drugim z: 

postopnim zniževanjem javnofinančnega deficita in 
zniževanjem in prestrukturiranjem javnega dolga s prejemki iz privatizacije. 

Sledeč realizaciji na področju prodaje premoženja Republike Slovenije bo SUJD izvajal predčasna 
odplačila in zamenjave dolgov tako, da bo ob zmanjšanju ali ohranitvi stanja dolga ter tveganosti 
portfelja kar najbolj zmanjšal dolgoročni strošek servisiranja dolga. 

Področje davčnega in carinskega sistema 

Tudi v letu 2003 so cilji in naloge na tem področju v pretežni meri vezane na Državni program za 
prevzem pravnega reda EU. Tako bodo v letu 2003 pripravljeni predlogi zakonov, s katerimi bo 
zaključeno prilagajanje slovenske davčne zakonodaje (DDV, trošarine, davek od dohodkov pravnih 
oseb), evropskemu pravnemu redu. Za izvajanje teh zakonov in predpisov, ki so bili sprejeti še v letu 
2002, bodo pripravljeni novi izvedbeni predpisi oziroma dopolnjeni obstoječi izvedbeni akti. 
Nadaljevanje dela pri dokončnem usklajevanju slovenske davčne in carinske zakonodaje s pravnimi 
akti Evropske unije zajema na eni strani pripravo sprememb obstoječih predpisov zaradi nadaljnjih 
uskladitev, ki jih je mogoče uveljaviti še pred polnopravnim članstvom v Evropski uniji, po drugi 
strani pa pripravo novih predpisov in sprememb obstoječih, ki jih bo treba uveljaviti z dnem 
polnopravnega članstva v Evropski uniji. 

Na mednarodnem področju se bodo tudi v tem letu nadaljevale aktivnosti, pri katerih je Ministrstvo za 
finance že doslej aktivno udeleženo. Tovrstne aktivnosti lahko razdelimo na več vsebinskih sklopov, 
med njimi so najpomembnejši: 

pogajanja o bilateralnih sporazumih s področja preprečevanja dvojnega obdavčevanja dohodkov 
in premoženja, 
pogajanja za vključitev Slovenije v Evropsko unijo: vodenje delovne skupine 10, stalno 
sodelovanje v delovnih skupinah 25, 26, 28 in 29, občasno in po potrebi pa tudi v drugih delovnih 
skupinah, vključno z delom na pristopni pogodbi in tehničnih prilogah za nemoten prehod v nov 
pravni red zlasti na carinskem področju, 
sodelovanje pri izvajanju in noveliranju sporazumov o prosti trgovini. 
priprava za pristop k mednarodnim in bilateralnim pogodbam s področja carinskega sistema, 
sodelovanje v delovnih telesih različnih mednarodnih organizacij in skupnosti držav ipd. 

Področje investicij, iavnih naročil in koncesij 

ureditev bolj učinkovitega sistema priprave in planiranja investicij, ki se financirajo ali 
sofinancirajo iz državnih in drugih javnih sredstev (štiriletni načrt razvojnih programov) tako, da 
bodo investicijski projekti in njihov izbor temeljil na kriterijih, ki bodo v največji meri omogočili 
realizacijo sprejetih strategij in dolgoročnih ciljev države ter čimbolj racionalno porabo državnih 
sredstev, 
vzpostavitev učinkovitega spremljanja izvajanja investicij po posameznih projektih ter uvedba 
transparentnosti porabe državnih sredstev po posameznih področjih, 
razvoj sistema javnega naročanja, ki bo predstavljal dobro osnovo za učinkovito vključevanje 
Slovenije v mednarodne gospodarske tokove, spodbujanje razvoja konkurenčnosti podjetij ter 
hkrati čimbolj ekonomično porabo državnih sredstev. 
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primerno konstruktivno in aktivno sodelovanje ter varovanje interesov Slovenije na področju 
javnega naročanja pri vključevanju v mednarodne gospodarske integracije, kot so Evropska unija, 
Svetovna trgovinska organizacija, itd., 
na podlagi podatkov o investicijah predlog vzpostavitve mehanizmov, ki bodo vzpodbudili 
zasebno investiranje v javno infrastrukturo na podlagi koncesijskih pogodb (infrastruktura, 
bolnišnice, itd.) in s tem razbremenitev državnega proračuna. 

Področje Državnih pomoči 

Dolgoročni cilji na področju nadzora državnih pomoči so naslednji: 
informiranje dajalcev pomoči s pravili in spremembami pravil, ki veljajo na področju državnih 
pomoči in njihovih obveznostih, 
vzpostavitev baze podatkov pri dajalcih, 
vzpostavitev nadzora nad dodeljevanjem državnih pomoči po de - minimis načelu, 
dopolnjevanje inventarja z letnimi podatki, 
redno letno poročanje EU o dodeljenih državnih pomočeh. 

Področje donacii EU 

Dolgoročni cilji na področju donacij EU so: vzpostaviti sistem finančnega nadzora nad porabo 
sredstev predpristopne pomoči EU v pristopnem obdobju vzpostaviti sistem finančnega nadzora nad 
porabo sredstev strukturnih skladov v obdobju polnopravnega članstva vzdrževati nivo minimalne 
absorbcijske sposobnosti RS za sredstva predpristopne pomoči EU približati se nivoju optimalne 
absorbcijske sposobnosti RS za sredstva predpristopne pomoči EU. 

Področje javnega računovodstva 

Vključitev v MFERAC vseh proračunskih uporabnikov, za katere vodi ministrstvo računovodstvo in 
vključitev nevladnih proračunskih uporabnikov. 

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: 

Ministrstvo za finance potrebuje za izvajanje tega podprograma zagotovitev materialnih pogojev dela 
zaposlenih, in sicer sredstva za plače, materialne stroške, investicije za nabavo nove opreme in 
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Medtem, ko bo izplačilo plač financirano samo s 
proračunskimi sredstvi, pa bodo nekatere naloge v sklopu podprojekta financirane tudi z donacijami. 

3008 Plače; 

Sredstva za plače so planirane za vse programe in podprograme ministrstva na skupni postavki na 
osnovnem programu Urejanje na področju fiskalne politike. 

Pri izračunu sredstev za plače, drugih izdatkov zaposlenih, prispevkov in davka na izplačane plače 
smo v skladu z vrednostnimi izhodišči za plače, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim, 
ki jih je potrdila Vlada RS, upoštevali število zaposlenih in število koeficientov v letu 2002 povečanih 
za delavce APP, ki so že ali se bodo do konca leta 2002 zaposlili na ministrstvu in prevzem delavcev 
od davčne in carinske uprave za izvajanje druge stopnje upravnega postopka. Na Ministrstvu za 
finance bo po planu v letu 2003 zaposlenih 496 delavcev in funkcionarjev. 

3332 Materialni stroški; 

Sredstva za materialne stroške so planirana za vse programe in podprograme ministrstva na skupni 
postavki. 

Pri planiranju materialnih stroškov za leto 2003 smo izhajali iz ocene stroškov za izvajanje tekočih 
nalog ministrstva in ocene stroškov za izvedbo novih programov in nalog, ki v proračunu nimajo 
posebej predvidenih sredstev. Prioriteto pri planiranju teh stroškov so dobile naloge, ki so povezane z 

poročevalec, št. 96/11 546 7. oktober2002 



vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo, in sicer na usklajevanju zakonodaje in podzakonskih aktov 
ter izobraževanje zaposlenih za pripravo usklajene zakonodaje in vključevanje v EU. Poleg teh nalog 
smo planirali sredstva za razvoj enotnega informacijskega sistema ministrstva, prevzem druge stopnje 
upravnih postopkov od davčne in carinske uprave in pripravo vseh zakonov in podzakonskih aktov, ki 
jih mora na področju javnih financ pripraviti Ministrstvo za finance. 

Ministrstvo za finance organizira iz delavcev ministrstva in delavcev APP posebno službo za razvoj 
informacijskega sistema predvsem za projekte EZR, MFERAC, informacijskega sistema za pripravo 
proračuna in spremljanje javnega dolga. 

V skladu z zakonom o državni upravi prevzema ministrstvo drugo stopnjo upravnih postopkov davčne 
in carinske uprave, kjer je zaposlenih 36 delavcev. Zaradi obilice pritožb na I. stopnjo se delo O. 
stopnje povečuje. Za zagotavljanja tekočega reševanja zadev na H. stopnji so pritožbe reševali tudi 
zunanji strokovnjaki, predvsem odvetniški strokovnjaki, ki so bili izbrani preko javnega zbiranja 
ponudb. 

Stroški za tekoče naloge so bili ocenjeni na podlagi doseženih stroškov v sedmih mesecih v letu 2002 
in povečani na letni nivo. Stroški za nove naloge so bili ocenjeni na podlagi dosedanjih spoznanj pri 
pripravi zakonskih predlogov in raziskovalnih projektov, stroškov druge stopnje upravnih na davčni in 
carinski upravi ter stroškov APP za poslovne prostore na Cankaijevi 18. 

4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema; 

Najobsežnejši del sredstev v letu 2003, v okvirni višini 428 milijonov SIT, je namenjen za vzdrževanje 
in dopolnjevanje v okviru projekta MFERAC. Glavni obseg porabe se predvideva na drugi fazi 
projekta to je pri aktivnostih stabilizacije vseh funkcij, dograditve sistema za upravljanje in nadzora 
projekta, sistema izmenjave podatkov ter postopkih uvajanja novih uporabnikov. 

Po svoji vsebini pa so pomembni izdatki v okvirni višini 146 milijonov SIT v letu 2003, ki so vezani 
na projekte infrastrukturnega pomena, ki so v teku že daljše obdobje in predstavljajo vzdrževanje 
centralnih strežniških zmogljivosti, dopolnitve programskih rešitev, izkoriščanje plačljivih baz 
podatkov in drugo. Vedno večja je namreč ponudba že zbranih in urejenih informacij, ki so 
neposredno dostopne številnim našim uporabnikov. 

Za oba urada so planirane dopolnitve obstoječih informacijskih sistemov v višini 24.5 milijonov SIT. 
Pomembna sta projekta, ki omogočata uspešnejši nadzor nad poslovanjem igralnic in večjimi 
gotovinskimi transakcijami. 

Za vzdrževanje komunikacijske opreme, vzdrževanje elektronske pošte, priprave na projekt 
pisarniškega poslovanja, testiranja informacijske opreme, izkoriščanje katalogov različnih 
komercialnih baz, stroške tiskanja, izobraževanja in standardizacije v okvirni višini 77,5 milijonov SIT 
za leto 2003. 

Najpomembnejši in najzahtevnejši od vseh projektov je sistem MFERAC. Vsi ostali projekti pa 
predstavljajo pomembno podporo ostalim številnim področjem poslovanja in praktično ohranjanje 
obstoječega nivoja podpore poslovanju. 

Vzroke za stroške vzdrževanja je potrebno iskati v vedno večjem obsegu projektov, ki zahtevajo 
vzdrževanje in dopolnjevanje, v vedno večjem deležu zunanjih izvajalcev, v povečanem številu 
specifičnih programskih rešitev in povečanem številu uporabnikov različnih informacijskih sistemov. 

Potrebno je opozoriti na že večkrat obravnavano dejstvo, da neustrezno razmerje med lastnimi kadri in 
zunanjimi izvajalci otežuje učinkovito izvajanje projektov in dolgoročno postavlja informatiko 
ministrstva v odvisnost od zunanjih izvajalcev. Zunanje izvajalce je tudi zaradi premajhnega Števila 
lastnih kadrov zelo težko nadzorovati. Razmere postajajo vedno bolj kontradiktorne pri pogojih, ki 
vzpostavljajo razmerje med številom lastnih strokovnjakov ter uvajanjem komjfleksnejših rešitev, 
vgrajevanjem novih funkcionalnosti in vpletenostjo vedno večjega števila uporabnikov. V ministrstvu 
zaradi splošnih omejitev zaposlovanja skoraj ne zaposlujemo računalniških strokovnjakov, ki bi lahko 
prevzeli nekatere obstoječe ključne nove naloge. Pri naraščanju stroškov vzdrževanja je treba omeniti 
tudi učinke investiranja. Nove investicije zahtevajo dodatno vzdrževanje vgrajene informacijske 
opreme. 
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V okviru vzdrževanja si bomo prizadevali predvsem povečati učinkovitost in racionalnost uvajanja 
sprememb v programsko opremo. Posebej bomo pri zunanjih izvajalcih poizkusili doseči bolj 
natančno planiranje izvedbe zahtevanih nalog. S tem bi z izboljšanjem nadzora nad kvaliteto izvedenih 
rešitev tudi povečali učinkovitost porabljenih sredstev. Pri naših uporabnikih si bomo prizadevali 
uvajati metodologije načrtovanja sprememb in dokumentiranje postopkov. 

2847 Investicije in investicijsko vzdrževanje; 

V sklopu investicij in investicijskega vzdrževanja smo zaradi omejenih sredstev planirali samo 
najnujnejše investicije. V skupnem znesku so dejanske potrebe po investicijskih sredstvih za opremo 
in investicijsko vzdrževanje znatno večje. 

Investicije v računalniško opremo: 

Največja investicijska sredstva so predvidena za nakup strojne opreme in licenčne programske 
opreme. Investicije bodo usmerjene v zamenjavo opreme namenjene za učinkovitejšo uporabo 
MFERAC aplikativnih rešitev, uvajanje kadrovske evidence in novega sistema izračunavanja plač v 
državni upravi. Za ta namen je rezervirano 176 milijona SIT. Vzporedno z dopolnjevanjem Mferac 
programske opreme načrtujemo posodobitev komunikacijske in strežniške infrastrukture, poenotenje 
in standardizacijo programske opreme, uvajanje informacijskih rešitev za podporo pisarniškemu 
poslovanju in upravnemu delovnemu okolju, uvajanje sodobnih programskih rešitev z internet 
tehnologijo, zamenjavi zastarele in iztrošene aparaturne in komunikacijske opreme. Za ta namen je 
rezervirano 88.5 milijona SIT. 

V informacijski podpori posameznim sektoijem v okviru MF načrtujemo projekte kot strateško 
načrtovanje, planiranje proračuna, prvo fazo uvajanja avtomatizacije v upravljanje z dokumentarnimi 
gradivi, uvajanje tehnoloških rešitev za probleme v poslovanju posameznih področij ministrstva. 
Aktivnosti bodo tudi na področju urejanja in poenotenja podatkovnih zbirk, vključevanja posameznih 
aplikativnih rešitev v enotni podatkovni repozitorij ter postopno uvajanje integracijskih modelov v 
delovne postopke.. Za ta namen je rezervirano 142.5 milijona SIT. 

Posodobitve sistemov izmenjave podatkov oziroma uvajanje novih tehnologij za varno in učinkovito 
izmenjevanje podatkov bodo odvisne od zahtev posameznih projektov. Vladni projekti izmenjave in 
posredovanja dokumentacije v procese odločanja so že sedaj zelo aktualni (spremljanje zakonodajnega 
postopka in uvajanje elektronskega poslovanja z gradivi za vladne odbore in seje vlade, upravljanje s 
sistemi elektronske zaščite podatkov). V ta sklop problemov bodo uvrščene komunikacije in 
prilagajanja delovnim načinom organov v EU. Za ta namen je rezervirano 20 milijona SIT 

V Uradu za nadzor prirejanja iger na srečo se bo pričela druga faza investicije v nadzorni sistem, ki bo 
omogočil neposreden nadzor igralnih dogodkov v igralnicah. Za ta namen je rezervirano 10.5 milijona 
SIT. 

Na področju uvajanja orodij za izdelavo aplikacij so planirana različna testiranja namenjena 
posodobitvi rednih obdelav. Poleg tega se tudi predvideva testiranje sistema za nadziranje delujočih 
aplikativnih rešitev. 

Ostale investicije 

Med ostalimi investicijami planiramo nabavo pisarniškega pohištva, pisarniške opreme, opreme za 
hlajenje, telekomunikacijske opreme, osebnih avtomobilov in investicijskega vzdrževanja. 

Pretežni del pisarniškega pohištva je planiran za zamenjavo starega in izrabljenega pohištva v 
poslovnih prostorih na Župančičevi 3. Zamenjavo bomo izvajali postopoma več let, in sicer glede na 
razpoložljiva finančna sredstva. Glede na to, da so poslovni prostori na Župančičevi tudi sedež 
ministrstva in, da se v njih izvajajo razni domači in mednarodni sestanki, je posodobitev pohištva 
nujna. 

V sklopu pisarniške opreme planiramo predvsem zamenjavo starih in izrabljenih fotokopirnih strojev, 
uničevalcev zaupnih dokumentov in računskih strojev. Ker je tej opremi življenjska doba že potekla, 
so stroški vzdrževanja previsoki. 
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Opremo za klimatizacijo planiramo v poslovnih prostorih na Župančičevi ulici, in sicer tistih pisarn, ki 
so na južni strani poslovne stavbe in so v poletnih mesecih delovni pogoji, posebno v popoldanskem 
času, nemogoči. 

V sklopu telekomunikacijske opreme planiramo posodobitev telefonskih central na Župančičevi 3 in 
Beethovnovi 11, zamenjavo starih telefaksov, mobilnih in stacionarnih telefonskih aparatov. 

Zaradi iztrošenosti in skromnosti voznega parka ministrstva načrtujemo nakup dveh avtomobilov, in 
sicer enega reprezentančnega vozila višjega razreda in zamenjavo že dotrajanega vozila za kurirske 
potrebe. Za reprezentančno vozilo uporablja ministrstvo trenutno vozilo Vlade RS, ki ga mora vrniti. 

Za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov so planirana sredstva za vzdrževanje in obnovo 
poslovnih prostorov, toplotnih postaj in dvigal na Župančičevi, Beethovnovi, Prežihovi, Cankarjevi in 
Jesenkovi ulici. 

1670 Vključevanje v EU proračun; 

Sredstva na tej postavki so namenjena projektom, ki so povezani z vključevanjem Slovenije v EU in 
pripravi evropskega proračuna. V letu 2004 se predvideva vstop Slovenije v EU. Ker predpristopna 
pogajanja še niso končana, tudi niso znane vse obveznosti in prejemki Republike Slovenije do EU. 
Zato bo potrebno vse te zahteve oz. sredstva po končanih pogajanjih vključiti v proračun za leto 2004. 
Za samo pripravo proračuna in ostalih projektov, ki so povezani z vključevanjem v EU, pa bo 
potrebno tudi veliko dodatnega izobraževanja in sodelovanja na posvetih ter priprava raznih študij in 
analiz. 

2235 Projekt racionalizacije nabav; 

Zaradi razdrobljenosti proračunskih uporabnikov in drobitve istovrstnih javnih naročil, se stroški 
porabe povečujejo, ne pa znižujejo. V skladu s temi ugotovitvami in nasveti mednarodnih 
strokovnjakov, so na postavki planirana sredstva za financiranje projekta učinkovitejše in 
racionalnejše nabave proračunskih uporabnikov. Projekt naj bi podal grobe ocene prihrankov, ki bi jih 
dosegli s skupinskimi nabavami ter podal osnovne smernice za spremembo zakonodaje. 

1672 Informiranje javnosti; 

Na postavki so planirana sredstva za financiranje raznih projektov in družb za komuniciranje z 
javnostmi. Ministrstvo bo v letu 2003 izvajalo pomembne projekte, ki so povezani s pripravo 
evropskega proračuna, EZR in približevanja Slovenije k EU. Ker ministrstvo za te naloge nima 
zaposlenih ustreznih strokovnjakov, je sodelovanje s strokovnjaki, ki obvladajo javnost in medije 
nujno. Na postavki so planirana tudi sredstva za izdelavo biltenov in brošur s področja javnih financ. 

8463 PHARE NF - Bančni stroški; 

Proračunska postavka je namenjena plačilu stroškov storitev Banke Slovenije pri opravljanju 
plačilnega prometa s tujino pri izvajanju programov PHARE po finančnih memorandumih od leta 
1998 dalje. Sredstva za kritje stroškov zagotavlja Evropska komisija. Višino stroškov določa Banka 
Slovenije s posebnim sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije. 

8728 1SPA NF - Bančni stroški; 

Proračunska postavka je namenjena plačilu stroškov storitev Banke Slovenije pri opravljanju 
plačilnega prometa s tujino pri izvajanju projektov ISPA. Sredstva za kritje stroškov zagotavlja 
Evropska komisija. Višino stroškov določa Banka Slovenije s posebnim sklepom, objavljenim v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

8479 Phare CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99; 

Pravna osnova je finančni memorandum za Slovenski Nacionalni Program (v nadaljevanju: SNP) za 
leto 1999. Plačila so financirana iz Phare donacij. 

Planirana postavka na kontu 4020 je razčlenjena na tri projekte, in sicer: prva postavka se nanaša na 
svetovanje pri pripravi proračuna in javnih naročil. Gre za tvvinning s Švedsko, kije namenjen krepitvi 
institucionalnih sposobnosti Ministrstva za finance (v sklopu nadgradnje slovenskih institucij) pri 
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sprejemanju in implementaciji Acquis-a na področju javnih financ in v finančnem sektorju. Druga 
postavka Konta 4020 predstavlja planirana sredstva za izdelavo študije o upravičenosti projekta za 
združevanje institucij finančnega nadzora. Tretja postavka konta 4020 se nanaša na tvvinning z 
Nemčijo, z namenom krepitve Službe za nadzor proračuna. 

Program PHARE CFCU SNP 99 seje pričel izvajati v letu 2000 in bo zaključen leta 2003. Glede na 
načrtovano dinamiko izvedbe projektov pričakujemo, da bo večina sredstev porabljena v letu 2002, 
zato v letu 2003 pričakujemo le še poravnavo zadnjih izplačil za zaključna izvedbena dela na teh 
projektih. 

Z navedenimi sredstvi se predvideva izvedba prilagoditev slovenske zakonodaje zahtevam Evropske 
unije in primerljiva organizacija, načrtovanje, poraba in spremljanje prihodkov in izdatkov v proračun. 
V okviru Študije upravičenosti bodo tuji svetovalci predstavili organizacijo finančnega nadzora v 
različnih državah, članicah Evropske unije in predlagali najučinkovitejši sistem, primeren za 
Slovenijo, ki bo upošteval možnosti, potrebe, zakonodajne okvirje in dosedanji sistem države. 

Planirana sredstva predstavljajo predpristopno tehnično pomoč PHARE na področju proračunskih 
postopkov in upravljanja z javnimi izdatki, krepitve finančnega nadzora ter študijo upravičenosti na 
področju združevanja nadzornih funkcij. Projekt za institucionalno pomoč oz. svetovanje finančnemu 
nadzoru seje pričel 1. 2000 in bo zaključen I. 2003, ko se predvideva zadnja plačila. 

Glavni izvedbeni cilji so institucionalna nadgradnja in okrepitev vodenja in izvajanja finančnega 
nadzora v okviru Službe za proračunsko inšpekcijo, šolanje kadrov za pravilno izvajanje nalog 
finančnega nadzora in izvajanje nadzora nad zakonitostjo in namembnostjo uporabe proračuna, ki 
bodo skladni z evropskimi standardi finančnega nadzora. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Področje proračuna 

Pri upravljanju z javnofinančnimi izdatki in upoštevaje dolgoročne cilje politike javnih financ bo 
Ministrstvo za finance izvajalo naslednje aktivnosti in projekte: 

zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2002, s katerim Vlada Republike Slovenije 
poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o realizaciji proračuna in doseženih ciljih in 
rezultatih v preteklem letuje potrebno je pripraviti v marcu 2003, 
v okviru koordinacije ekonomske in javnofinančne politike z Evropsko unijo bo Ministrstvo za 
finance v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije do 1. aprila 2002 pripravilo 
Poročilo o presežnem dolgu in primanjkljaju sektorja države, s katerim se izračuna ugotavlja 
obseg dolga in deficita sektorja države v Republiki Sloveniji skladno z metodologijo Evropskega 
sistema računov (ESA), 
do marca 2003 je potrebno za pripravo proračunov za leti 2004 in 2005 potrditi Makrofiskalni 
scenarij in proračunska izhodišča za obdobje 2004 - 2007 ter aprila 2003 sprejeti Proračunski 
memorandum za obdobje 2004 - 2007. 
ministrstvo za finance bo spomladi v sodelovanju z Uradom za makroekonomske analize in 
razvoj ter drugimi ministrstvi pripravilo Predpristopni ekonomski program in ga posredovalo 
Evropski komisiji. 
na podlagi teh aktov je potrebno aprila izdati proračunski Priročnik za pripravo proračunov za 
leta 2004 in 2005 ter do julija pripraviti prvi usklajene predloge državnega proračuna, skupaj s 
spremljajočimi dokumenti. 
Vlada Republike Slovenije mora julija sprejeti in posredovati v Državni zbor Republike Slovenije 
Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v obdobju januar - junij 2003 in sprejeti 
ukrepe za uravnoteženje proračuna, če bo to potrebno. 
do 15. septembra 2003 mora Vlada Republike Slovenije sprejete končni predloge proračunov 
Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 in jih do 1. oktobra 2003 posredovati v Državni zbor 
Republike Slovenije. 
Vlada Republike Slovenije mora decembra določiti dopolnjene predloge proračunov Republike 
Slovenije za leto 2004 in 2005. 
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Vlada Republike Slovenije mora določiti tudi predloge zakonov o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije za leto 2004 in 2005. 
v 2003 bodo vzpostavljeni pogoji za učinkovito vključitev državnega proračuna v sistem črpanja 
sredstev iz proračuna Evropske unije in v sistem lastnih virov proračuna Evropske unije. V ta 
namen bo Ministrstvo za finance v sodelovanju s pristojnimi agencijami, službami in ministrstvi 
do konca leta 2003 vzpostavilo informacijski sistem, ki bo omogočil upravljanje finančnih in 
fizičnih podatkov o dogodkih v zvezi 7 dejavnostmi na območju RS, ki bodo financirane iz 
proračuna Evropske unije. 
Ministrstvo za finance bo nadaljevalo uvajanje k rezultatom usmerjenega proračuna. V ta namen 
se bo organiziralo delavnice in seminarje za neposredne uporabnike proračuna za izboljšanje 
opredeljevanje ciljev in indikatorjev v programih dela neposrednih uporabnikov in poročil o 
doseženih ciljih in rezultatih. 
Na področju informatike bo Ministrstvo za finance nadgrajevalo projekta, kijih bo izvedlo leta 
2002, če bo to potrebno. 

Indikatorji za merjenje zastavljenih letnih ciljev so: 

doseganje v Proračunskem memorandumu zastavljenih proračunskih in javnofinančnih ciljev, 
sprejem v programu dela naštetih dokumentov v predpisanih rokih, 
čim manjše razhajanje med načrtovanim in dejanskimi rezultati delovanja države. 

Področje upravlicmia z likvidnostjo proračuna 

V letu 2002 in 2003 bo finančno ministrstvo nadaljevalo s projektom prenove sistema in upravljanja z 
likvidnostjo proračuna. Glavni cilji so izboljšati način dela na ročni strežbi in oskrbi sistema (vnos 
podatkov, poročanje) na osnovi avtomatskega prenosa podatkov iz MFERAC, podpreti analitično 
obdelovanje podatkov o denarnih tokovih proračuna. 

V letu 2002 in 2003 bo Zakladnica nadaljevala z rednimi izdajami tri-, šest - in dvanajstmesečnih 
zakladnih menic ter po potrebi tudi enomesečnih zakladnih menic. Nadaljevale se bodo aktivnosti za 
razvoj denarnega trga z nadaljevanjem projekta OTC - DVP trga in razvojem reodkupnih sporazumov 
(REPO) kot optimalnega instrumenta upravljanja z likvidnostjo proračuna. 

Za doseganje boljših institucionalnih in operativnih pogojev za zakladniško poslovanje ter zlasti za 
učinkovitejše upravljanje s kratkoročnimi sredstvi proračuna in uporabnikov proračunov bo SULP v 
prihodnjih letih aktivno sodeloval: 

pri projektih uvajanja enotnega zakladniškega sistema ter 
pri projektih, povezanih z razvojem mehanizmov in instrumentov denarnega trga v državi, in 
sicer v okviru svojih razpoložljivih kadrovskih zmožnosti. 

Področje glavne knjige zakladnice 

Zaradi vzpostavitve enotnega zakladniškega sistema bo Ministrstvo za finance v letu 2003 nadaljevalo 
z vsemi aktivnostmi, ki so povezane na eni strani z izvajanjem operativnih nalog glavne knjige 
zakladnice in na drugi strani z razvojem njenega sistema. V ta namen, bo potrebno zagotoviti 
informacijsko podporo, ki bo omogočala, da se bodo vse javnofinančne operacije na sintetični ravni 
preko Uprave za javna plačila integrirale v glavno knjigo zakladnice. Zato je eden od ciljev v 
prihodnjem letu tudi tesno sodelovati pri vzpostavitvi navedene uprave in določiti pravila in postopke 
ter metode za vodenje evidence o sintetičnih tokovih (prihodki, prilivi, odhodki, odlivi) in stanjih 
sredstev neposrednih in posrednih uporabnikov. 

Področje upravljanja z iavnini dolzom 

V okviru Srednjeročnega makroekonomskega scenarija (za leta 2003 do 2006) Vlade RS bo fiskalna 
politika vodila k postopnemu zniževanju državnega dolga (in s tem k zniževanju deleža obresti v 
proračunskih odhodkih) in sicer med drugim: 

s postopnim zniževanjem javnofinančnega deficita in 
z zniževanjem in prestrukturiranjem javnega dolga s prejemki iz privatizacije. 
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Sledeč tej politiki, bo v letu 2003 glavni cilj zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja 
proračuna Republike Slovenije z izvedbo transakcij zadolževanja prvenstveno na domačem trgu v 
skladu z dinamiko, višino in instrumenti zadolževanja, ki jo bo Vlada Republike Slovenije potrdila v 
Programu financiranja državnega proračuna za leto 2003. Politike, ukrepi in ostale aktivnosti bodo 
izvajane z namenom zagotovitve nemotenega dostopa države na trge kapitala in nadaljevanja 
oblikovanja referenčne obrestne mere oziroma donosa za vrednostne papiije Republike Slovenije. 

Program financiranja državnega proračuna za leto 2003 bo tako temeljil na naslednjih opredeljenih 
strateških ciljih: 

1. Zagotavljanje predvidoma celotnega financiranja proračunskih potreb na domačem finančnem 
trgu, 

2. Minimiziranje stroška zadolževanja, 
3. Spreminjanje strukture portfelja oziroma vrste instrumentov financiranja v prid stalni (fiksni) 

obrestni meri in v smeri nominalizma, 
4. Minimiziranje tveganja refinanciranja in minimiziranje učinkov sprememb inflacije in tečajev na 

velikost celotnega SIT dolga, 
5. Zniževanje valutnega tveganja upoštevajoč volatilnost tečajev z nadaljevanem povečevanja 

domače valute v valutni strukturi dolga ter povečevanjem deleža evra v valutni strukturi tujega 
dolga, 

6. Širitev domačega naložbenega zaledja. 

Sledeč realizaciji na področju prodaje premoženja Republike Slovenije bo SUJD izvajal predčasna 
odplačila in zamenjave dolgov tako, da bo ob ohranitvi ali zmanjšanju tveganosti portfelja kar najbolj 
zmanjšal strošek obstoječega dolga. 

Spremljava zadolženosti javnega sektorja in priprava ter nadzor priprave in sklepanj jamstvenih poslov 
Republike Slovenije bo izvedena skladno z določili zakonov. Na tej osnovi bodo pripravljeni tudi 
predpisani podzakonske akti in navodila. 

V letu 2003 bo pripravljeno Poročilo o upravljanju z javnim dolgom, ki bo zajelo poročilo o 
izvrševanju programa financiranja za leto 2002, celosten pregled strukture dolga RS, jamstev RS in 
dolga pravnih oseb iz 87. člena ZJF ter Poročilo o predčasnih odplačilih in zamenjavah dolga iz 
naslova realizacije prodaje premoženja RS v letu 2002. 

Ministrstvo bo sodelovalo oziroma vzdrževalo stike z večjim številom največjih svetovnih 
komercialnih in investicijskih bank in drugih investitorjev in organiziralo delo za pripravo poročil in 
ocene kreditnega tveganja Republike Slovenije mednarodnih agencij za oceno kreditnih tveganj 
("Rating Agency") Standard & Poor's, Moody's. in Fitch Ibca. V okviru izmenjave izkušenj pri 
upravljanju z dolgom in v okviru priprav na članstvo v Evropsko Unijo bo SUJD sodeloval tudi z 
agencijami za upravljanje z dolgom držav članic Evropske Unije, kakor tudi z agencijami in 
ministrstvi za finance drugih držav. 

Področje davčnega in carinskega sistema 

Zakonodajni program - davčni sistem 

Na zakonodajnem področju so temeljne naloge v letu 2003 priprava 
predloga zakona o dohodnini 
predlog zakona o davku na nepremičnine 
predloga zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka 
predlog zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost - II. revizija 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah-II. revizija 
predloga zakona o davčnem postopku 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi oziroma novega zakona o 
davčni službi 
predloga izvedbenih aktov k novim zakonom na davčnem področju in 
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predloga izvedbenih aktov k zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano 
vrednost oziroma zakona o trošarinah; 
sprotnih prilagoditev izvedbenih predpisov k predpisom z davčnega področja. 

Zakonodajni program - carinski sistem 

Na zakonodajnem področju so temeljne naloge v letu 2003 priprava 

sprotnih sprememb in dopolnitev podzakonskih aktov k carinskemu zakonu, 
predloga nacionalnega carinskega zakona 
podzakonskih aktov k nacionalnemu carinskemu zakonu 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi oziroma novega zakona o 
carinski službi 
priprava podzakonskih aktov k zakonu o carinski službi 

Vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo 

priprava dodatnih pregledov zakonodaje (screening) DS 10, 25, 26 in 6, 
sodelovanje v delovnih skupinah za pripravo tehničnih prilog in same pristopne pogodbe, (DS 6, 
7, 25, 26 28, 29 in 30) 
priprava kadrov za delo v Stalnem predstavništvu RS pri EU ter organih EK, 
Predpristopno sodelovanje z EU, priprava gradiv in sodelovanje na zasedanju Carinskega 
pododbora ter na zasedanju Pridružitvenega Odbora EU/Slovenija. 

Ostalo mednarodno sodelovanje 

pogajanja za sklenitev bilateralnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodkov in 
premoženja, 
aktivnosti za pridobitev statusa države opazovalke v Fiskalnem komiteju OECD 
aktivnosti pri odpovedovanju sporazumov v zvezi s carinskim področjem ter prilagoditev t.i 
mešanih sporazumov 
aktivnosti v Svetovni trgovinski organizaciji, priprava predlogov za pristop k različnim 
mednarodnim konvencijam, ki vključujejo tudi carinsko in davčno področje. 

Področje investicij, javnih naročil in koncesij 

Glavni izvedbeni cilji za leto 2003: 

priprava načrta razvojnih programov za obdobje 2004 - 2007, 
organizacija izobraževanja zavezancev za pripravo investicijske dokumentacije ter dodeljevanje 
licenc izdelovalcem investicijske dokumentacije, 
sodelovanje pri strokovni pripravi projektov, ki sestavljajo Državni razvojni program, 
vzpostavitev delovne skupine za spodbujanje zasebnih vlaganj v infrastrukturo ter za izbor in 
izvedbo pilotskih projektov na tem področju, 
preverjanje učinkovitosti razvoja javnega naročanja v funkciji gospodarne porabe javnih sredstev 
in predlaganje ukrepov za povečanje učinkovitosti, 
sodelovanje pri pripravi podzakonskih aktov novega zakona o javnih naročilih in zakona o 
reviziji postopkov javnega naročanja, 
sodelovanje z Državno revizijsko komisijo in Uradom za javna naročila pri vzpostavitvi čimbolj 
racionalnega sistema javnega naročanja (združevanje javnih naročnikov na posameznih 
področjih, itd.), 
sodelovanje z mednarodnimi organizacijami ter prilagajanje sistema javnega naročanja ob 
vključevanju Republike Slovenije v Evropsko unijo. 

Področje Državnih pomoči 

Glavni cilj v letu 2003 so: 

priprava letnega poročila o državnih pomočeh, 
priprava poročila o subvencijah za WTO, 
spremljanje izvajanja obveznosti dajalcev pomoči med letom in ob koncu leta, 
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informiranje dajalcev pomoči s pravili in spremembami pravil, ki veljajo na področju državnih 
pomoči in njihovih obveznostih. 

Področje donacij EU 

Cilji na področju donacij EU so naslednji: 
izboljšati realizacijo veljavnih finančnih memorandumov za program PHARE (indikatorji: 
zmanjšanje števila sklenjenih pogodb in opravljenih plačil ob zaključku veljavnosti posameznega 
finančnega memoranduma (vsaj za 30 % vrednosti finančnega memoranduma) ter na nižji obseg 
sredstev predpristopne pomoči EU v proračunu za leto 2004 iz naslova prenosa neporabljenih 
sredstev v proračunu za leto 2003 (največ 8 % vrednosti prejetih sredstev), 
učinkovito upravljati s sredstvi SAPARD (indikatorji: Evropska komisija potrdi akreditiranost 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za izvajanje programa SAPARD in Evropska 
komisija redno nakazuje sredstva po veljavnih letnih finančnih sporazumih - 11 MEUR), 
učinkovito upravljati s sredstvi ISPA (indikatorji: Evropska komisija redno nakazuje sredstva po 
veljavnih finančnih memorandumih - 17 MEUR). 

Področje javnega računovodstva 

Glavni izvedbeni cilji na tem področju v letu 2003 so, da bomo, poleg tekočih nalog, nadaljevali z 
vsemi aktivnostmi (npr. elektronski prevzem deviznega izpiska, uvedba novih tolarskih plačilnih 
navodil itd.), ki so in bodo potrebne za povezavo z Upravo za javna plačila in izboljšanje njenega 
poslovanja oz. delovanja in delovanja enotnega zakladniškega sistema. 

02021602 Fiskalni sistem 

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

V sklopu tega podprograma so planirana sredstva za kovanje tečajnih in priložnostnih kovancev, 
tiskanje in distribucijo kolkov in tobačnih znamk, sredstva za izvajanje plačilnega prometa za 
podračun Republike Slovenije pri Banki Slovenije in sofinanciranje nove institucije, ki bo nastala po 
razgradnji APP. 

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

Glavni dolgoročni cilj podprograma je, da se v sklopu razgradnje APP organizirata dve novi instituciji 
in sicer Agencija RS za javnopravne evidence in storitve in Uprava RS za javna plačila (Uprava RS za 
javna plačila je ustanovljena kot organ v sestavi ministrstva). 

Ostali dolgoročni cilj podprograma so: 

zagotavljanje vsem državljanom možnost nakupa upravnih in sodnih kolkov za opravljanje 
upravnih in sodnih postopkov, 
zagotavljanje tobačnih znamk za vzpostavitev nadzora nad tobačno proizvodnjo in prodajo, 
zagotavljanje tečajnih kovancev za normalno delovanje gotovinskega plačilnega prometa, 
z izdajo tečajnih kovancev povečati nominalne vrednosti tolarskih kovancev in se tako 
približevati vrednostnim evro kovancev. 

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: 

2020 Provizija APP, 

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet konča s svojim delom 31.12.2002, zato za leto 2003 
ni planiranih sredstev za provizijo. 
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7654 Stroški plačilnega prometa; 

1.7.2002 je bil ves plačilni promet proračunskih porabnikov preusmerjen na Banko Slovenije. V 
skladu s pogodbo med Banko Slovenije in Ministrstvom za finance bo Banka Slovenije za te storitev 
zaračunavala tudi provizijo, ki pa bo v primerjavi z provizijo, ki jo je zaračunavala APP bistveno 
nižja. Ker ima Ministrstvo za finance v sklopu svojega finančnega načrta planirane visoke odhodke za 
transfere ZPIZ-u, občinam ter odplačila in obresti za javni dolg, v katere pa te provizije ne morejo biti 
vključene, so izdatki za te provizije planirani na tej postavki. 

6523 Stroški kovanja kovancev in ostali stroški BS; 

V letu 2003 se načrtuje kovanje tečajnih kovancev tudi z višjo nominalno vrednostjo, in sicer 10 mio 
kosov po 50 SIT in 20 mio kosov po 20 SIT, kar je v skladu s kriteriji Evropske centralne banke, 
medtem, ko je za kovance nižje nominalne vrednosti predvideno kovanje 10 mio kosov kovancev po 5 
SIT, 10 mio kosov kovancev po 2 SIT in 10 mio kosov kovancev po 1 SIT. Stroški kovanja tečajnih 
kovancev so načrtovani v višini 588,4 mio SIT, prihodki proračuna oz. nominalna vrednost teh 
kovancev pa je načrtovana v višini 962,9 mio SIT, tako, da je načrtovan neto prihodek proračuna iz 
naslova tečajnih kovancev v letu 2003 v višini 374,5 mio SIT, kar izhaja predvsem iz višjih neto 
prihodkov tečajnih kovancev z višjo nominalno vrednostjo. 

V zvezi z izdajo priložnostnih kovancev sta za leto 2003 predvidena dva dogodka (izdaja 2000 kosov 
zlatnikov, 6000 kosov srebrnikov in 1 mio kosov priložnostnih tečajnih kovancev), predvideni stroški 
kovanja priložnostnih kovancev so načrtovani v višini 87,7 mio SIT, prihodki proračuna iz prodaje le 
- teh pa so načrtovani v višini 120,8 mio SIT, tako, da je neto prihodek iz naslova priložnostnih 
kovancev načrtovan v višini 33, l mio SIT. 

Skupni neto prihodek iz naslova kovanja kovancev (tečajnih in priložnostnih) pa je za leto 2003 
načrtovan v višini 407,6 mio SIT. 

7523 Stroški tiskanja in distribucije tobačne znamke in vrednotnic; 

Republika Slovenija izdaja, na podlagi zakona o trošarinah, kontrolne listke - tobačne znamke za 
označevanje tobačnih izdelkov. Način izdaje in prodaje tobačne znamke je definiran v pravilniku o 
izvajanju zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 6/99). V skladu z Odredbo o kontrolnih listkih za 
označevanje tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 42/92) ima Ministrstvo za finance v proračunu 
planirana sredstva za plačilo teh stroškov. Tiskanje in dobavo tobačnih znamk izvaja specializirano 
podjetje za tiskanje, kije izbrano na javnem razpisu. 

Ministrstvo za finance ima v finančnem načrtu planirana tudi sredstva, ki so namenjena plačilu 
stroškov za tisk in distribucijo upravnih in sodnih kolkov (vrednotnic), ki jih v skladu z zakonom o 
upravnih taksah, zakona o sodnih taksah in v skladu s Pravilnikom o izdajanju in uporabi upravnih in 
sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 78/02) izdaja Republika Slovenija. Tudi tiskanje upravnih in sodnih 
kolkov izvaja specializirano podjetje, kije izbrano na javnem razpisu. 

Banka Slovenije sodeluje pri izboru tiskarja za kolke in tobačne znamke v postopku javnega naročanja 
in nadzira postopek tiskanja predvsem z vidika zagotavljanja varnosti, ker je edina usposobljena za 
izvajanje kvalitetnega nadzora tiskanja po sistemu tiskanja denarja. 

Ker izvaja distribucijo kolkov in tobačnih znamk v letu 2002 ustanovljena Uprava republike Slovenije 
za javna plačila sredstva za te storitev niso planirana, tako da so planirani skupni izdatki za tiskanje in 
distribucijo nižji, kot bodo doseženi v letu 2002. 

1671 AJPES; 

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve je po zakona samostojna pravna oseba, ki jo ustanovi 
Republika Slovenija. Naloge agencije so naslednje: 

1. zbira, prevzema, vodi in pripravlja povezane evidenčne javnopravne podatke, v zvezi s poslovnim 
registrom Republike Slovenije za nadaljnjo evidenčno, analitsko in informativno uporabo v 
ministrstvih ter vladnih službah za potrebe državne statistike ter za raziskovalne namene, 

2. vodi poslovni register Republike Slovenije, 
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3. vodi druge registre, evidence in zbirke podatkov, določene z drugimi predpisi, za potrebe 
Republike Slovenije oziroma državnih organov, 

4. zbira, obdeluje in posreduje podatke iz letnih poročil poslovnih subjektov v skladu z zakoni in 
javno objavlja letna poročila ter druge podatke gospodarskih družb, podjetnikov in drugih 
poslovnih subjektov v skladu z ZGD in drugimi zakoni, 

5. zbira, obdeluje, objavlja in posreduje podatke iz letnih poročil o premoženjskem in finančnem 
položaju ter poslovnem izidu družb in podjetnikov ter,drugih poslovnih subjektov za izdelavo 
grupiranih informacij o ekonomskih gibanjih, 

6. izvaja statistično raziskovanje o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov, 
7. opravlja druge statistične, informativne in druge naloge, določene z drugimi zakoni in predpisi, 
8. opravlja posebne informacijsko-tehnološke naloge ter druge naloge, za katere jo pooblasti 

Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost. 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve bo lahko kot gospodarsko dejavnost 
opravljala tudi storitve izdelave bonitetnih poročil, storitve obdelave in posredovanja nalogov za 
poravnavo in druge podobne storitve za kar bo pridobivala tudi lastne prihodke. 

V skladu s tem je planirano, da bo prejela agencije za svoje delovanje samo del sredstev in sicer 
1.256.654 tisoč SIT, ostalo pa si zagotovi z izvajanjem storitev za ostale neproračunske porabnike in 
gospodarske družbe. 

4289 Investicije EZS in GKZ; 

1. 7. 2002 je bil vzpostavljen enotni zakladniški sistem (EZS). S tem je bila uspešno zaključena prva 
faza reforme zakladnice. Rezultati te faze izpolnjujejo pričakovanja. Prehod iz sistema APP žiro 
računov v sistem podračunov enotnih zakladniških računov (EZR) je potekal brez večjih težav, kar 
pomeni, da so bili načrti projektne skupine dobro pripravljeni. UJP je začela z delovanjem točno na 
dogovorjeni dan. Takoj so bili opaženi učinki sistematičnega in profesionalnega upravljanja prostih 
denarnih sredstev, ki jih izkazujejo različni EZR. Iz tega vira javne finance trenutno pridobivajo 
približno 3,5 % obresti na stanje podračunov (to stanje je povprečno okrog 20 mlrd SIT), ki pred 
uvedbo EZS ni prinašalo nobenih obresti. S stališča delovanja EZS praktično ni bilo moteno zbiranje 
javnofinančnih prihodkov za okrog 7000 njihovih podračunov kot tudi ni bilo moteno plačevanje 
odhodkov za okrog 3000 proračunskih uporabnikov. 

Nujno je, da se začeta reforma zakladnice, kije nacionalnega pomena, ne ustavi, ampak se nadaljuje z 
drugo fazo, katere primarni cilj je vzpostavitev zakladnega računovodskega sistema za vse 
proračunske uporabnike, to je za vse enote širše države (general government). Za ta cilj je treba 
vpeljati predvsem dva elementa: sistem glavne knjige zakladnice in plačilno navodilo. 

Ena od glavnih nalog projekta reforme zakladnice je tudi vzpostavitev sistema glavne knjige 
zakladnice (SGKZ). Uporabnik sistema GKZ ne bo le ožja država (central government), torej državni 
proračun in ZZZS ter ZPIZ. ampak bodo uporabniki GKZ tudi vse druge enote širše države, ki 
vključuje lokalne skupnosti, zavode, agencije in izvenproračunske sklade. Skozi SGKZ bo možno 
slediti uporabo transfernih sredstev - ki so najpogostejši instrument v slovenski praksi javnega 
financiranja - do končnega uporabnika teh sredstev. 

Delovanje GKZ-ja je pogojeno z vpeljavo novega instrumenta, imenovanega plačilno navodilo (PNO), 
s katerim proračunski uporabniki dostavljajo v UJP vse potrebne značilnosti plačila, na osnovi katerih 
se podatki izvedenega odliva oziroma priliva po računovodskem pravilu dvostavnega knjigovodstva 
zapišejo v GKZ. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

razgradnja APP in dokončanje vseh postopkov za normalno delo Uprave RS za javna plačila v 
sklopu ministrstva in Agencije RS za javnopravne evidence in storitev kot samostojne agencije, 
zagotavljanje zadostne količine tobačnih znamk in sodnih in upravnih kolkov na vseh prodajnih 
mestih, 
zagotavljanje zadostne količine kovancev v obtoku. 
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0204 Davčna in carinska administracija 

02041601 Davčna administracija 

V okvir projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin, ki se izvaja v petih različnih vladnih 
institucijah, je Ministrstvo za finance nosilec dveh podprojektov, od katerih je za enega in sicer za 
podprojekt razvoja sistema vrednotenja in obdavčenja nepremičnin zadolžen sektor za davčni in 
carinski sistem, za podprojekt Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva 
pa je zadolžen sektor za finančni sistem. 

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

V okviru projekta Posodobitev evidentiranja nepremičnin, kije bil ratificiran s sporazumom o posojilu 
med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj dne 17. novembra 1999, pod 
okriljem Ministrstva za finance potekata podprojekt Razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja 
nepremičnin ter podprojekt Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva. 

Ključni cilj podprojekta je razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja nepremičnin, izdelava 
metodologije za množično vrednotenje nepremičnin ter oblikovanje novega sistema vrednotenja in 
obdavčenja nepremičnin v Sloveniji. 

Ključni cilj podprojekta Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva je 
izbrati za slovensko ekonomsko okolje primeren in učinkovit sistem hipotekarnega bančništva ter 
priprava zakonodaje, ki bo omogočala varno in učinkovito hipotekarno kreditiranje v Sloveniji. 

Naloga obeh podprojektov je strokovno, tehnično in finančno upravljanje oziroma vodenje 
podprojektov z namenom realizacije zastavljenih ciljev tekom leta 2003. 

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

Dolgoročni cilj podprojekta Razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja nepremičnin je razvoj sistema 
obdavčenja nepremičnin in s tem povezanega sistema za vrednotenje nepremičnin z nabavo blaga, 
zagotavljanjem tehničnih, svetovalnih storitev in usposabljanjem za: 

a. pripravo zakonodajnega okvira, 
b. razvoj metode vrednotenja nepremičnin, 
c. testiranje metode vrednotenja na pilotskih območjih, 
d. institucionalni razvoj sistemov vrednotenja in obdavčenja-ter stikov z javnostjo. 

Dolgoročni cilj podprojekta Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva je 
ureditev pravnih in sistemskih vprašanj povezanih s hipotekarnim bančništvom ter izboljšati 
učinkovitost financiranja stanovanjske gradnje v Sloveniji s poudarkom na razvoju sistema primarnega 
in sekundarnega hipotekarnega trga. 

Pripravljena bo nova zakonodaja, ki bo omogočila razvoj hipotekarnega bančništva v Sloveniji in v 
tem okviru izdajo hipotekamih obveznic. 

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: 

6751 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin; 

Projekt vrednotenja nepremičnin se financira iz kreditov Svetovne banke. Skupno bo potrebno za 
omenjeni projekt zagotoviti finančna sredstva za izvajanje naslednjih nalog oziroma komponent: 

kritje stroškov za izdelavo pravnih podlag (komponenti A in B), 
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kritje stroškov za razvoj organizacijskih in programskih rešitev za izvedbo sistemov obdavčenja 
in vrednotenja (komponenta H), 
kritje stroškov za testiranje predlaganih modelov vrednotenja (komponenta D), 
kritje stroškov za nabavo računalniške opreme za izvajanje vrednotenja nepremičnin * 
(komponenta E), 
kritje stroškov za izobraževanje in usposabljanje (komponenta F), 
kritje stroškov za izvedbo obveščanja javnosti o novem sistemu vrednotenja in obdavčenja 
nepremičnin (komponenta G), 

- plačilo dela individualnega svetovalca za vrednotenje in obdavčenje nepremičnin kot pomoč 
vodstvu podprojekta pri vodenju in nadzorovanju dela na podprojektu (komponenta 1) in 
kritje deleža stroškov delovanja projektne pisarne za projekt Posodobitev evidentiranja 
nepremičnin. 

Za leto 2003 se predlagata dve novi komponenti podprojekta (J in K), za kateri bi bilo mogoče 
sredstva pridobiti v okviru nepotrošenih sredstev na drugih podprojektih projekta posodobitve 
evidentiranja nepremičnin. Komponenta J bi bila zadolžena za izvedbo simulacije ekonomskih 
učinkov uvedbe davka na nepremičnine na lokalni in državni ravni, komponenta K pa za izvedbo 
podpore uvajanju novega sistema, ki ga bo razvil podprojekt razvoja sistema vrednotenja in 
obdavčenja nepremičnin. 

Projekt Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva se v določenem delu 
financira iz kredita Svetovne banke. Skupno bo potrebno za omenjeni projekt zagotoviti finančna 
sredstva za izvajanje naslednjih nalog: 

kritje stroškov za izvedbo študijskega obiska, 
kritje stroškov za izvedbo druge delavnice, 
kritje stroškov za plačila pogodbenih svetovalcev na podprojektu, 
kritje deleža stroškov delovanja projektne pisarne za projekt Posodobitev evidentiranja 
nepremičnin. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003. indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Izvedbeni cilji na podprojektu Razvoj sistemov vrednotenja in obdavčenja nepremičnin v letu 2003 so: 
dokončna izdelava metod vrednotenja nepremičnin, 
izdelava ustrezne programske opreme za izvajanje vrednotenja, 
razvoj in testiranje sistema obdavčitve, 
izvedba izobraževanja novih strokovnjakov na področju vrednotenja in obdavčenja, 
začetek vzpostavljanja sistema komuniciranja z javnostjo ob uvajanju novega davka na 
nepremičnine, 
nabava prvega dela potrebne računalniške opreme za vzpostavitev službe za vrednotenje. 

V kolikor bosta v letu 2003 uvedeni tudi dodatni komponenti J in K. je potrebno med cilji navesti tudi 
izvedbo simulacije ekonomskih učinkov in izdelavo dodatnih rešitev v zvezi s vzpostavljanjem 
povezav med potrebnimi bazami podatkov ter z avtomatizacijo večine postopkov vrednotenja in 
obdavčenja. 

Izvedbeni cilji na podprojektu Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva, 
v letu 2003 so: 

priprava in sprejem zakona o hipotekami banki oziroma hipotekami obveznici, 
izvedba druge manjše delavnice, na kateri bodo prikazani končni rezultati dela na podprojektu v 
letu 2002, 
izvedba študijskega obiska v državo z razvitim sistemom hipotekarnega bančništva. 

0205 Privatizacija in nadzor 

02051601 Sukcesija 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika: 
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V okviru navedenega podprograma gre za uveljavljanje terjatev in poravnavanje obveznosti Republike 
Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, 
pravic in obveznosti SFRJ ter za zaščito interesov Republike Slovenije v postopku sukcesije. 

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

Sklad v postopku sukcesije SFRJ varuje interese Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z 
območja RS, pri čemer je zadolžen za: 

vlaganje pravnih sredstev pred domačimi in tujimi sodišči zaradi zaščite interesov RS v postopku 
sukcesije SFRJ, 
izdaja pravna mnenja glede prekinitve sodnih postopkov, ki so vezani na predhodno rešitev 
sukcesije (15. g člen zakona o Skladu RS za sukcesijo), 
sodeluje v različnih delovnih komisijah in skupinah na ekspertni ravni v pogajanjih o delitvi 
premoženja nekdanje SFRJ, 
evidentiranje terjatev in obveznosti, kijih ima RS ter pravne in fizične osebe z območja RS do 
nekdanje federacije in njenih institucij, kijih ima RS in njeni organi ter pravne in fizične osebe z 
območja Republike Slovenije do nekdanje federacije, 
aktivnosti, ki jih ima Sklad iz naslova lastništva delnic Kreditne banke Maribor in Ljubljanske 
banke. 

Vse navedene naloge izhajajo iz zakona o Skladu RS za sukcesijo (Uradni list RŠ, št. 10/93, 38/94 in 
40/97), zadnja alinea izhaja iz 68. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v 
lastni Slovenske razvojne družbe. 

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: 

4980 Sklad RS za sukcesijo 

V predlogu finančnega načrta Sklada RS za sukcesijo za leto 2003 se skladno s finančnim 
memorandumom in sklepom Vlade RS ter novimi razmerami, ki so nastale po spremembah v ZRJ in 
dejansko porabo v let 2002 planira povečanje sredstev. Povišanje potrebnih sredstev je planirano 
predvsem za stroške sodnih postopkov v tujini, ki jih izvaja sam sklad oziroma Ljubljanska banka d.d. 
Glavni stroški, ki nastajajo na skladu so: stroški sodnih postopkov v tujini, plača zaposlenih v LB d.d., 
plača direktorice sklada, in stroški sodnih postopkov, kijih izvaja LB d.d. in ostali materialni stroški. 

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo bo tudi v letu 2003 v okviru svoje pristojnosti nadaljeval 
postopke v tujini, s katerimi predlaga zamrznitev nekdanjega skupnega premoženja. Večina postopkov 
se nanaša na zamrznitev depozitov nekdanje NBJ pri tujih poslovnih bankah. Plačilo stroškov, 
povezanih s sodnimi postopki v tujini pomeni tudi največji delež v finančnem načrtu (približno 60 % 
sredstev). 

Upoštevati je namreč treba, da so bile z resolucijo Varnostnega sveta sankcije proti ZRJ odpravljene, s 
tem pa seje povečal pritisk na tuje poslovne banke, da odmrznejo sredstva na računih nekdanje SFRJ/ 
NBJ. Postopki za zamrznitev denarnega premoženja so se začeli v juniju 1996 in nadaljevali v vseh 
letih do sedaj. Za razliko od postopkov, v katerih je Republika Slovenija predlagala pri tujih sodiščih 
zamrznitev razpolage z nepremičninami in so terjali manjše stroške, pa gre v postopkih za zamrznitev 
sredstev nekdanje NBJ za dolgotrajnejše in veliko dražje postopke. Vendar pa sodni stroški v tujini 
niso dokončno določeni, ker še niso znani sodni stroški postopka na Cipru, kijih ciprsko sodišče še ni 
določilo. 

S 01.05.1998 je Sklad RS za sukcesijo postal lastnik Ljubljanske banke, d.d, Ljubljana in Kreditne 
banke Maribor, d.d., Ljubljana, skladno z 68. členom zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji 
pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98). S tem pa je tudi postal 
Sklad plačnik stroškov, kijih vodi pred sodišči v Republiki Sloveniji, Republiki Hrvaški, ZRN in še v 
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nekaterih državah Ljubljanska banka. Sklad mora refundirati tudi stroške Novi Ljubljanski banki, d.d., 
Ljubljana, na podlagi posebne pogodbe, ker le-ta plačuje nekaj delavcev Ljubljanske banke ter z 
zaposlitvijo povezane stroške (prehrana, prevoz, telefon, IT storitve, najemnine za poslovne prostore 
ipd) ter potne stroške, ki so povezani z vodenjem postopkov Ljubljanske banke. 

Plača direktorice sklada je vezana na plačo resornega ministra, to je ministra za finance. Po sklepu 
upravnega odbora je plača direktorice sklada določena na 84,9 % plače ministra za finance. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Sklad v postopku sukcesije SFRJ varuje interese Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z 
območja RS, pri čemer je zadolžen za: 

vlaganje pravnih sredstev pred domačimi in tujimi sodišči zaradi zaščite interesov RS v postopku 
sukcesije SFRJ, 
izdaja pravna .mnenja glede prekinitve sodnih postopkov, ki so vezani na predhodno rešitev 
sukcesije (15. g člen zakona o Skladu RS za sukcesijo), 
sodeluje v različnih delovnih komisijah in skupinah na ekspertni ravni v pogajanjih o delitvi 
premoženja nekdanje SFRJ, 
evidentiranje teijatev in obveznosti, ki jih ima RS ter pravne in fizične osebe z območja RS do 
nekdanje federacije in njenih institucij, kijih ima RS in njeni organi ter pravne in fizične osebe z 
območja Republike Slovenije do nekdanje federacije, aktivnosti, ki jih ima Sklad iz naslova 
lastništva delnic Kreditne banke Maribor in Ljubljanske banke. 

02051602 Program privatizacije in upravljanje z državnim 
premoženjem 

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

Program privatizacije se nanaša na prodajo kapitalskih naložb države v skladu z vsakoletnim 
programom, ki ga sprejme Vlada RS. Program upravljanja z državnim premoženjem se nanaša na 
upravljanje s kapitalskimi in drugimi naložbami v pravnih osebah ter terjatvami države. 

Poslanstvo tega podprograma je zagotoviti umik države kot lastnika iz vseh tistih gospodarskih družb 
in bank, v katerih ni več potrebe, da bi država tudi preko lastniških upravičenj zagotavljala 
izpolnjevanje narodnogospodarskih interesov, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezen nadzor nad 
izvajalci javne službe z vidika optimizacije stroškov njihovega delovanja in zagotovitve visoke 
kvalitete njihovih storitev. Poslanstvo je preprečitev transformacije javnega monopola v zasebni 
monopol. 

V zvezi z upravljanjem terjatev je poslanstvo, v primerih, ko izterjava ni možna ali učinkovita, najti 
način čim boljšega načina za vnovčitev terjatve (s prodajo, zamenjavo, konverzijo, cesijo ipd.) vse z 
namenom, da se v največji možni meri zaščiti interes države in državno premoženje. 

Ključne naloge podprograma so zagotoviti prejemke od prodaje kapitalskih naložb za zniževanje 
državnega oziroma javnega dolga, optimizirati število in dejavnosti ter status pravnih oseb v državni 
lasti in zagotoviti učinkovito upravljanje s terjatvami RS. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so: 

privatizirati ustrezen delež lastniških naložb države v gospodarskih družbah in bankah v skladu z 
programom prodaje finančnih naložb ter na ta način zagotoviti najmanj 215 mrd SIT prejemkov 
za zniževanje državnega dolga in za ostale z zakonom določene namene, 
s privatizacijo bank zagotoviti uspešnejši in učinkovitejši finančni sistem ter večjo konkurenčnost 
na mednarodnih trgih, 
s privatizacijo gospodarskih družb sanirati podjetja s pomočjo strateških partnerjev ali izboljšati 
njihov položaj z vstopom ključnih ali drugih investitorjev, 
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zagotoviti stabilen dotok dividend in udeležb na dobičku v skladu s finančnim načrtom, 
deregulacija javnih služb in statusno preoblikovanje izvajalcev javnih služb v tržne subjekte, ki 
bodo lahko le na javnih razpisih konkurirali za proračunska sredstva, 
racionalizacija števila izvajalcev javnih služb, 
zagotoviti sistem ažuriranja stanja terjatev države in vzpostaviti učinkovit sistem spremljanja, 
izterjave in upravljanja terjatev RS. 

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: 

Za financiranje programa privatizacije in upravljanja s finančnimi naložbami so bila v preteklosti 
planirana sredstva na treh postavkah: 

stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev (postavka 4006) 
stroški upravljanja s premoženjem države RS (postavka 6595) 
stroški privatizacije (postavka 6596). 

6595 Stroški upravljanja s premoženjem države RS (SRD) 

Zaradi vodenja postopka likvidacije Slovenske razvojne družbe se ta ne bo več mogla ukvarjati z 
izvajanjem programa prestrukturiranja podjetij. Vsa opravila, ki jih je SRD izvajal po pogodbi z MF 
na osnovi 29. člena Zakona o SRD in ostala upravičenja ter obveznosti, ki jih je imel SRD na osnovi 
drugih pogodb, bodo prenesena na Družbo za svetovanje in upravljanje. 

6596 Stroški privatizacije 

V zvezi s privatizacijo se morajo v skladu s predpisi izvesti določena pripravljalna dejanja, kot so 
navedena v 80. c, č, d in e členu Zakona o javnih financah in v Uredbi o postopkih prodaje in drugih 
oblikah razpolaganja z državnim premoženjem. Zakon o Javnih financah v 74. in 80. g členu določa, 
da se lahko poravnajo stroški pripravljalnih dejanj in drugi stroški, povezani s prodajo iz kupnine ali 
pa krije te stroške neposredni ali posredni uporabnik proračuna. Postopki prodaje so kompleksen in 
dolgotrajen postopek, v okviru katerega tekoče nastajajo določeni stroški prodaje, ki jih je potrebno 
poravnati še pred prejemom kupnine, sicer lahko nastanejo oportunitetni stroški države (npr. v obliki 
zamudnih obresti, v kolikor država svojih obveznosti ne poravna v roku zapadlosti). V izogib tem 
oportunitetnim stroškom je potrebno planirati določene odhodke državnega proračuna v zvezi s stroški 
privatizacije kapitalskih naložb, in sicer je bilo za leto 2003 planirano 117,6 mio SIT odhodkov države 
za pokrivanje stroškov privatizacije. Če do prodaje naložbe iz kakršnegakoli vzroka ne bo prišlo, bodo 
stroški pripravljalnih dejanj za prodajo posamezne naložbe države vseeno nastali, zato je potrebno 
navedene stroške planirati. Kot strošek privatizacije je potrebno upoštevati tudi stroške delovanja 
komisij za prodajo finančnih naložb, t. j. stroške sejnin in pogodb o delu za člane komisij. 

Na postavki so planirana tudi sredstva za pripravo zakonov in podzakonskih aktov povezanih s 
privatizacijo bank, zavarovalnic oz. prodajo državnega premoženja. Prav tako so tu planirana tudi 
sredstva, ki jih bo ministrstvo potrebovalo za pravne in ekonomske strokovnjake v procesu 
ugotavljanju deleža nenominiranega kapitala v zavarovalnicah, bankah in drugih organizacijah, kjer 
ima država še nenominiran delež kapitala. 

4006 Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev 

Stroški prodaje teijatev zajemajo stroške notarskih storitev in morebitnih cenitev terjatev ali podjetij (v 
primeru konverzije terjatev v poslovni delež družbe) ter drugih stroškov v zvezi s*prodajo terjatev, ki 
so v letu 2003 planirani v skupni višini 53,8 mio SIT. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003. indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Glavni izvedbeni cilji v letu 2003 so: 
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prodati naložbe predvidene za prodajo v letu 2003 ter na ta način zagotoviti več kot 215 mrd SIT 
prejemkov državnega proračuna, ki se v celoti namenijo za odplačevanje glavnic državnega 
dolga, 
voditi ustrezno politiko dividend v gospodarskih družbah, 
izvajati sistem upravljanja s terjatvami, s posebnim poudarkom na terjatvah iz vnovčenih jamstev 
in terjatvah iz naslova izkoriščanja javnega dobra. 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami 

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

Mednarodno sodelovanje se v okviru Ministrstva za finance nanaša na področje sodelovanja z 
mednarodnimi finančnimi organizacijami ter koordinacijo aktivnosti, ki v okviru ministrstva potekajo 
v zvezi z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo in druge ekonomske integracije (OECD). 

Glavne naloge na področju mednarodnih finančnih odnosov se nanašajo na sodelovanje z 
mednarodnimi finančnimi institucijami, vladami in drugimi organizacijami s ciljem pridobitve 
ugodnih finančnih virov za financiranje in sofinanciranje projektov, ki so strateškega pomena za 
nadaljnji razvoj države. V desetih letih samostojnosti si je Republika Slovenija v mednarodnih 
finančnih krogih zagotovila visok ugled, ki se odraža tudi na ceni denarja. Država se lahko zadolžuje 
po obrestni meri, ki velja za razvite države. Stroški kreditov zato predstavljajo manjšo dejansko 
obveznost za proračun, ugodni garancijski pogoji pa zmanjšujejo neposredne obveznosti za proračun. 

Evropski sporazum o pridružitvi v svojem 106. členu določa, da Slovenija lahko sodeluje v programih 
Skupnosti, določenih v Prilogi XI k sporazumu. Pridružitveni svet določi pravila in pogoje za njeno 
sodelovanje. Pogoj za sodelovanje Slovenije v teh programih je plačilo finančnega prispevka. 
Slovenija je vključena v izvajanje programa »Fiscalis«, ki ga je Evropska skupnost oblikovala zaradi 
poenotenja prakse pri izvajanju davčnih predpisov v državah članicah ter preprečevanja davčnih utaj v 
prometu med državami članicami. 

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

Dolgoročni cilj mednarodnega sodelovanja v okviru Ministrstva za finance je poglobitev in utrditev 
položaja Republike Slovenije v mednarodnih finančnih organizacijah in posledično v mednarodni 
finančni skupnosti, kar bo pripomoglo k uresničitvi najpomembnejšega cilja - polnopravnega članstva 
Slovenije v Evropski uniji. 

Glede na to, da Slovenija že aktivno sodeluje pri delu najpomembnejših mednarodnih finančnih 
organizacij (Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, Evropska banka za obnovo in razvoj, 
Medameriška razvojna banka, Evropska investicijska banka, Razvojna banka Sveta Evrope), bo v 
prihodnosti poudarek zlasti na krepitvi sodelovanja s temi organizacijami. Poleg tega bo ministrstvo 
aktivno pri vključevanju v delo drugih pomembnih mednarodnih finančnih inštitucij (npr. Nordijske 
investicijske banke) s ciljem, da se čimbolje usklajujejo ekonomski, gospodarski in politični interesi 
različnih držav, kar postaja zaradi globalizacije vse bolj pomembno. 

Izhajajoč iz Deklaracije o zunanji politiki (Uradni list RS, št. 108/99) je cilj Republike Slovenije 
Članstvo v OECD. Ministrstvo za zunanje zadeve je posredovalo vlogo za članstvo v šestih odborih. 
Predvideno je, da se bo sodelovanje Ministrstva za finance z OECD v letu 2003 razširilo na pet 
odborov. To bo prinašalo obojestranske koristi, predvsem s ciljem večje prepoznavnosti in 
uveljavljanja Slovenije v tujini, saj ima OECD za svoj cilj oblikovanje mednarodnega foruma za 
razpravo, razvoj in izpopolnjevanje ekonomskih in socialnih politik. 
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Dolgoročni cilj podprograma je tudi aktivna udeležba Slovenije kot donatorke sredstev v programih za 
zmanjševanje revščine in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. V skladu s sklepom vrha EU v 
Barceloni marca 2002 morajo države članice EU v čim krajšem času doseči raven 0,36 % BDP-ja 
sredstev, ki jih namenjajo za mednarodno razvojno pomoč. Slovenija bo prispevala svoj delež pri 
financiranju programov, kijih izvajajo različne mednarodne institucije v najrevnejših državah sveta, s 
svojim prispevkom za Regionalno ustanovo - Center za razvoj financ pa bo sodelujočim državam tudi 
omogočila izmenjavo znanja in izkušenj s področja javnih financ. 

Podprogram zajema tudi izobraževanje slovenskih davčnih in carinskih delavcev v evropskih 
izobraževalnih programih. 

Program »Fiscalis« se izvaja na podlagi sklepa št 3/2002 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o 
sprejemu določil in pogojev za udeležbo Republike Slovenije v programu Skupnosti »Fiscalis« 
(Uradni list RS, št. 30/02). Sestavni del sklepa so tudi pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije 
za program »Fiscalis«. V tem delu je določeno, da mora Republika Slovenija vsako leto plačati 
finančni prispevek za sodelovanje v navedenem programu, iz katerega se potem skozi sistem 
refundacij financira udeležba slovenskih strokovnjakov na aktivnostih v programu. V okviru programa 
Fiscalis se tako organizirajo seminarji, delavnice, mogoča je tudi izmenjava uradnikov, skupne davčne 
inšpekcije v posamezni državi članici pa bodo za Slovenijo možne šele po vstopu v Evropsko unijo. 

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: 

Sredstva za plače, materialne stroške in investicije 

Sektorja za mednarodne finančne odnose so planirana na skupnih postavkah v okviru podprograma 
urejanje na področju fiskalne politike in jih tukaj posebej ne obrazlagamo. V nadaljevanju podajamo 
obrazložitev potrebnih sredstev za postavke, ki so vključene v ta podprogram. 

' 1015 Sredstva za udeležbo Slovenije v programu Fiscalis 

V okviru programa Fiscalis se organizirajo seminarji, delavnice, mogoča je tudi izmenjava uradnikov. 
Skupne davčne inšpekcije v posamezni državi članici pa bodo za Slovenijo možne šele po vstopu v 
Evropsko unijo. Program se v glavnem osredotoča na posredne davke - davek na dodano vrednost in 
trošarine, delno pa se usklajuje tudi s programom' Customs, saj se letno organizira vsaj en skupni 
seminar. Aktivnosti v okviru Fiscalis programa se udeležujejo predstavniki Ministrstva za finance - 
Sektorja za davčni in carinski sistem, Davčne in Carinske uprave. 

4005 Namenski sklad za sofinanciranje projektov Svetovne banke 

Namenski sklad za sofinanciranje projektov Svetovne banke v Republiki Sloveniji je bil ustanovljen 
leta 1997 na podlagi sklepa Vlade RS št. 430 - 03/97 - 11 /B) 910 - 02/97 - 5 (N). 

V maju leta 2000 je Republika Slovenija pričela s postopkom graduacije v skupino razvitih držav pri 
Svetovni banki, kar pomeni, da ji Svetovna banka priznava status razvite države, hkrati pa od nje 
pričakuje, da se aktivno vključi v sofinanciranje različnih projektov Svetovne banke. Namen tovrstnih 
projektov je, da se dosežejo cilji t.i. Milenijske deklaracije, v kateri so se članice Organizacijske 
združenih narodov v letu 2000 zavezale, da bodo pomagale do leta 2015 zmanjšati revščino v svetu. 
Za uresničitev t.i. Millenium Development Goals (MDG), ki se nanašajo na: prepolovitev števila ljudi, 
ki morajo preživeti z manj kot enim dolarjem na dan; zagotovitev osnovnega (5-6 letnega) 
izobraževanja vsem otrokom, ne glede na spol; odpravo razlikovanja med spoloma; zmanjšanje 
umrljivosti otrok in mater pri porodu; zajezitev virusnih bolezni (HTV/AIDS, malarija) in prepolovitev 
števila ljudi, ki nimajo dostopa do pitne vode, morajo namreč razvite države v prihodnjih letih 
podvojiti obseg trenutne uradne razvojne pomoči. 

Republika Slovenija se bo v letu 2003, podobno kot ostale države srednje in vzhodne Evrope, s 
prispevkom v višini 20.000 USD, vključila v izvajanje programa Svetovne banke za odpravo rečne 
slepote v Afriki. Glede na to, da ta bolezen v Afriki predstavlja velik zdravstveni problem, ki poleg 
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drugih dejavnikov, dodatno ovira socialno-ekonomski razvoj zahodnoafriških držav, želi Svetovna 
banka z zbranimi sredstvi vzpostaviti vsaj nadzor nad to nevarno boleznijo. 

Z navedenim minimalnim prispevkom bo Slovenija dokazala pripravljenost, da po svojih zmožnostih 
prispeva k zmanjševanju revščine v najrevnejših državah sveta in izboljševanju kakovosti življenja z 
zagotavljanjem osnovnih zdravstvenih storitev. 
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1206 Center za razvoj financ 

Vlada RS je v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo v letu 2001 sprejela Pobudo za 
ustanovitev regionalnega izobraževalnega centra za javne finance in centralno bančništvo, ki je bila 
oblikovana skladno z ugotovitvijo, da se morajo na območju držav iz bivše Jugoslavije in Albanije 
oblikovati dodatne razvojne kapacitete, ki bodo omogočale izvedbo reform javnih financ v teh 
državah. Ustanovitev Centra za razvoj financ predstavlja osnovno za tovrstno sodelovanje, saj je 
ključna naloga Centra zagotoviti specializirano izobraževanje, forum za izmenjavo mnenj ter 
informacijski in dokumentacijski center s področja javnih financ, ki je usklajen s potrebami držav 
članic. 

Skladno s programom Centra za leto 2003, se bo dejavnost Centra razširila tudi na področje 
izobraževanja za potrebe javnega računovodstva in centralnega bančništva. Tako bo Slovenija 
sodelovala pri sofinanciranju projekta za program izobraževanja javnih računovodij s prispevkom v 
višini 50.000 USD. Tovrstnega izobraževanja namreč v obstoječih študijskih programih naših univerz 
ni, zato se Slovenija, kot tudi ostale države Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, sooča s 
pomanjkanjem znanj na področju javnega računovodstva. Potrebo po tovrstnem izobraževanju so 
izrazili tudi ministri sodelujočih držav (poleg Slovenije še Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora 
in Hrvaška), iz katerih bodo tudi udeleženci prvega cikla izobraževanja. Cilj druge faze projekta je, da 
izvedbo programa prevzamejo institucije posameznih držav, ki bodo izobraževanje izvajale s pomočjo 
tutorjev, ki bodo sodelovali v prvem sklopu izobraževanj. 

Poleg sofinanciranja programa za izobraževanje javnih računovodij bo Slovenija sodelovala tudi pri 
sofinanciranju operativne izvedbe ostalih programov s področja javnih financ. 

Glavne aktivnosti Centra v letu 2003 bodo: 

organizacija strokovnih seminarjev ter delavnic, 
vzpostavitev in nadgrajevanje dokumentacijskega in informacijskega centra, 
sodelovanje z državnimi uslužbenci s področja javnih financ v državah članicah, 
pridobivanje sredstev s strani donatorjev ter 
koordinacija odnosov z donatorji. 

1205 Članarine v mednarodnih organizacijah 

Skladno z deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/99) je članstvo 
Slovenije v Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) prioritetni cilj zunanje politike 
Republike Slovenije, preko katerega bo Slovenija lahko uresničevala svoje vitalne politične in 
ekonomske interese. V letu 2001 je Ministrstvo za finance v sodelovanju z Banko Slovenije pripravilo 
Strategijo sodelovanja Ministrstva za finance v delovnih telesih OECD, na podlagi katere se bodo 
predstavniki Ministrstva za finance in Banke Slovenije aktivno vključili v delo pristojnih delovnih 
teles OECD. 

Ministrstvo za finance skladno s sprejeto strategijo načrtuje aktivno sodelovanje v odborih in delovnih 
telesih, kjer je ali še bo pridobilo opazovalski status in za katere mora poravnati redne letne članarine. 

1669 Predstavnik Slovenije v EBRD 

Slovenija je postala članica Evropske banke za obnovo in razvoj leta 1993 na osnovi Zakona o vpisu 
in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (v nadaljevanju EBRD), 
Uradni list RS, št. 4/93. Slovenija sodeluje v EBRD v okviru belgijske konstituence skupaj z Belgijo 
in Luksemburgom. 

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 432 - 05/2000 - 4 z dne 08.05. 2002 o imenovanju 
predstavnika Republike Slovenije v Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD), se v okviru postavke 
1669 proračuna Republike Slovenije v letu 2003 zagotavlja sredstva za kritje stroškov za mesto 
slovenskega asistenta direktorja v EBRD. 

Slovenski asistent direktorja bo v času svojega mandata, ki gaje nastopil 1. septembra 2002 in se 
izteče 31. julija 2005, zastopal slovenske interese v naši konstituenci (Belgija, Luksemburg, 
Slovenija), skrbel za pretok informacij, ki se nanašajo zlasti na delovanje EBRD v Sloveniji, seznanjal 
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odgovorne osebe v Sloveniji (Ministrstvo za finance, ostala resorna ministrstva in institucije ter 
predstavnike podjetij) tako s projekti, kijih EBRD namerava financirati v Sloveniji kot tudi s projekti, 
ki jih Banka financira v okviru Pakta stabilnosti. Sodeloval bo tudi pri pripravah EBRD strategije za 
Slovenijo in poročal o pomembnejših dogodkih, ki jih v skladu s politiko EBRD redno obravnava 
Odbor izvršnih direktorjev EBRD. 

Potrebna sredstva, ki bodo namenjena pokrivanju stroškov za mesto asistenta v naši konstituenci v 
EBRD znašajo za leto 2003 115.463,19 GBP. Sredstva se bodo letno stekala v poseben Sklad pri 
EBRD, s katerim upravlja EBRD. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Koordiniranje stikov ministrstva s pristojnimi tujimi in domačimi institucijami v povezavi s 
procesom vključevanja Slovenije v Evropsko unijo, 
koordinacija in nadzor Phare tehnične pomoči za potrebe prilagoditve in vključevanje finančnega 
sektoija RS v Evropsko unijo, zlasti v povezavi s tvvinningi s področja proračuna in finančne 
kontrole in projekti na področju podpore davčni upravi, Carinski upravi RS in nadzoru 
zavarovalništva, ki bodo v letu 2003 v zaključni fazi, 
sodelovanje pri pripravi obiskov misij strokovnjakov iz mednarodnih institucij (Mednarodnega 
denarnega sklada, Svetovne banke, Evropske banke za obnovo in razvoj, Medameriške razvojne 
banke, Razvojne banke Sveta Evrope, Evropske investicijske banke, Nordijske investicijske 
banke), 
aktivna vključitev v delo OECD, zlasti s sodelovanjem v delovnih telesih, ki delujejo v okviru te 
organizacije, 
spremljanje projektov Svetovne banke, ki se izvajata v Sloveniji: projekt posodobitve 
evidentiranja nepremičnin in projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva, 
priprava predloga zakona o najetju okvirne kreditne linije RS pri EIB za financiranje prioritetnih 
proračunskih investicijskih projektov, 
priprava predloga zakona o ratifikaciji okvirne kreditne pogodbe med RS in EIB za financiranje 
prioritetnih proračunskih investicijskih projektov, 
sodelovanje na različnih forumih (letnih skupščinah) ustanov, katerih članica je Slovenija, 
sodelovanje pri pripravi programov dela Centra za razvoj financ, 
koordiniranje tehnične pomoči in EU donacij za področje Ministrstva za finance, v obsegu v 
katerem bo ta pomoč še obstajala (Taiex, zaključevanje Phare twinningov in bilateralna pomoč); 
intenzivna priprava gradiv ter koordinacija priprave gradiv in dokumentov, povezanih z 
vključevanjem v EU; 
koordinacija izvajanja strokovnih redakcij oz. terminološkega pregleda prevodov evropske 
zakonodaje v sklopu MF: 
organizacija in priprave na razna srečanja (tako z državami članicami, kakor kandidatkami), 
povezana z EU zadevami, v katere bomo bolj intenzivno vključeni že v 1. 2003. npr. European 
Council, Ecofin-Council. Budget Council, Coreper in ostali zadevni sveti. Glede na zahtevno 
interno izmenjavo EU podatkov in izmenjavo podatkov tudi z Brusljem bo potrebno redefinirati 
porazdelitev odgovornosti in razdelitev novih nalog, ki nas čakajo z vstopom v EU med stalnimi 
predstavniki v Bruslju in MF. 

Glavni namen udeleževanja v programu Fiscalis je usposabljanje z namenom poenotenja prakse pri 
izvajanju davčnih predpisov med državami članicami in državami kandidatkami za članstvo v EU. 

0303 Mednarodna pomoč 

03031601 Razvojna in humanitarna pomoč 

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

Republika Slovenija se je z uspešnim razvojem uveljavila kot ena najnaprednejših držav, ki se 
poteguje za članstvo v EU. Ker je v času razvoja sodobnega sistema javnih financ pridobila dragocene 
izkušnje, ki jih lahko posreduje drugim državam, mednarodna skupnost pričakuje njeno aktivno 
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angažiranje na območju jugovzhodne Evrope, saj ima Slovenija na tem področju pomembne 
komparativne prednosti (poznavanje jezika, kulture, preteklega gospodarskega sistema). Stabilnost 
jugovzhodne Evrope je tudi v interesu Slovenije, zato se mora uveljaviti kot pomemben dejavnik v 
tem geografskem prostoru. 

V podprogramu se zagotavljajo tudi sredstva, ki jih Republika Slovenija kot donatorka sredstev 
vplačuje v Svetovni sklad za okolje, kot pomoč državam v razvoju pri reševanju globalnih vprašanj 
varstva okolja. 

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

Zaradi zadovoljevanja strateških interesov bo Slovenija aktivno prisotna v jugovzhodni Evropi, s tem 
da bo podpirala napore in pobude mednarodne skupnosti za stabilizacijo in razvoj tega področja. 

Dolgoročni cilj sodelovanja pri tretji polnitvi Svetovnega sklada za okolje je vključevanje Slovenije v 
reševanje globalnih problemov okolja, kot enega od pomembnih prioritet trajnostnega razvoja. 

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: 

1209 Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo 

Ponovna vzpostavitev gospodarskih tokov z državami, ki sodelujejo v okviru Pakta Stabilnosti za 
jugovzhodno Evropo, je za slovensko gospodarstvo temeljna, naloga države pa je vzpostavitev 
ustrezne institucionalne ureditve. Zato bo tehnična pomoč v okviru Pakta stabilnosti usmeijena 
predvsem na* prenos znanja in izkušenj pri uvajanju tržne ekonomije in uveljavljanju v mednarodni 
skupnosti. Uspešna realizacija izbranih projektov v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo 
bo namreč prispevek k lažji in hitrejši uveljavitvi slovenskih subjektov v tem prostoru. 

4147 Donacija skladu Svetovne banke (GEF) 

Svetovni sklad za okolje (Global Environment Facility, v nadaljevanju GEF) je bil ustanovljen leta 
1991 za pomoč državam v razvoju pri reševanju globalnih vprašanj varstva okolja. Slovenija je postala 
njegova članica 12. julija 1994. Že pri prvi in drugi polnitvi je znašal minimalno določeni prispevek 
posamezne države 4 mio SDR. Glede na to, da seje Slovenija približevala kriteriju razvitih držav, je v 
obdobju od leta 1998 do 2000 sodelovala pri drugi polnitvi sklada s prispevkom 1.000 tisoč SDR. S 
tem seje vključila med donatorke sredstev, saj želi v GEF-u aktivno sodelovali pri reševanju globalnih 
problemov okolja. Slovenija je bila kot tranzicijska država upravičena do donacij iz tega sklada, zato 
so donacije GEF za projekte iz tega naslova bistveno presegle prispevek, ki ga bo država v prihodnjih 
štirih letih vplačala. Iz tega naslova je doslej pridobila preko 11.000 tisoč USD sredstev za 
sofinanciranje projektov v državi. Poleg tega je vključena tudi v regionalne in globalne projekte, za 
katere je GEF namenil 27.000 tisoč USD, njihova skupna vrednost pa znaša 411.000 tisoč USD. 

Slovenija je v maju leta 2000 pričela s postopkom graduacije pri Svetovni banki, s čemer ji ta 
mednarodna inštitucija priznava status razvite države. To pa na drugi strani teija od Slovenije, da (vsaj 
z minimalnim vplačilom) sodeluje pri tretji polnitvi sklada GEF. V oktobru 2001 seje začela tretja 
polnitev sklada GEF, z začetkom dejanskih vplačil v novembru 2002 in zaključkom v letu 2005. 
Slovenija bo v štirih letih trajanja tretje polnitve v sklad GEF vplačala 1.000 tisoč SDR. Izkušnje 
drugih držav, ki so postale članice OECD namreč kažejo, da so takoj morale vplačati minimalno 
določeni znesek 4.000 SDR. Glede na to, da bi sprejete obveznosti predstavljale manjše obremenitve 
proračuna v posameznih letih smo načrtovali, da se zneski vplačil porazdelijo na 4 leta, kolikor bo 
trajala polnitev tega sklada. 

Vsled navedenega so v proračunu za leto 2003 za plačilo v tretjo polnitev sklada GEF zagotovljena 
sredstva v višini 25.000 SDR. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 
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Prenos znanja in izkušenj pri izvajanju reform javnih financ in vzpostavitvi tržnega gospodarstva; 
sodelovanje Slovenije pri izvajanju projektov mednarodnih organizacij, vključno s udeležbo pri 
financiranju teh projektov. 

06 Lokalna samouprava 

0602 Splošni transferi občinam 

06021601 Dopolnilna sredstva občinam 

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

Na podlagi 20.a in 24. člena zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO; Uradni list RS, št. 
80/94, 45/97 - odločba US, 67/97 - odločba US, 56/98, 59/99 - odločba US, 61/99 - odločba US in 
89/99 - odločba US) Ministrstvo za finance tekoče mesečno nakazuje občinam sredstva finančne 
izravnave. Dolžnost Ministrstva za finance je, da občinam na podlagi izračunov, kijih sprejme Vlada 
RS, zagotavlja sredstva finančne izravnave za pokrivanje izračunanega obsega primerne porabe in 
nemoteno financiranje nalog, kijih občinam nalagajo ustava, zakoni in drugi predpisi. 

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

Dolgoročni cilj nakazovanja sredstev občinam v obliki finančne izravnave je skladno z ZFO zagotoviti 
občinam dopolnilna sredstva za financiranje nalog, ki jih le-te opravljajo v skladu z ustavo in zakoni. 
Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti obstoječega sistema financiranja občin pa je dolgoročni cilj 
nadaljnja reforma sistema javnih financ na področju lokalne samouprave. Dolgoročni cilj reforme 
sistema javnih financ na področju lokalne samouprave je povečanje avtonomnosti občin in njihove 
fiskalne kapacitete pri pokrivanju vseh tekočih obveznosti. 

Zaradi odločb Ustavnega sodišča RS bo potrebno čimprej spremeniti sistemsko zakonodajo, ki ureja 
financiranje občin. Pospešiti je potrebno priprave, da bo Vlada RS spremenjen in dopolnjen zakon o 
financiranju občin čimprej predložila v obravnavo Državnemu zboru RS. Skladno s sprejetimi 
rešitvami se bodo občinam iz državnega proračuna tudi v bodoče zagotavljala potrebna dopolnilna 
sredstva. 

9 
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: 

7505 Dopolnilna sredstva občinam 

Ustava, področni zakoni in drugi predpisi, ki sistemsko urejajo področje proračunske porabe v 
lokalnih skupnostih (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o financiranju občin, 
zakon o javnih skladih) predstavljajo osnovo za opredeljevanje potrebnih sredstev, ki naj bi se dodatno 
zagotavljala lokalni ravni iz državnega proračuna. Na podlagi ZFO se izračuna primerna poraba in ob 
upoštevanju lastnih prihodkov občin tudi potrebni zneski finančne izravnave tistim občinam, ki s 
svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvajanja ustavnih in zakonskih nalog. 

V predlogu sprememb proračuna za leto 2003 se dopolnilna sredstva občinam zagotavljajo brez 
učinkov sprememb na področju davčne zakonodaje, ki bodo povzročile velik izpad prihodkov občin iz 
naslova dohodnine. Tako je iz podatkov o potrebnih dopolnilnih sredstvih občin razvidno, da se ta 
sredstva v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2003, zmanjšujejo, ne da bi se zmanjšal 
izračunani obseg primerne porabe za posamezno občino in vse občine skupaj. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 
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Skladno z ZFO je v zakonsko predpisanih rokih potrebno pripraviti ustrezne izračune za dopolnilna 
sredstva občinam in s tem občinam omogočiti pravočasno pripravo in sprejem njihovih proračunov ter 
vsem občinam, upravičenim do finančne izravnave, ta sredstva tekoče mesečno tudi nakazovati. 
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06021602 Investicije in razvojni programi občinam 

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

Na podlagi 26. člena ZFO Ministrstvo za finance nakazuje občinam sredstva za sofinanciranje 
posameznih ukrepov in investicij na lokalni ravni. Po izpolnitvi zakonskih pogojev se občinam 
nakazujejo sredstva iz tega naslova skladno s sprejetim programom ukrepov in investicij, ki bodo 
sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev proračuna RS za posamezno proračunsko leto, ki ga sprejme 
Vlada RS. 

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

Dolgoročni cilj nakazovanja sredstev občinam za sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij je 
skladno z ZFO zagotoviti občinam dodatna sredstva za izvedbo nalog, za katere je bilo ugotovljeno, da 
se lahko vključijo v načrt razvojnih programov na ravni države in vsebinsko omogočijo rešitev 
določene problematike (na primer: izgradnja osnovnih šol, komunalne infrastrukture ipd). 

Skladno z reformo javnih financ na ravni države je potrebno doseči, da se sprejmejo tudi kvalitetni 
načrti razvojnih programov na ravni občin, ki bi jih lahko v okviru razpoložljivih sredstev v državnem 
proračunu vključili v državni načrt razvojnih 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: 

2475 Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za investicije 

Ustava, področni zakoni in drugi predpisi, ki sistemsko urejajo področje proračunske porabe, 
predstavljajo osnovo za zagotavljanje dodatnih sredstev za posamezne ukrepe in investicije na lokalni 
ravni. Na podlagi ZFO pristojna ministrstva v okviru globalno razpoložljive kvote oblikujejo predlog 
možne zagotovitve dodatnih sredstev za izvedbo določenega programa v občinah. Občinam se 
odobrena sredstva nakazujejo šele takrat, ko so izpolnjeni predpisani pogoji. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Skladno z ZFO je potrebno pripraviti izračune, ki so podlaga ža globalno opredeljeno možno višino 
sredstev, kijih posamezni občini lahko zagotovi država v obliki sofinancerskega deleža za posamezen 
ukrep oziroma investicijo. Ti izračuni pa morajo biti pripravljeni v zakonsko predpisanih rokih, ki 
občinam omogočajo pravočasno pripravo in sprejem njihovih proračunov. Občine, ki so skladno s 
sprejetim načrtom razvojnih programov na ravni države upravičene do dodatnih sredstev iz državnega 
proračuna, morajo pred začetkom izvedbe investicije pridobiti soglasje Ministrstva za finance. V 
primeru, ko občina ugotovi, da posamezne investicije ne bo mogla finančno pokriti z lastnimi viri (in 
morebitnimi dodatnimi viri z državne ravni), se odloči za najem kredita. Možen obseg zadolževanja je 
določen v ZFO. Slednji tudi določa, da mora občina pred sklenitvijo pogodbe o zadolževanju pridobiti 
soglasje Ministrstva za finance. Postopki zadolževanja občin oziroma način pridobitve soglasja 
Ministrstva za finance so določeni v pravilniku o zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 30/00), ki ga 
je izdal minister za finance. Sredstva za posamezne ukrepe in investicije v občinah bodo nakazana 
vsem občinam, ki bodo za investicije iz sprejetega programa, ki ga potrdi vlada, izpolnjevale zakonsko 
določene pogoje. 
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09 Pravosodje 

0905 Odškodnine 

09051601 Odškodnine po sodnih sklepih 

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

Poravnava obveznosti na podlagi sodnih ali upravnih odločb, sodnih in izvensodnih poravnav ter 
poravnava obveznosti po zakonu o denacionalizaciji. 

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

Poravnavanje obveznosti na podlagi sodnih odločb se izvaja letno, dolgoročni cilj pa je, da bi se 
število sodno uveljavljenih zahtevkov proti Republiki Sloveniji zmanjšalo tako po višini, kot po 
številu. Dosega navedenega cilja je predmet strateškega ravnanja vseh proračunskih porabnikov ter 
upoštevanje tega cilja pri sprejemanju zakonskih in podzakonskih odločitev, na podlagi katerih prihaja 
do zahtevkov proti Republiki Sloveniji, predvsem pa pri izdajanju posamičnih pravnih aktov (sodne in 
upravne odločbe) ter materialnih dejanj državnih organov. Ministrstvo za finance konstantno opozarja 
na nujnost skrbnega ravnanja proračunskih porabnikov v smeri zmanjševanja zahtevkov preko sodišč. 

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: 

V okviru podprograma Odškodnine po sodnih sklepih sta načrtovani dve proračunski postavki, in sicer 
7610 - Odškodnine po sodnih sklepih in 4629 - Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji. 

7610 Odškodnine po sodnih sklepih; 

Postavka je namenjena poravnavanju obveznosti iz naslova pravnomočnih sodnih ali upravnih odločb, 
poravnav ali izvensodnih poravnav, za katere v skladu z 20. členom Zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 ni mogoče ugotoviti organa, kije povzročil okoliščine, ki so 
pripeljale do izdaje odločbe oziroma je zaradi takšnih okoliščin zastopnik Republike Slovenije 
soglašal s sklenitvijo sodne ali izvensodne poravnave ter odškodnine neupravičeno obsojenim, ki jih 
ne plačuje Državna pravobranilstvo. 

Na postavki so planirana tudi sredstva za plačila sodnih izvedencev, ki jih javno pravobranilstvo oz. 
Ministrstvo za finance vključi v proces sodne oz. izvensodne poravnave za ocenitev odškodninskega 
zahtevka. 

4629 Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji. 

Sredstva na postavki so nekoliko manjša od tistih, ki smo jih načrtovali v letu 2002, ker je očitno vse 
manj upravičencev, ki lahko uveljavljajo odškodnino v denarju iz razlogov slabšega premoženjskega 
stanja, kar je sicer pravna podlaga za uveljavljanje tovrstnih odškodnin. Vendar je tudi v letu 2003 
treba rezervirati sredstva na navedeni postavki v predlagani višini, ker sicer brez teh sredstev ne bo 
mogoče izpolniti obveznosti Republike Slovenije do denacionalizacijskih upravičencev. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma 

Glavni izvedbeni cilj v letu 2003 je poravnati vse zapadle obveznosti na podlagi sodnih odločb in tako 
preprečiti, da bi na podlagi izvršilnih sklepov sodišč prihajalo do rubeža sredstev na računu proračuna 
Republike Slovenije, ker bi v primeru trenutne nelikvidnosti lahko prišlo do blokade proračuna, kar bi 
povzročilo izjemno veliko materialno škodo Republiki Sloveniji. V primeru, da bodo predvidena 
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sredstva nezadostna, bo v izogib možnosti blokade proračuna potrebno s prerazporeditvami zagotoviti 
dodatna sredstva na tej postavki. 
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21 Pokojnine 

2102 Pokojnine 

21021601 Obveznosti države do ZPIZ 

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

Podprogram zajema transferiranje sredstev za pokojnine po posebnih predpisih, ki se po Zakonu o 
poravnavanju finančnih obveznosti RS iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja zagotavljajo v 
državnem proračunu. Pokojnine izplačuje ZPIZ, sredstva pa se refundirajo iz državnega proračuna z 
mesečnimi akontacijami in letnim poračunom. 

Poleg tega podprogram zajema tudi dopolnjevanje prenizkih izvirnih prihodkov ZPIZ do razlike, ki 
omogoča izplačevanje obveznosti iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja. Podlaga za to obveznost 
državnega proračuna sta 233. in 234. člen Zakona o PIZ. 

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

Zagotavljanje pravic iz naslova pokojninsko-invalidskega zavarovanja po posebnih predpisih ter 
zagotavljanje zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja. 

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: 

4760 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ; 

Postavka je za leto 2003 planirana v višini 80,6 mlrd SIT. Postavka obsega sredstva za vse pravice iz 
PIZ, ki temeljijo na posebnih predpisih. Znesek temelji na izračunu ZPIZ. 

6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ. 

Postavka je za leto 2003 planirana v višini 137,7 mlrd SIT. S postavke se mesečno transferirajo 
sredstva v višini razlike med prilivi iz prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 
potrebnimi sredstvi za izplačilo obveznosti pokojninskega zavoda. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Zagotovitev sredstev za obveznosti države iz naslova pokojninsko-invalidskega zavarovanja ter 
dopolnjevanje blagajne ZPIZ, ki bo omogočilo izplačilo pokojnin in drugih njenih obveznosti. 

22 Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 

22011601 Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in 
bančnega sektorja 

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

Podprogram vsebuje odplačevanje obresti od državnega dolga, ki je nastal na podlagi restrukturiranja 
podjetniškega in bančnega sektorja v Republiki Sloveniji, v skladu s pogodbami, uredbami oziroma 
prospekti obveznic. Osnova restrukturiranja je bilo prevzemanje obveznosti bank in podjetij ter izdaje 
in razdeljevanje obveznic v zameno za prevzete terjatve oziroma za lastniške deleže v podjetjih in 
bankah. 
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V delu obveznosti, ki so nastale na podlagi restrukturiranja podjetniškega sektorja, podprogram 
vključuje odplačevanje obresti od prevzetega dolga Slovenskih železnic doma in v tujini in 
odplačevanje obresti od obveznic RS 13, ki so bile izdane zaradi izvedbe projekta prestrukturiranja 
podjetij, ki ga v imenu Republike Slovenije izvaja Slovenska razvojna družba d.d. 

V delu obveznosti, ki so nastale na podlagi restrukturiranja bančnega sektorja, pa podprogram prav 
tako vključuje odplačevanje obresti od obveznic Republike Slovenije, izdanih za posebne namene. To 
so obveznice z oznakami RS04, RS06, RS08, RS10 in RS15. Obveznice RS06 so bile izdane zaradi 
izplačanih deviznih vlog, obveznice RS04 zaradi neizplačanih deviznih vlog bank in obveznice RS08 
zaradi neizplačanih deviznih vlog občanov. Del emisije obveznic RS04 je bil kasneje zamenjan za 
obveznice RS 10. Pri vseh teh obveznicah gre za devizne vloge bank v Sloveniji iz časa bivše SFRJ, ki 
so bile deponirane pri Narodni banki Jugoslavije. Republika Slovenija je v zameno za izdane in 
razdeljene obveznice prevzela terjatve bank iz naslova omenjenih vlog do Narodne banke Jugoslavije. 
Obveznice RS 15 pa so bile izdane z namenom zamenjave obveznic Agencije RS za sanacijo bank in 
hranilnic, ki so se uporabljale v procesu sanacije bank zaradi slabih terjatev in negativnih tečajnih 
razlik. Dobili sta jih Nova kreditna banka Maribor d.d., in Nova Ljubljanska banka d.d., Republika 
Slovenija pa je v zameno prevzela lastniške deleže v teh dveh bankah. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je Financiranje proračuna Republike Slovenije, financiranje likvidnosti 
proračuna Republike Slovenije, servisiranje dolga, nastalega zaradi procesa prestrukturiranja nekaterih 
podjetij in sanacij bank, izpeljava nacionalnega programa izgradnje avtocest in temeljnih razvojnih 
programov obrambnih sil. Zaradi izvedbe teh programov se je država v preteklosti zadolževala z 
najemanjem kreditov in izdajanjem vrednostnih papirjev. Obveznosti iz tega naslova so vključene v 
navedeni podprogram. 

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: 

1023 Obresti - prevzeti domači dolg Slovenskih železnic; 

Na tej postavki so planirana sredstva za odplačilo obresti iz naslova domačih kreditov, ki so jih v 
preteklosti najele Slovenske železnice. Dolg Slovenskih železnic je na osnovi Zakona o železniškem 
prometu (Uradni list RS, št. 92/99, 11/01, 33/01) prevzela Republika Slovenija. V izračunu obresti so 
upoštevani prihranki iz naslova zamenjave obstoječega dolga v višini 6 mlrd SIT z zadolžitvijo z 
novim cenejšim inštrumentom. 

1025 Obresti - prevzeti tuji dolg Slovenskih železnic; 

Na tej postavki so planirana sredstva za odplačilo obresti iz naslova nekaterih tujih kreditov, ki so jih v 
preteklosti najele Slovenske železnice. Dolg Slovenskih železnic je na osnovi Zakona o železniškem 
prometu (Uradni list RS, št. 92/99, 11/01, 33/01) prevzela Republika Slovenija. 

1211 Obresti - dospele in nezastarane obveznice; 

Postavka vsebuje oceno zneska obresti, ki naj bi bil v letu 2003 izplačan. Gre za izplačilo obresti od 
obveznic RS02, katerih glavnica je dospela 01.12.2000. obresti od obveznic RS03, katerih zadnji 
kupon je dospel 15.01.2000, obresti od obveznic RS09, katerih glavnica je dospela 24.07.2000 in 
obresti od obveznic RS12, katerih glavnica je dospela 29.05.2002. Obveznice RS02 in RS03 so 
materializirane. Imetniki lahko njihove kupone unovčujejo še tri leta od dospelosti posameznega 
kupona. Obveznice RS09 in RS 12 pa so nematerializirane, pravica do unovčenja obresti zastara prav 
tako v treh letih. 
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4000 Obresti - RS 10 (zamenjava za neizplačane devizne vloge - banke); 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 48. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije (ZlPro, Uradni list RS, št. 5/96) vsem imetnikom obveznic Republike Slovenije za prevzete 
obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog RS04 (Uradni list RS, Št. 68/97) ponudila zamenjavo 
obstoječih obveznic za nove obveznice, ki se indeksirajo s TOM (RS 10). Skupno je bilo izdanih 
5.218.961 obveznic v apoenih po 10.000 SIT. 

Obresti od obveznic RS 10 se obračunavajo po tiksni obrestni meri 4,5 % letno na konformni način od 
indeksirane vrednosti nedospele glavnice. Izplačujejo se vsakega 31.05., do vključno 31.05.2007, ko 
dospe v izplačilo še zadnji obrok glavnice. 

Obveznice so bile uvrščene v borzno kotacijo na Ljubljanski borzi vrednostnih papiijev dne 
07.06.1999. Na dan 31.08.2002 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe vpisanih 317 
različnih imetnikov teh obveznic. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu juniju. 

5630 Obresti - RS 13; 

Obveznice so bile izdane z namenom izvajanja programa prestrukturiranja podjetij, ki ga vodi 
Slovenska razvojna družba d.d. Zakonska osnova za izdajo obveznic je zakon o Slovenski razvojni 
družbi in programu prestrukturiranj podjetij (Uradni list RS, št. 39/97). 

Obveznice so bile izdane 29.06.1998 v apoenih po 1.000 DEM v skupnem znesku 106.701.000 DEM. 
V skladu z enotnim priporočilom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Banke Slovenije, Klirinško 
depotne družbe in Ljubljanske borze, je bila obveznica RS13 z dnem 01.01.2002 preračunana v EUR. 
Po fiksnem menjalnem razmerju znaša skupna vrednost izdaje 54.555.154,29 EUR. 

Obresti od obveznic RS 13 se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 5,55 % letno. 
Izplačujejo se vsakega 29.06. in 29.12., do vključno 29.06.2008, v tolarski protivrednosti po srednjem 
tečaju Banke Slovenije na dan dospelosti. 

Obveznice so bile uvrščene v borzno kotacijo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev dne 
07.06.1999. Na dan 31.08.2002 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe vpisanih 113 
različnih imetnikov teh obveznic. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu juliju in mesecu decembru. 

6582 Obresti - RS 8 (neizplačane devizne vloge - občani); 

Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je bil zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih 
deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93), ki določa, da mora banka na zahtevo lastnika za devizno vlogo 
izročiti prenosljive obveznice Republike Slovenije po stanju devizne vloge s pripisanimi obrestmi, 
preračunane v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izročitve obveznic. Obveznice so 
nominirane v DEM. Glavnica obveznic in pripadajoče obresti se izplačujejo v DEM ali pa po 
posebnem tečaju Banke Slovenije v SIT, če so bile obveznice uporabljene za namene 14. člena zakona 
o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog. 

Uredba o izdaji in uporabi obveznic Republike Slovenije za poravnavo obveznosti iz neizplačanih 
deviznih vlog (Uradni list RS, št. 36/93) določa obseg izdaje v višini 96.533.000 DEM. V skladu z 
enotnim priporočilom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Banke Slovenije, Klirinško depotne 
družbe in Ljubljanske borze, je bila obveznica RS8 z dnem 01.01.2002 preračunana v EUR. Po 
fiksnem menjalnem razmerju znaša skupna vrednost izdaje 49.356.539,17 EUR. 

Obresti se obračunavajo od nedospele vrednosti glavnice po fiksni obrestni meri 5 % letno na linearni 
način. Izplačujejo se vsakega 31.05. in 30.11., do vključno 31.05.2003, ko dospe v izplačilo še zadnji 
obrok glavnice. 

Obveznice so bile uvrščene v borzno kotacijo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev dne 
30.06.1993. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu maju. 
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6583 Obresti - RS 4 (neizplačane devizne vloge - banke); 

Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je bil zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih 
deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93), ki določa, da Republika Slovenija zamenja svoje obveznice za 
terjatve bank z ozemlja Republike Slovenije do Narodne banke Jugoslavije. 

Skupni znesek izdaje do dne 30.06.2001 je znašal 264.938.000 DEM (264.938 obveznic v apoenih po 
1.000 DEM). V skladu z enotnim priporočilom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Banke Slovenije, 
Klirinško depotne družbe in Ljubljanske borze, je bila obveznica RS8 z dnem 01.01.2002 preračunana 
v EUR. Po fiksnem menjalnem razmerju znaša skupna vrednost izdaje 135.460.648,42 EUR. 

Obresti se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 8 % letno. Izplačujejo se vsakega 
31.05. in 30.11., do vključno 31.05.2022, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije 
na dan dospelosti. 

Obveznice so bile uvrščene v borzno kotacijo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev dne 
31.07.1998. Na dan 31.08.2002 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe vpisanih 849 
različnih imetnikov teh obveznic. 

V skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 409 - 07/2002 - 2 z dne 07.03.2002, je bilo dne 
22.04.2002 izvršeno delno predčasno odplačilo obveznice RS04 v skupni višini 34.783.710,00 EUR. S 
predčasno izpolnitvijo seje višina posameznega apoena RS04 zmanjšala iz 511,29 EUR na 380,00 
EUR. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu juniju in mesecu decembru. 
Izračun obresti predvideva prihranke iz naslova postopnega predčasnega odplačevanja dolga s sredstvi 
iz kupnine od prodaje kapitalskega deleža države v NLB d.d. 

6585 Obresti - RS 6 (izplačane devizne vloge); 

Obveznice so bile izdane z namenom poravnavanja obveznosti iz naslova deviznih vlog, vloženih na 
območju Republike Slovenije, ki so jih banke deponirale pri Narodni banki Jugoslavije in izplačale 
vlagateljem do 31.12.1992. Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je bil zakon o poravnavanju 
obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 20/95), ki določa, da Republika 
Slovenija prevzame terjatve bank do Narodne banke Jugoslavije iz izplačanih deviznih vlog. 

Skupni znesek izdaje do dne 30.06.2001 je znašal 437.119 obveznic RS06 v apoenih po 100.000 SIT 
nominalne vrednosti. 

Obresti se obračunavajo na konformni način po fiksni obrestni meri 3 % letno od revalorizirane ' 
vrednosti glavnice. Izplačujejo se vsakega 15.02. in 15.08., do vključno 15.02.2015, ko dospe v 
izplačilo tudi revalorizirana vrednost glavnice. 

Obveznice kotirajo na prostem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Na dan 31.08.2002 je bilo 
v centralnem registru Klirinško depotne družbe vpisanih 10 različnih imetnikov teh obveznic. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu februarju in mesecu avgustu. 

6923 Obresti - RS 15 (obveznice za sanacijo bank); 

Obveznice so bile izdane na osnovi zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice 
Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95) v zameno za obveznice, ki jih je 
izdala Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic na podlagi zakona o jamstvu Republike Slovenije za 
obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 57/92). 

Skupna vrednost vseh izdanih serij obveznic Republike Slovenije (serije A do T) za zamenjavo za 
sanacijske obveznosti Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic je znašala 145,5 milijard SIT. Od tega 
je Nova kreditna banka Maribor d.d., prejela za 52,5 milijard SIT obveznic, Nova Ljubljanska banka 
d.d., pa za 93,0 milijard SIT obveznic. 

Obveznice serije F in H so (bile) namenjene Novi kreditni banki Maribor d.d., in Novi Ljubljanski 
banki d.d., za poplačilo nekaterih njihovih obveznosti, ki izhajajo še iz obdobja sanacije bank. 
Razdeljevanje obveznic serije H je že zaključeno. Razdeljenih je bilo 47.902 obveznic od 88.660 
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razpoložljivih, kar predstavlja 54 % celotne serije. Razdeljevanje obveznic serije F še poteka in sicer 
sedaj le še Novi kreditni banki Maribor d.d. Do 31.08.2002 je bilo razdeljenih 42.908 obveznic od 
razpoložljivih 89.813, kar predstavlja skoraj 48 % celotne serije. 

Glavnice obveznic, ki še niso oziroma ne bodo dospele pred letom 2003, se valorizirajo s TOM (serije 
F do M), oziroma s TOM ali DEM (serije N do T). Obresti od obveznic se obračunavajo po fiksni 
obrestni meri na konformni način od valorizirane vrednosti glavnic. Izplačujejo se v skladu z 
amortizacijskimi načrti. 

Obveznice serije I so bile uvrščene v borzno kotacijo A Cjubljanske borze vrednostnih papirjev dne 
23.1.1997, obveznice serije H in E pa dne 24.2.2000 

Na osnovi Uredbe o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznic Republike Slovenije serije 
RS151095M (Uradni list RS, št. 106/01), je bila dne 15.01.2002 izvršena zamenjava 46.582 lotov 
obveznic serije M za nove petletne obveznice RS31 in nove desetletne obveznice RS32, preostalih 
92.220 lotov pa je bilo predčasno odplačanih dne 14.02.2002. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v januarju, aprilu, juliju in oktobru, skladno z 
amortizacijskimi načrti. Izračun obresti predvideva prihranke iz naslova postopnega predčasnega 
odplačevanja dolga s sredstvi iz kupnine od prodaje kapitalskega deleža države v NLB d.d. 

1666 Obresti - prevzeti domači dolgovi Slovenskih železarn. 

Na tej postavki so planirana sredstva za odplačilo obresti iz naslova domačih kreditov Slovenskih 
železarn, ki jih je prevzela Republika Slovenija na osnovi Zakona o prevzemu 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Za leto 2003 se predvideva izplačilo vseh obresti, ki dospejo v letu 2003 v skladu s kreditnimi 
pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. Tovrstne obveznosti države morajo biti 
izpolnjene, saj bi v nasprotnem primeru Republika Slovenija izgubila zaupanje investitorjev na 
finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje zadolževala pod manj ugodnimi pogoji. 

22011602 Obveznosti iz naslova sukcesije 

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

Podprogram vsebuje odplačevanje obresti od dolga; ki gaje Republika Slovenija prevzela kot ena od 
naslednic bivše SFRJ v skladu z mednarodnimi sporazumi oziroma pogodbami. 

Konec leta 1991 je srednjeročni in dolgoročni zunanji dolg nekdanje SFRJ znašal 15 milijard USD, od 
tega alocirani del dolga 12 milijard USD, nealocirani del dolga pa 3 milijarde USD. Da bi lahko 
Republika Slovenija kot nova država dostopala do mednarodnih finančnih trgov, je morala urediti 
odnose z upniki iz tujine. Pri tem je osnovno izhodišče predstavljal Ustavni zakon za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije iz leta 1991. 

Obveznosti iz naslova sukcesije SFRJ lahko razdelimo na dva sklopa in sicer na obveznosti do 
Pariškega kluba in obveznosti do Londonskega kluba. 

Pariški klub predstavlja skupino petnajstih držav, od katerih je bivša SFRJ neposredno najemala 
kredite. Republika Slovenija se je na osnovi pogajanj zavezala, da bo prevzela vse obveznosti 
slovenskih končnih uporabnikov (alocirani dej dolga) in tudi 16,39 % dolga nekdanje federacije. 

Iz naslova Pariškega kluba bo morala Republika Slovenija v letu 2003 odplačevati obresti (in tudi 
glavnice) le še ZR Nemčiji v skladu z medsebojno podpisanim sporazumom. 

Londonski klub predstavlja skupino tujih komercialnih bank, ki je z nekdanjo SFRJ sklenila več 
sporazumov, od katerih je najpomembnejši Novi finančni sporazum (New Financing Agreement) iz 
leta 1988. kije urejal reprogramiranje obveznosti tedanjih jugoslovanskih poslovnih bank in nekdanje 
Narodne banke Jugoslavije. Na pogajanjih z Londonskim klubom je Republika Slovenija dosegla 
prevzem 18 % celotnega dolga in s tem izpustitev iz solidarnostne klavzule z ostalimi dolžniki iz tega 
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sporazuma. Tako prevzeti dolg je Republika Slovenija takoj zamenjala za novega in zanj izdala 
obveznice, ki bodo dokončno dospele v plačilo leta 2006. 

Poleg navedenega predstavlja obveznost iz naslova sukcesije tudi obveznost do Mednarodnega 
denarnega sklada iz naslova dodeljenih posebnih pravic črpanja, ki so se do leta 2000 poravnavale iz 
dobička Banke Slovenije, obveznosti iz leta 2001 pa se plačujejo iz proračuna. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje obveznosti iz naslova sukcesije. Obveznosti iz tega 
naslova so vključene v navedeni podprogram. 

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: 

4002 Obresti - sukcesija SFRJ - Pariški klub; 

Postavka vsebuje zneske obresti, ki bodo v letu 2003 dospeli iz naslova dolgov, prevzetih z 
dvostranskimi pogajanji z državo članico Pariškega kluba ZR Nemčijo. 

Obveznosti so bile prevzete na osnovi zakona o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz 
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za 
konsolidacijo dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pariškega kluba v 
obdobju 1984 - 1988 (Uradni list RS, št. 1/96). 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu juniju in mesecu decembru. 

6601 Obresti - sukcesija SFRJ -NFA; 

Postavka vsebuje oceno zneska obresti, ki bodo v letu 2003 dospele iz naslova dolgov, prevzetih v 
dvostranskih pogajanjih s konzorcijem komercialnih bank o izvajanju pogodbe, imenovane Novi 
finančni sporazum, ki gaje leta 1988 sklenila s konzorcijem komercialnih bank skupina poslovnih 
bank z Narodno banko Jugoslavije na čelu, v višini 4,2 milijarde SIT (za omenjeni sporazum se je 
prijela kratica NFA, ki izvira iz njegovega angleškega naziva: New Financing Agreement). 

V letu 1996 je Državni zbor RS sprejel zakon, ki določa način urejanja odnosov Republike Slovenije z 
navedenimi upniki. To je zakon o prevzemu dela dolga po Novem finančnem sporazumu iz leta 1988 
in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Uradni list RS, št. 14/96). 

V letu 1996 je Slovenija uresničila dogovor z Londonskim klubom komercialnih upnikov nekdanje 
SFRJ in na tej osnovi izdala za 812 milijonov USD obveznic (646,2 milijona USD in 255,5 milijona 
DEM). Stanje obveznosti iz naslova prevzema dolga do Londonskega kluba seje do konca leta 1996 
že zmanjšalo na 649 milijonov USD zaradi predčasnega odplačila dela obveznic, financiranega s 
sredstvi na fiduciarnem računu, v višini 125 milijonov USD njihove nominalne vrednosti in zapadlosti 
prvega obroka glavnice v višini 37 milijonov USD. 

NFA obveznice so bile izdane v skupni višini 812.057.5267 USD. Izdane so bile v dveh serijah in 
sicer v vsaki seriji v dveh valutah: 

Serija 1/DEM v višini 161.674.000 DEM, 
Serija 2/DEM v višini 93.814.000 DEM, 

- Serija 1/USD v višini 426.272.000 USD in 
- Serija 2/USD v višini 219.895.000 USD. 

Z izdajo obveznic je bila dosežena izpustitev vseh slovenskih dolžnikov iz še vedno veljavne 
mednarodne pogodbe NFA, ki vključuje solidarnostno klavzulo. Če bi slovenski dolžniki ostali 
zavezani po navedeni pogodbi, bi imeli upniki pravico od njih izterjati celotno vrednost iz pogodbe, ki 
je v začetku leta 1996 dosegla vrednost 5.6 milijarde USD (vključno z dospelimi in neplačanimi 
obveznostmi). 
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V letu 1998 je bilo izvedeno predčasno plačilo celotne serije 1/USD in 1/DEM dne 12.06.1998 in 
sicer: 

- 1/USD v znesku 329.392.097 USD 
- 1/DEM v znesku 124.929.946 DEM 

Predčasno plačilo je bilo financirano z izdajo Evroobveznice v EUR s fiksno obrestno mero 5,375 %, 
kar je precej manj od LIBOR-ja pri obstoječih obveznicah, kije naraščal. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu juniju in mesecu decembru. 

4104 Obresti - dodeljene posebne pravice črpanja pri IMF. 

Na osnovi Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu vodenja poslov in poravnavanja 
obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list 
RS, št. 6/02), sta dne 25.01.2002 Ministrstvo za finance in Banka Slovenije sklenila Pogodbo o načinu 
poravnavanja obveznosti iz naslova dodeljenih posebnih pravic črpanja. 

Obveznosti do Mednarodnega denarnega sklada so se v skladu s Sklepom o načinu vodenja poslov in 
poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem 
skladu (Uradni list RS, št. 38/93) do leta 2000 poravnavale iz dobička Banke Slovenije po potrditvi 
vsakoletnega zaključnega računa. V skladu s spremembo sklepa in pogodbo o načinu poravnavanja 
obveznosti iz naslova dodeljenih posebnih pravic črpanja pa se bo obveznost poravnavala iz proračuna 
kvartalno na račun Banke Slovenije. 

Porabo proračuna za, leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu februarju, maju, avgustu in 
novembru. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Za leto 2003 se predvideva izplačilo vseh obresti, ki dospejo v letu 2003 v skladu s kreditnimi 
pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev. Tovrstne obveznosti države morajo biti 
izpolnjene, saj bi v nasprotnem primeru Republika Slovenija izgubila zaupanje investitorjev na 
finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje zadolževala pod manj ugodnimi pogoji. 

22011603 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 
- domače zadolževanje 

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

Podprogram zajema odplačevanje obresti iz naslova domačega zadolževanja zaradi financiranja 
preteklih proračunov Republike Slovenije. Republika Slovenija se je na domačem trgu zadolževala z 
najemanjem kreditov in izdajanjem obveznic oziroma zadolžnic. 

Za potrebe financiranja nacionalnega programa izgradnje avtocest in za financiranje temeljnih 
razvojnih programov obrambnih sil je Republika Slovenija najemala kredite, za direktno financiranje 
proračuna pa je izdajala tudi vrednostne papirje. V letu 2003 bo Republika Slovenija, poleg 
odplačevanja bbveznosti od kreditov, morala izplačevati tudi obresti od obveznic izdanih na domačem 
trgu. Glede na to, da se bo Republika Slovenija tudi v prihodnosti zadolževala na enak način, moramo 
sem prišteti še obresti od novega domačega zadolževanja. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Republike Slovenije, financiranje likvidnosti 
proračuna Republike Slovenije, servisiranje dolga, nastalega zaradi procesa prestrukturiranja nekaterih 
podjetij in sanacij bank. izpeljava nacionalnega programa izgradnje avtocest in temeljnih razvojnih 
programov obrambnih sil. Zaradi izvedbe teh programov se je država v preteklosti zadolževala z 
najemanjem kreditov in izdajanjem vrednostnih papirjev. Obveznosti iz tega naslova so vključene v 
navedeni podprogram. 
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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: 

1212 Obresti dolgoročnih obveznic izdanih na domačem trgu - 2000; 

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2000 je na 
podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000) (Uradni list RS, št. 9/2000) Republika Slovenija v letu 
2000 izdala triletne, petletne in desetletne obveznice, v skladu s programom financiranja državnega 
proračuna za leto 2000. 

V letu 2000 so tako bile izdane obveznice z oznakami RS16, RS17, RS18, RS19 in RS20. Triletne 
obveznice RS 16 so bile prvič izdane 24.02.2000, prav tako petletne obveznice RS 17. Desetletne 
obveznice RS18 so bile prvič izdane 26.04.2000. Druge in tretje triletne obveznice v letu 2000, RS19 
in RS20, pa so bile prvič izdane 24.07.2000 oziroma 01.12.2000. 

Obveznice RS16, RS17, RS19 in RS20 so izdane v apoenih po 10.000 SIT, obveznice RS18 pa v 
apoenih po 100 EUR. Zneski izdaj triletnih obveznic znašajo 6.000.000.000 SIT, petletnih obveznic 
9.000.000.000 SIT, desetletnih obveznic pa 50.000.000 EUR. 

Obresti od obveznic RS 16, RS 17, RS 19 in RS20 se obračunavajo na konformni način po variabilni 
obrestni meri TOM + 4,2% (RS 16, RS 19 in RS20), oziroma TOM + 4,7% (RS 17). Obresti od 
obveznic RS 18 pa se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 6 % letno. Obresti od vseh 
obveznic se izplačujejo v SIT. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavljajo plačila obresti v februaiju (RS 16 in RS 17), aprilu (RS 18), 
juliju (RS 19) in decembru (RS20). 

4145 Obresti - domači krediti - TRP; 

V znesku so planirani odhodki za domače kredite, najete na osnovi Zakona o zagotavljanju sredstev za 
realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil v letih 1994 - 2007 (Uradni list RS, št. 13/94, 
42/00 in 97/01). 

Od leta 1996 do konca leta 1999 so bili pri slovenskih bankah najeti tolarski krediti v višini 
34.100.000 tisoč SIT in bodo odplačani do leta 2003. 

V letu 2000 so bili za izvedbo TRP programa najeti krediti v višini 5.800.000 tisoč SIT, ki bodo 
odplačani do leta 2004. 

V letu 2001 so bili za izvedbo TRP programa najeti krediti v višini 3.100.000. tisoč SIT, ki bodo prav 
tako odplačani do leta 2004. 

V letu 2002 so bili za izvedbo TRP programa najeti krediti v višini 9.550.000 tisoč SIT, ki bodo 
izplačani do leta 2006. 

Izračun obresti upošteva zadolževanja za potrebe TRP do konca leta 2002 in zadolževanje za potrebe 
TRP v letu 2003. Istočasno pa izračun obresti upošteva tudi prihranke iz naslova zamenjave 
obstoječega dolga v višini 12,1 mlrd SIT s cenejšim dolgom z enako dospelostjo glavnic. 

6589 Obresti - novo domače zadolževanje; 

V znesku so planirani odhodki za obresti iz naslova: 

domačega zadolževanja za odplačilo glavnic državnega dolga, ki zapadejo v letu 2003 in 
predvidenega proračunskega deficita v višini 0,99 % bruto družbenega proizvoda; 

Zakonska osnova za planiranje je zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), zakon o 
izvrševanju proračuna za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01), zakon o izvrševanju proračuna za leto 
2002, zakon o izvrševanju proračuna za leto 2003. 
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6590 Obresti - domači krediti; 

V znesku so planirani odhodki za obresti domačim pogodbenim upnikom. 

Zakon o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Uradni list RS, št. 
18/95) je bil osnova za sklenitev Pogodbe o načinu in roku povračila dolga ter povračilu plačanih 
provizij Splošni banki Koper, po kateri ima Republika Slovenija obveznost do Splošne banke Koper v 
višini 4.513.800 USD. Obveznost bo odplačana v letu 2006. 

Za financiranje potreb državnega proračuna v letu 1998 in letu 1999 so bili pri slovenskih bankah 
črpani krediti v skupni višini 32.650.000 tisoč SIT, ki bodo odplačani do leta 2004. 

Za potrebe financiranja državnega proračuna v letu 2000, so bili na osnovi Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99) pri slovenskih bankah črpani krediti v višini 6.600.000 tisoč SIT, ki bodo 
odplačani do leta 2005. 

Za potrebe financiranja državnega proračuna v letu 2001 so bili na osnovi Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99) pri slovenskih bankah črpani krediti v višini 5.750.000 tisoč SIT, ki bodo 
odplačani do leta 2004. 

Za potrebe financiranja državnega proračuna v letu 2002 so bili na osnovi Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) pri slovenskih bankah črpani krediti v višini 59.000 tisoč 
EUR, ki bodo izplačani do leta 2007. 

V izračunu obresti so upoštevani prihranki iz naslova zamenjave obstoječega dolga v višini 2,5 mlrd 
SIT z zadolžitvijo s cenejšimi inštrumenti. 

6591 Obresti - domači krediti (avtoceste); 

Na postavki so planirani odhodki za obresti po kreditnih pogodbah z Novo Ljubljansko banko d.d. za 
izgradnjo avtocestnega omrežja. 

Obveznost do Nove Ljubljanske banke iz naslova deviznega kredita za refinanciranje oz. 
reprogramiranje v skladu z Novim finančnim sporazumom (NFS) za del, ki se nanaša na obveznice po 
Alternative Participation Instruments Exchange Agreement (APIE) v znesku 2.849.375 USD temelji 
na Zakonu o določitvi nalog, kijih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi SIS (Uradni list SRS, št. 
42/89). Kredit bo odplačan v letu 2008. 

Obveznost do Nove Ljubljanske banke po kreditu L/88 - Citicorp za del, ki se nanaša na obveznice po 
Alternative Participation Instruments Exchange Agreemejit (APIE) v znesku 497.837 USD temelji na 
Ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi SRS (Uradni list SRS, Št. 32/89). Kredit 
bo odplačan v letu 2008. 

6594 Obresti-RS 14; 

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 1999 so na 
podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 
34/98, 91/98) bile izdane obveznice Republike Slovenije z oznako RS14, ki so bile preko zbiranja 
ponudb ponujene v odkup in nadaljnjo prodajo bankam v Sloveniji. 

Obveznice so bile izdane 01.06.1999 v višini 6.304.000.000 SIT (630.400 lotov z nominalno 
vrednostjo 10.000 SIT). 

Obresti od obveznic RS 14 se obračunavajo po variabilni obrestni meri TOM + 4 % letno na konformni 
način. Izplačujejo se vsakega 01.06., do vključno 01.06.2003, ko dospe v izplačilo tudi glavnica. 

Obveznice so bile uvrščene v borzno kotacijo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev dne 
29.02.2000. Na dan 31.08.2002 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe vpisanih 207 
različnih imetnikov teh obveznic. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu juniju. 

8760 Obresti kratkoročnega zadolževanja; 

Pravna podlaga zadolževanja, v okvir katere sodi tudi kratkoročno zadolževanje, je v 84. členu ZJF. 
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Obresti kratkoročnega zadolževanja - postavka 8760 predvideva porabo proračunskih sredstev v letu 
2003 v višini 10.711 mio SIT. 

V skladu z 39. členom ZJF se obveznosti stroškov povezanih z zadolževanjem poravnavajo ne glede 
na sredstva, ki so za ta namen izkazana v posebnem delu proračuna. 

Ministrstvo za finance se kratkoročno zadolžuje za tri namene, in sicer za: 
1. upravljanje z dolgom države, 
2. delno pokrivanje tekočega deficita in 
3. uravnavanje tekoče likvidnosti proračuna. 

V okvir prvih dveh namenov uvrščamo predvsem kratkoročno zadolževanje z zakladnimi menicami. 
Ministrstvo za finance tudi za leto 2003 načrtuje nadaljevanje izdaj tri-, šest - in dvanajstmesečnih 
zakladnih menic. Strategija zadolževanja z zakladnimi menicami predvideva mesečno izdajanje 
trimesečnih zakladnih menic ter izdajanje šest in dvanajstmesečnih zakladnih menic vsak drugi mesec, 
pri čemer bi znašala povprečna emisija trimesečnih zakladnih menic 7,5 mrd SIT, šestmesečnih 
zakladnih menic 5,5 mrd SIT in dvanajstmesečnih zakladnih menic 5,6 mrd SIT. Povprečna mesečna 
zadolžitev iz naslova tri-, šest - in dvanajstmesečnih zakladnih menic bi tako v letu 2003 znašala 13,1 
mrd SIT. 

Ministrstvo za finance bo poleg tri-, šest - in dvanajstmesečnih zakladnih menic v letu 2003 izdajalo 
tudi enomesečne zakladne menice. Pri izdajah sodeluje tudi Banka Slovenije in sicer z namenom 
razvoja denarnega trga. Enomesečne zakladne menice se izdajajo tedensko. Višina emisij se prilagaja 
gibanju primarnega denarja, posamezne emisije pa so takšne, da je višina nezapadlih enomesečnih 
zakladnih menic približno 10 % primarnega denarja. V letu 2003 predpostavljamo povprečne izdaje 
enomesečnih zakladnih menic v višini 5 mrd SIT, tako da bo povprečno dnevno stanje nezapadlih 
enomesečnih zakladnih menic znašalo 20,0 mrd. 

Ministrstvo za finance ima z Banko Slovenije sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju, po kateri 
se kupnina enomesečnih zakladnih menic po izdaji - v kolikor proračun teh sredstev ne potrebuje - 
deponira v Banko Slovenije po enaki obrestni meri, kot je bila dosežena na avkciji. Ta princip 
omogoča nevtralen dohodkovni učinek za proračun. Ministrstvo za finance lahko sredstva depozita iz 
naslova enomesečnih zakladnih menic tudi uporablja za likvidnost proračuna. Banka Slovenije plača 
obresti depozita iz naslova enomesečnih zakladnih menic glede na dnevna stanja depozita. V letu 2003 
predvidevamo zaradi likvidnostnih potreb proračuna le manjše vezave depozitov kupnine enomesečnih 
zakladnih menic v Banko Slovenije. Tako bodo obresti izdaj enomesečnih zakladnih menic skoraj v 
celoti bremenile postavko 8760. V kolikor bo ministrstvo deponiralo kupnino enomesečnih zakladnih 
menic v Banko Slovenije, se bo bremenitev te postavke zmanjšala in ustrezno povečala bremenitev 
postavke 2352. 

Nekajdnevno likvidnostno premoščanje neusklajenega gibanja prihodkov in odhodkov RS bo 
Ministrstvo za finance pokrivalo z najemanjem likvidnostnih posojil pri enotnem zakladniškem računu 
države. 

2352 Zakladne menice za razvoj denarnega trga; 

Pravna podlaga zadolževanja, v okvir katere sodi tudi kratkoročno zadolževanje, je v 84. členu ZJF. 

Postavka 2352 predstavlja plačane obresti enomesečnih zakladnih menic, ki so pokrite z enakim 
zneskom prejetih obresti iz naslova depozita pri Banki Slovenije. Ta del je z denarnega vidika za 
proračun nevtralen. V kolikor Ministrstvo za finance enomesečne zakladne menice uporablja za 
uravnavanje likvidnosti proračuna, obresti iz tega naslova bremenijo postavko 8760. Glede na to, da v 
letu 2003 skoraj ne predvidevamo deponiranja kupnine iz naslova enomesečnih zakladnih menic pri 
Banki Slovenije, bodo postavko 2352 bremenile minimalne obresti (950 mio SIT). V kolikor pa bo 
zaradi spremenjenih likvidnostnih razmer proračuna prišlo do bolj intenzivnega deponiranja v Banko 
Slovenije, bodo potrebne ustrezne prerazporeditve s postavke 8760. 
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1448 Obresfi - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje; 

Na podlagi zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi 
razveljavitve kazni zaplembe premoženja (Uradni list RS, Št. 49/99) je Republika Slovenija 
01.02.2001 izdala obveznice z oznako RS21. Obveznice so bile izdane v apoenih nominalne vrednosti 
10.000 SIT. 

Glavnica obveznic se odplačuje v petnajstih letnih obrokih, vsakega 01.03. do vključno 01.03.2015. 
Obresti od obveznic se obračunavajo na konformni način po variabilni obrestni meri TOM + 1 % 
letno. Izplačevale se bodo vsakega 01.03., od vključno 01.03.2002 do vključno 01.03.2015. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu marcu. 

1659 Obresti dolgoročnih obveznic izdanih na domačem trgu - 2001; 

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2001 je na 
podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) Republika Slovenija v letu 2001 izdajala 
triletne, petletne in desetletne obveznice. 

V letu 2001 so tako bile izdane obveznice z oznakami RS22, RS23, RS24, RS25, RS26 in RS27. 
Triletne obveznice RS24 so bile prvič izdane 13.03.2001, petletne obveznice RS22 13.02.2001, RS25 
18.04.2001, RS27 pa 04.12.2001. Desetletne obveznice RS23 so bile prvič izdane 13.02.2001, RS26 
pa 01.06.2001. 

Obveznice RS22, RS24, RS25 in RS27 so izdane v apoenih po 10.000 SIT, obveznice RS23 in RS26 
pa v apoenih po 100 EUR. 

Obresti od obveznic RS22, RS24, RS25 in RS27 se obračunavajo na konformni način po variabilni 
obrestni meri TOM + 4,2 % (RS24), oziroma TOM + 4,7 % (RS22, RS25 in RS27). Obresti od 
desetletnih obveznic pa se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 6 % (RS23) oziroma 
5,375 % (RS26) letno. Obresti od vseh obveznic se izplačujejo v SIT. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavljajo plačila obresti v skladu z amortizacijskimi načrti. 

1017 Obresti RS 39; 

Na podlagi zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list 
RS, št. 18/01) je Republika Slovenija 01.01.2002 izdala obveznice v apoenih nominalne vrednosti 
10.000 SIT. Na osnovi Uredbe o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam 
vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine (Uradni list RS št. 30/02) 
so bile navedene obveznice dne 11.04.2002 zamenjane za nove obveznice z nominalnim zneskom 
1.000,00 SIT za apoen. 

Glavnica obveznic se bo odplačala v petih enakih letnih obrokih in sicer vsakega 15.09. od vključno 
15.09.2004 do vključno 15.09.2008. Obresti od obveznic se bodo obračunavale na konformni način po 
variabilni obrestni meri TOM + 1 % letno. Izplačevale se bodo vsakega 15.09. do vključno 
15.09.2008. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu septembru. 

4166 Obresti dolgoročnih obveznic izdanih na domačem trgu - 2002. 

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2002 je na 
podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) Republika Slovenija v letu 2002 izdajala 
triletne, petletne, desetletne in petnajstletne obveznice. 

V letu 2002 so tako bile do 31.08.2002 izdane obveznice z oznakami RS28, RS29, RS31, RS32, RS34, 
RS35, RS36, RS37, RS38, RS40, RS41 in RS42. 

Triletne obveznice RS28 so bile prvič izdane 15.01.2002, RS36 18.03.2002, RS42 pa 15.07.2002. 
Petletne obveznice RS31 so bile prvič izdane 15.01.2002, RS34 18.02.2002, RS35 18.03.2002, RS37 
19.04.2002, RS40 31.05.2002, RS41 pa 17.06.2002. Desetletne obveznice RS29 in RS32 so bile prvič 
izdane 15.01.2002. Petnajstletne obveznice RS38 so bile prvič izdane 19.04.2002. 
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Obveznice RS28, RS31, RS34, RS35, RS36, RS37, RS40, RS41 in RS42 so izdane v apoenih po 
10.000 SIT, obveznice RS29, RS32 in RS38 pa v apoenih po 100 EUR. 

Obresti od obveznic RS28, RS34, RS35, RS37, RS40 in RS41 se obračunavajo na konformni način po 
variabilni obrestni meri, in sicer RS40 in RS41 po TOM + 3,9 %, RS37 po TOM + 4 %, RS28, RS34 
in RS35 po TOM + 4,2 % in RS31 po TOM + 4,7 %. Obresti od triletnih obveznic RS36 in RS42 se 
obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 9 % letno. Obresti od desetletnih obveznic 
RS29 in RS32 se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 5,375 % letno. Obresti od 
petnajstletnih obveznic RS38 pa se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 5,625 % 
letno. Obresti od vseh obveznic se izplačujejo v SIT. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavljajo plačila obresti v skladu z amortizacijskimi načrti vseh 
dosedanjih izdaj navedenih obveznic in obresti od predvidenih izdaj obveznic do konca leta 2002. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

V letu 2003 se predvideva nadaljnje analiziranje stroškov in iskanje možnosti za njihovo zniževanje, 
vendar ne za vsako ceno. Republika Slovenija je kratkoročno pripravljena nositi tudi nekaj višje 
stroške, vendar z namenom, da se to kompenzira z ugodnejšimi pogoji zadolževanja. Pri tem so 
mišljeni predvsem stroški promocije državnih vrednostnih papirjev. 

22011604 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 

- tuje zadolževanje 

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

Podprogram zajema odplačevanj« obresti iz naslova tujega zadolževanja zaradi financiranja preteklih 
proračunov Republike Slovenije. Republika Slovenija se je na tujih trgih zadolževala z najemanjem 
kreditov in izdajanjem obveznic. 

Za potrebe financiranja nacionalnega programa izgradnje avtocest in za financiranje temeljnih 
razvojnih programov obrambnih sil je Republika Slovenija najemala kredite, za direktno financiranje 
proračuna pa je izdajala vrednostne papiije tudi na tujem trgu. V letu 2003 bo Republika Slovenija, 
poleg odplačevanja obveznosti od kreditov, morala izplačevati tudi obresti od vseh petih v tujini 
izdanih Evroobveznic. Glede na to, da se bo Republika Slovenija tudi v prihodnosti zadolževala na 
enak način, moramo sem prišteti še obresti od novega tujega zadolževanja. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Republike Slovenije, financiranje likvidnosti 
proračuna Republike Slovenije, servisiranje dolga, nastalega zaradi procesa prestrukturiranja nekaterih 
podjetij in sanacij bank. izpeljava nacionalnega programa izgradnje avtocest in temeljnih razvojnih 
programov obrambnih sil. Zaradi izvedbe teh programov se je država v preteklosti zadolževala z 
najemanjem kreditov in izdajanjem vrednostnih papirjev. Obveznosti iz tega naslova so vključene v 
navedeni podprogram. 

3. Obrazložitev dejavnosti v ok\'iru 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: 

1214 Obresti - euroobveznica - EUR 2000: 

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2000 je na 
podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000) (Uradni list RS, št. 9/2000) Republika 
Slovenija 24.03.2000 izdala peto Evroobveznico v višini 400 milijonov EUR, 14.02.2001 pa v višini 
100 milijonov EUR, tako da znaša trenutna velikost izdaje 500 milijonov EUR. 
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Obresti od teh obveznic se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 6 % letno. 
Izplačujejo se vsakega 24.03., do vključno 24.03.2010, ko dospe v plačilo tudi glavnica obveznic. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu marcu. 

4004 Obresti - Euroobveznica DEM; 

Izdaja teh obveznic je bila namenjena financiranju proračuna Republike Slovenije. Obveznice so bile 
izdane na podlagi zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega 
financiranja v letu 1997 (Uradni list RS, št. 31/97). 

V skladu s sklepom Vlade RS z dne 05.06.1997 št. 440 - 01/97 - 5 je bil natančno določen način izdaje 
obveznic in njihova obrestna mera. Obveznice so bile izdane 16.06.1997 v skupnem znesku 400 
milijonov DEM. 

Obresti od teh obveznic se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 5,75 % letno. 
Izplačujejo se vsakega 16.06., do vključno 16.06.2004, ko dospe v plačilo tudi glavnica obveznic. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu juniju. 

4146 Obresti - tuji krediti - TRP; 

Planirani so odhodki za plačilo obresti za tuje kredite, najete na osnovi Zakona o zagotavljanju 
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil v RS v letih 1994 - 2003 (Uradni 
list RS, št. 13/94). 

Leta 1996 je bil najet kredit pri sindikatu bank z Bankgesellschaft Berlin kot agentom v znesku 
60.000.000 DEM se bo odplačeval do leta 2003 po obrestni meri LIBOR + 0,23 %. 

5777 Obresti - Evroobveznica ECU; 

Prva Evroobveznica v EUR je bila izdana na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97). Izdaja obveznic je bila namenjena predčasnemu 
odplačilu vseh obveznosti iz NFA obveznic serije DEM/1 in USD/1, izdanih 11.06.1996 v skladu z 
zakonom o prevzemu dela dolga po Novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic 
zaradi zamenjave tega dolga (Uradni list RS, št. 14/96). Predčasno odplačilo je bilo opravljeno v 
skladu s programom financiranja Republike Slovenije za leto 1998. 

V skladu s sklepom Vlade RS z dne 12.03.1998 št. 400 - 05/98 - 1 je bil natančno določen način izdaje 
obveznic v smislu dospetja, velikosti izdaje in namena izdaje. Obveznice so bile izdane 27.05.1998 v 
skupnem znesku 500 milijonov DEM. 

Obresti od teh obveznic se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 5.375 % letno. 
Izplačujejo se vsakega 27.05., do vključno 27.05.2005, ko dospe v plačilo tudi glavnica obveznic. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu maju. 

6593 Obresti - euroobveznica EUR99; 

Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 
87/97, 34/98, 91/98) je Republika Slovenija za potrebe financiranja proračuna v letu 1999 18.03.1999 
izdala četrto Evroobveznico v skupni višini 400 milijonov EUR. 

Obresti od teh obveznic se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 4.875 % letno. 
Izplačujejo se vsakega 18.03., do vključno 18.03.2009, ko dospe v plačilo tudi glavnica obveznic. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu marcu. 

6600 Obresti - tuji krediti; 

Planirani so odhodki za plačilo obresti za tuje kredite. 

Pri Svetovni banki za obnovo in razvoj je bilo najetih pet kreditov. Kredit v znesku USD 80.000.000 je 
bil najet na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za prestrukturiranje podjetniškega sektoija 
EFSAL (Uradni list RS. št. 46/93), odplačan bo leta 2008. 
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Zakonska osnova za kredit v višini DEM 4.600.000 je Zakon o najetju posojila pri EBRD za Slovenski 
ekološki projekt - G1S (Uradni list RS, št. 31/96), kredit bo odplačan leta 2011. 

Leta 1996 je bil na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za pripravo projektov za realizacijo 
strategije namakanja (Uradni list RS, št. 8/96) najet kredit v znesku USD 1.000.000, ki bo odplačan 
leta 2005. 

Na podlagi Zakona o najetju posojila pri IBRD za posodobitev evidentiranja nepremičnin (Uradni list 
RS, št. 89/99), je Republika Slovenija najela kredit v višini 14.050.000 EUR po fiksni obrestni meri z 
devetletno odplačilno dobo z vključenim 3 letnim moratorijem. 

V letu 2000 je bil sprejet tudi Zakon o najetju posojila pri IBRD za projekt razvoja upravljanja sistema 
zdravstvenega varstva v RS (Uradni list RS, št. 31/2000), na osnovi katerega je Republika Slovenija 
najela kredit v višini 9.000.000,00 EUR. Rok odplačila je 15 let s 5 letnim odlogom plačila. 

Kredit v višini USD 30.000.000 najet pri Evropski banki za obnovo in razvoj, temelji na Zakonu o 
najetju kredita pri EBRD za prenovo magistralnih cest in bo odplačan v letu 2009. 

Na podlagi Zakona o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj (Ur. 1. RS, št. 52/98) 
je Republika Slovenije najela posojilo v skupnem znesku SIT 9.203.490.200. Posojilo se črpa do 
največ 40 % vrednosti investicije. V letu 2000 seje omenjeno posojilo črpalo v višini 6,5 mlrd SIT, v 
letu 2002 pa še v višini 2,7 mlrd SIT. 

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 1998 je Republika Slovenija v novembru 1998 
najela dve Schuldschein posojili v zneskih 50 mio DEM in 124,5 mio DEM po fiksnih obrestnih 
merah 5,56 % oz. 5,51 %. Glavnici obeh posojil zapadeta v enkratnem znesku leta 2006. 

6602 Obresti - tuji krediti (avtoceste); 

Na postavki so planirani odhodki za plačilo obresti po sklenjenih kreditnih pogodbah z mednarodnimi 
finančnimi institucijami pred letom 1992 za izgradnjo avtocestnega omrežja. 

Gre za kredite najete pri Evropski investicijski banki v skupnem znesku 135.200.000 ECU. Zakonska 
osnova je Zakon o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 opravljajo organi SIS (Uradni list SRS, št. 
42/89). 

1661 Obresti - Evroobveznica - EUR 2001. 

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2001 je na 
podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) Republika Slovenija 11.04.2001 izdala 
šesto Evroobveznico v višini 450 milijonov EUR. 

Obresti od teh obveznic se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 5,375 % letno. 
Izplačujejo se vsakega 11.04., do vključno 11.04.2011, ko dospe v plačilo tudi glavnica obveznic. 

Porabo proračuna za leto 2003 predstavlja plačilo obresti v mesecu aprilu. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Za leto 2003 se predvideva izplačilo vseh obresti, ki dospejo v letu 2003 v skladu s kreditnimi 
pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev. Tovrstne obveznosti države morajo biti 
izpolnjene, saj bi v nasprotnem primeru Republika Slovenija izgubila zaupanje investitorjev na 
finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje zadolževala pod manj ugodnimi pogoji. 

22011605 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

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

Na podprogramu so planirana sredstva za financiranje stroškov najemanja novih kreditov in izdaje 
kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih kreditov. 

poročevalec, št. 96/11 586 7. oktober 2002 



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

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov kreditiranja oziroma omejitev teh stroškov na način, 
da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito. Pri tem ni bistveno nižanje stroškov za vsako 
ceno, saj bi to lahko povzročilo negativne posledice pri samem zadolževanju. Ker so stroški zelo 
raznoliki in za posamezen posel relativno nizki, je pomembno tudi agregiranje stroškov v skupine in 
obravnavanje vsake skupine posebej. Osnova za to je ekonomska klasifikacija. 

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: 

6522 Stroški finančnih razmerij; 

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova stroškov, ki nastajajo pri servisiranju državnega 
dolga in drugih finančnih obveznosti državnega proračuna in odhodki, ki so povezani z zadolževanjem 
doma in v tujini v letu 2003. 

To so predvsem provizija Banke Slovenije za opravljanje plačilnega prometa, nadomestilo stroškov 
upnikom ob najemanju kreditov, stroški od nečrpanih kreditov, stroški plačilnega prometa 
korespondenčnih bank, stroški konverzije, stroški plačilnih agentov Republike Slovenije za 
izplačevanje obresti in glavnic obveznic, nadomestila stroškov Centralne klirinško depotne družbe za 
uvrščanje vrednostnih papiijev v centralni register, za vodenje registra vrednostnih papiijev in za 
izpisovanje imetnikov iz registra, pristojbine za uvrstitev vrednostnih papirjev v borzno kotacijo in 
nadomestila za vzdrževanje kotacije, stroški oglaševanja izdaj in drugega obveščanja o vrednostnih 
papiijih v medijih, stroški pravnega zastopanja in svetovanja stroški oblikovanja in tiskanja 
prospektov obveznic itd. 

8761 Stroški izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev; 

V skladu z 81. in 84. členom ZJF se lahko država kratkoročno in likvidnostno zadolžuje, kamor sodi 
med drugim tudi izdajanje zakladnih menic. Pri izdaji zakladnih menic in pri ostalem kratkoročnem 
zadolževanju bodo nastajali različni mesečni stroški kot so: 

stroški oglaševanja (najava avkcij, objava rezultatov avkcij, promocija - mediji), 
stroški provizije pooblaščenih vpisnikov pri prodaji zakladnih menic, 
stroški storitev KDD za vodenje registra izdanih vrednostnih papiijev, 
stroški plačilnega agenta za izpolnitev obveznosti ob zapadlosti zakladnih menic. 
Ostali stroški, ki se nanašajo na likvidnostno in kratkoročno zadolževanje so Še: 
stroški razvoja novih instrumentov kratkoročnega zadolževanja, 
stroški svetovalcev pri razvoju novih instrumentov likvidnostnega in kratkoročnega zadolževanja 
ter upravljanja z likvidnostjo v sistemu EZR države (pogodbe) 
stroški najema kreditov pri poslovnih bankah in 
stroški nadomestila za storitev vezave deviznih sredstev pri BS 

Glede na strategijo kratkoročnega zadolževanja v letu 2003, po kateri naj bi povprečna mesečna 
zadolžitev z zakladnimi menicami znašala cca 13,1 mrd SIT znašajo stroški izdaje kratkoročnih 
vrednostnih papiijev oziroma kratkoročnega zadolževanja 143 mio SIT. 

Pri oceni stroškov izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev želimo opozoriti, da ocena teh stroškov ne 
predstavlja največje možne porabe, saj bo višina teh stroškov odvisna od dejanske kvote in 
instrumenta kratkoročnega zadolževanja v posameznem letu. Pri planiranju stroškov smo lahko dokaj 
natančno določili le tiste stroške, ki so znani (iz obstoječih pogodb), stroške predvidenih novih izdaj 
vrednostnih papiijev in najemanja kreditov pri poslovnih bankah pa smo ocenjevali na osnovi 
predvidenega zadolževanja in izkušenj iz preteklosti. 

7. oktober 2002 587 poročevalec, št. 96/11 



4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

V letu 2003 se predvideva nadaljnje analiziranje stroškov in iskanje možnosti za njihovo zniževanje, 
vendar ne za vsako ceno. Republika Slovenija je kratkoročno pripravljena nositi tudi nekaj višje 
stroške, vendar z namenom, da se to kompenzira z ugodnejšimi pogoji zadolževanja. Pri tem so 
mišljeni predvsem stroški promocije državnih vrednostnih papirjev. V letu 2003 bodo pomembna tudi 
pogajanja s poslovnimi parterji in ostalimi institucijami kot sta borza in centralna klirinško depotna 
družba, kjer se bo poskušalo doseči zniževanje oziroma vsaj ohranitev raznih pristojbin na isti ravni. 

23 Intervencijski programi in obveznosti 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 

primerih nesreč 

23021601 Rezerva Republike Slovenije 

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

Sredstva na tem podprogramu so namenjena za programe pomoči v primerih naravnih nesreč. 
'i ' ■' • 1 } •: • 11'. fl;' y t, V :./v. .1 ; 
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

ali predpisov z njihovo navedbo): 

Dolgoročne cilje tega podprograma je zelo težko ovrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od 
naravnih katastrof - nesreč. V okviru finančnega načrta Ministrstva za okolje in prostor so 
zagotovljena sredstva za financiranje Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih 
plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS št. 21/02) v višini 1,9 mlrd SIT 

V letu 2003 so sredstva v celoti predvidena za primere eventualnih nesreč in sredstva še niso 
obremenjena z zakoni iz preteklosti. 

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: 

7640 Rezerva Republike Slovenije • 

Sredstva na tem podprogramu so namenjena za programe pomoči v primerih naravnih nesreč. 
Zakonska podlaga sta Zakon o javnih financah in Zakon o izvrševanju proračuna. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Glavni letni izvedbeni cilj je, zagotavljati sredstva za najnujnejšo pomoč ob naravnih nesrečah. 

2303 Splošna proračunska rezervacija 

23031601 Splošna proračunska rezervacija 

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

Sredstva na tem podprogramu so planirana v obsegu, ki naj bi Vladi RS omogočal izvrševanje 
proračuna RS za leto 2003 v okviru pristojnosti, ki so določene z Zakonom o izvrševanju proračuna 
RS. Splošna proračunska rezervacija je v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS namenjena za 
financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, 
za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 
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2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
ali predpisov z njihovo navedbo): 

Dolgoročni cilj je čim manjša poraba sredstev na tem podprogramu, saj to pomeni natančno planiranje 
odhodkov državnega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov. 

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: 

7608 Tekoča proračunska rezerva 

Zakonska podlaga za porabo sredstev je Zakon o izvrševanju proračuna. Natančno planiranje je v tem 
primeru nemogoče, saj je splošna proračunska rezervacija v skladu z Zakonom o izvrševanju 
proračuna RS namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila 
zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila 
zagotovljena v zadostnem obsegu. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planiram rezultati na nivoju podprograma: 

Vladi RS bo omogočeno izvrševanje proračuna v okviru pristojnosti, kijih določa Zakon o izvrševanju 
proračuna. 
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1612 

DAVČNA UPRAVA RS 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

0204 Davčna in carinska administracija 

02041601 Davčna administracija 

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

Osnovna dejavnost DURS je odmera, obračunavanje, pobiranje in izterjava davkov ter opravljanje 
davčnega nadzora nad davčnimi zavezanci. To dejavnost opravlja DURS v skladu z Zakonom o 
davčni službi, Zakonom o davčnem postopku ter drugimi zakonskimi oziroma podzakonskimi 
predpisi. Poleg navedenega Davčna uprava vodi davčni register, evidentira plačevanje davkov, 
organizira in vodi davčni informacijski sistem, izteijuje denarne kazni ter izvaja programe 
izpopolnjevanja zaposlenih in davčnih zavezancev. 

Poslanstvo oziroma ključne naloge Davčne uprave so: 

učinkovito pobiranje davkov v dobro države in njenih državljanov s korektnim odnosom do 
davčnih zavezancev; 
izpopolnjevanje sodobnih informacijskih tehnologij; 
večanje obsega, izboljševanje metod in uvajanje novih metod davčnega nadzora in izteijave; 
izboljševanje servisa davčnih zavezancev; 
doseči enako obravnavo vseh zavezancev; 
zagotoviti primerne prostore in sodobne tehnološke delovne razmere s skladu s finančnimi 
možnostmi; 
doseči čim višjo raven prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti; 
doseči večje zaupanje javnosti v dejavnost davčne službe ter 
večja pozornost neplačnikom davkov. 

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

V letu 2003 Davčna uprava RS načrtuje naslednje cilje oziroma projekte: 

povečati učinkovitost Davčne uprave z realizacijo projekta integralnega registra davčnih 
zavezancev, z vzpostavitvijo vseevropskega sistema za izmenjavo podatkov in informacij (VIES 
- VAT Information Exchange System), z realizacijo projekta elektronskega davčnega poslovanja 
(EDP), projekta za vzpostavitev enotnega sistema prispevkov, z realizacijo informacijskega 
sistema za druge davke ter novega informacijskega sistema za podporo delu z dokumentarnim 
gradivom v Davčni upravi Republike Slovenije; 
učinkovito upravljanje starega in preprečevanje nastaiania novega davčnega dolga z doseganjem 
višje ravni strokovne izobrazbe zaposlenih na področju izteijave; 
nadaljevati razvoj in večati učinkovitost davčnega nadzora preko izboljševanja sprotnega nadzora 
obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti, dograjevanja sistema spremljanja dela v 
kontroli, povečanja števila in izobrazbene ravni kontrolorjev, izboljševanja naknadnega nadzora, 
spremljanja delovanja inšpekcije, usposabljanja inšpektorjev ter vzpostavitve in razvoja sistema 
za odkrivanje in preprečevanje davčnih utaj; 
nadaljevanje reorganizacije davčnih uradov s prenosom temeljnih davčnih nalog iz izpostav na 
davčne urade v skladu s finančnimi možnostmi. Koncentracija nalog na sedežu davčnega urada 
bo pomenila, da se na sedež davčnega urada prenese vse naloge iz izpostave, kije v kraju sedeža 
davčnega urada in sicer: kontrole in odmere, tako za pravne osebe, kot samostojne podjetnike in 
fizične osebe, pobiranje davkov in drugih dajatev, davčnega knjigovodstva in administrativne 
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izmenjave, naloge davčnega registra in tehnično administrativne naloge. Na dislociranih enotah, 
pa se bodo opravljale le naloge kontrole in odmere davkov za fizične osebe oziroma občane. 

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: 

Načrtovana poraba sredstev na proračunskih in posebnih postavkah podprograma 02041601 Davčna 
administracija, za realizacijo predvidenih nalog v letu 2003 je v višini 17.826.377 tisoč SIT, od tega za 
plače 12.072.784 tisoč SIT, za materialne stroške 5.216.016 tisoč SIT in za investicije in investicijsko 
vzdrževanje 537.577 tisoč SIT. 

3030 Plače; 

Sredstva za plače zaposlenih v Davčni upravi Republike Slovenije so dodeljena v višini 12.072.784 
tisoč SIT. 

V letu 2003 se v Davčni upravi RS predvideva 2534 zaposlenih, od tega 29 novih zaposlitev in sicer 
13 pripravnikov štipendistov vlade RS in 16 delavcev Agencije za plačilni promet, ki na podlagi 
dogovora o začasni razporeditvi iz APP v DURS sklenejo delovno razmerje s 1.1.2003 v Davčni 
upravi za nedoločen čas. 

Število zaposlenih se bo zmanjšalo za 26 zaposlenih v Sektorju za davčni postopek na II. stopnji, ki 
bodo v skladu z 21. členom Zakona o državni upravi prešli na Ministrstvo za finance. 

3354 Materialni stroški; 

Sredstva za financiranje materialnih stroškov redne dejavnosti Davčne uprave Republike Slovenije so 
odobrena v višini 5.203.436 tisoč SIT, za financiranje stroškov lastne dejavnosti pa predvidena v višini 
12.580 tisoč SIT. Pretežni del materialnih stroškov izhaja iz naslova poštnih stroškov, stroškov 
tiskovin in tiskanja odločb, stroškov pisarniškega poslovanja, stroškov računalniških storitev za 
podporo poslovanju, stroškov najemnin za poslovne prostore, stroškov varovanja ter tekočih 
obratovalnih stroškov poslovnih prostorov. 

2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državni organov. 

Z odobrenimi sredstvi tej na proračunski postavki v letu 2003 v višini 537.577 tisoč SIT bo Davčna 
uprava Republike Slovenije realizirala naslednje projekte v vrednosti 412.322 tisoč SIT na kontu 4202 
- nakup opreme, 46.312 tisoč SIT na kontu 4205 - investicije in investicijsko vzdrževanje in 58.943 
tisoč SIT na kontu 4201 - prevozna sredstva načrtovane v strateškem načrtu, in sicer: 

projekt VIES - VAT Information Exchange System - integracija slovenskega davčnega sistema v 
vseevropski sistem za mednarodno izmenjavo podatkov v vrednosti 75.000 tisoč SIT; 
projekt elektronsko davčno poslovanje (EDP) v vrednosti 41.500 tisoč SIT, 
projekt vzpostavitve enotnega sistema prispevkov z namenom vodenja obsežnejših evidenc po 
novem zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju v vrednosti 50.000 tisoč SIT; 
projekt register davčnih zavezancev (RDZ) v vrednosti 10.000 tisoč SIT, saj ga bo potrebno 
dopolniti z regulativnimi in postopkovnimi spremembami na ostalih sistemih; 
projekt informacijski sistem za druge davke za nadomestitev obstoječih zastarelih sistemov 
30.000 tisoč SIT; 
projekt pisarniškega poslovanja, kot nov informacijski sistem za podporo delu z dokumentarnim 
gradivom v Davčni upravi Republike Slovenije v vrednosti 2.000 tisoč SIT. 
projekt obnove računalniške in programske opreme za strojno, sistemsko programsko in 
komunikacijsko opremo ter varnost sistemov se v letu 2003 načrtujemo 100.000 tisoč SIT in sicer 
za zamenjavo računalnikov, komunikacij (LAN za centralizirane lokacije), za varnost omrežja in 
za migracijo na okolje MS 2000 SIT ter 
projekt podatkovne baze (licence za Oracle podatkovno bazo) 13.000 tisoč SIT. 

V letu 2003 načrtujemo najnujnejšo zamenjavo vozil za obnovo voznega parka v skupni vrednosti 
58.943 tisoč SIT, nakup opreme (pohištvo, fotokopirne stroje, klimatske naprave za poslovne prostore 
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in male investicije) v skupni vrednosti 123.822 tisoč SIT in investicijsko vzdrževanje, adaptaciji 
davčnih uradov Novo mesto in Kočevje v vrednosti 33.312 tisoč SIT. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Zaradi večje promocije Davčne službe kakor tudi boljše informiranosti davčnih zavezancev se tudi v 
letu 2003 pričakuje, da se bo zmanjšalo število pritožb davčnih zavezancev na I. stopnji in pritožbe 
reševalo v zakonskem roku. Judi v letu 2003 načrtujemo izboljšanje kakovosti informacij širši 
javnosti ter večjo dostopnost do slednje zaradi uporabe različnih komunikacijskih orodij. V ta namen 
namerava DURS povečati obseg informacij, ne samo preko telefonskih povezav, ampak predvsem 
preko tiskanih in elektronskih medijev. 
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1613 

CARINSKA UPRAVA RS 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

0204 Davčna in carinska administracija 

02041602 Carinska administracija 

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

Carinska uprava Republike Slovenije deluje kot organ v sestavi Ministrstva za finance. Osnovno 
poslanstvo carinske službe je izvajati carinsko in davčno politiko na učinkovit način, tako da se ščiti 
družbo, spodbuja razvoj gospodarstva in zagotavlja hiter pretok blaga in potnikov. 

Osnovni zakonski okvir carinskega sistema v Republiki Sloveniji predstavljajo Zakon o carinski 
službi, Carinski zakon, Zakon o carinski tarifi, Zakon o trošarinah, Zakon o DDV in podzakonski akti, 
izdani na njihovi podlagi. V skladu z Zakonom o carinski službi so temeljne naloge službe: 

opravljanje carinskega in trošarinskega nadzora; 
odobravanje carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga; 
izvajanje carinske in trošarinske kontrole ter inšpekcijskih pregledov; 
preprečevanje in odkrivanje kaznivih ravnanj v zvezi z blagom, ki se vnaša na carinsko območje 
ali iznaša iz tega območja, in v zvezi s trošarinskimi izdelki ter vodenje postopka o carinskih in 
trošarinskih prekrških na prvi stopnji; 
opravljanje kontrole vnosa in iznosa domačih in tujih plačilnih sredstev; 
kontrola vnosa, iznosa in tranzita blaga, za katero so predpisani posebni ukrepi zaradi interesov 
varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja 
nacionalnih vrednost umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti ali varovanja lastnine; 
kontrola prehajanja oseb čez državno mejo na mejnih prehodih, ki jih določi Vlada RS; 
opravljanje drugih nalog, določenih v navedenem zakonu in drugih predpisih. 

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

V skladu s strategijo razvoja carinske službe, kije bila revidirana v letu 2001, so glavni strateški cilji 
carinske službe: 

pravilno izvajanje postopkov in učinkovito pobiranja dajatev, 
višja raven zaščite družbe, 
olajševanje pretoka blaga in potnikov, 
izboljšanje strokovnosti dela zaposlenih in pogojev za njihovo delo, 
celovita informacijska podpora carinski službi, 
priprava carinske službe na vstop v EU. 

\ 
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: 

3096 Plače; 

Potreben obseg sredstev za plače zaposlenih in drugih izdatkov zaposlenih je izračunan na podlagi 
podanih izhodišč. 
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3420 Materialni stroški; 

Za tekoče delo carinske službe smo v okviru materialnih stroškov planirali sredstva za pokrivanje 
tekočih stroškov (elektrika, voda, komunala, najemnine, zavarovanje osnovnih sredstev, nabava 
pisarniškega materiala, nabava storitev čiščenja prostorov, nabava carinskih zalivk in carinske vrvice). 

Zlasti velik strošek na letni ravni predstavljajo najemnine za prostore, v katerih deluje carinska služba. 
Predvideni stroški so izračunani na podlagi že sklenjenih pogodb o najemu poslovnih prostorov. 

Pravilnik o službeni obleki delavcev carinske službe in Pravilnik o barvi in oznakah službene obleke v 
carinski službi narekujeta nabavo službene obleke in ustreznih oznak za upravičene delavce carinske 
službe. 

V skladu s Pravilnikom o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev carinske službe in Strategijo 
izobraževanja bosta v letu 2003 v okviru osnovnega usposabljanja carinskih delavcev organizirana dva 
seminaija, eden za pripravo na strokovni izpit za carinike in eden za inšpektoije. Seminaiji so 
namenjeni pripravnikom, novozaposlenim in pooblaščenim uradnim osebam, ki strokovnega izpita še 
niso opravile; njihov namen pa je seznaniti delavce s temeljno dejavnostjo carinske službe in jih 
pripraviti na strokovni izpit. Seminarje organizira Generalni carinski urad z lastnimi delavci, 
zaposlenimi v carinski službi. 

V okviru izobraževanj delavcev se bodo izvajala tudi usposabljanja vodstvenih in vodilnih delavcev s 
področja organizacije, managementa in komunikacije. Potekala bodo tudi razna druga strokovna 
izobraževanja, npr. računalniško izobraževanje, izobraževanje tujih jezikov, razno specifično 
izobraževanje (tečaj varne hoje in gibanja po železniškem območju, ki ga Slovenske železnice 
zahtevajo za vse delavce na tem območju). Za namen celotnega izobraževanja bodo potrebna sredstva 
za pokrivanje prevoznih stroškov, dnevnic, avtorskih honoraijev in drugih izdatkov za strokovno 
izobraževanje. 

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter Pravilnikom o varstvu pri delu v Carinski upravi 
RS smo načrtovali sredstva za obdobne in predhodne zdravstvene preglede carinskih delavcev, ki jih 
mora Carinska uprava RS kot delodajalec organizirati za upravičene delavce. 

Za učinkovito delo carinskih delavcev se načrtuje tudi nabava strokovne literature iz davčnega in 
carinskega področja. 

Nadalje smo za zagotavljanje delovanja carinskega in trošarinskega informacijskega sistema planirali 
sredstva za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme. Glede na to, da carinska služba deluje vse dni 
v letu, mora biti temu primerno zagotovljeno tudi nemoteno delovanje potrebne opreme. Vzporedno s 
tem načrtovanjem smo načrtovali tudi sredstva za dograjevanje tega sistema, ki je nujno potrebno 
zaradi spreminjanja zakonodaje ter prevzemanja novih in posodabljanja obstoječih nalog v carinski 
službi; za ta dva namena so planirana sredstva za računalniške storitve. 

Carinski informacijski sistem podpira tudi sistem pobiranja dajatev, za realizacijo katerih je potrebno 
zavezanim osebam vročiti obračun dajatev. Osnova za načrtovanje stroškov pošiljanja oziroma 
vročanja obračunov je povprečno število odposlanih obračunov za dajatve, ki se pobirajo pri uvozu v 
enem mesecu v letu 2002, ki smo ga povečali še za število obračunov za trošarinske zavezance in za 
število letnih obračunov malih zavezancev za žganjekuho. 

Poleg sredstev za vzdrževanje carinskega informacijskega sistema smo načrtovali tudi sredstva za 
tekoče vzdrževanje objektov, v katerih deluje carinska služba. Namenjena bodo izvajanju vzdrževalnih 
del na mejnih prehodih in objektih v notranjosti. Pri načrtovanju teh sredstev smo izhajali iz 
trenutnega stanja objektov in nujno potrebnih del, da se to stanje nekoliko izboljša in v nadaljevanju 
ohrani. 

V letu 2003 načrtujemo povečane aktivnosti preiskovalne službe. Gre za inšpekcijske preglede v 
podjetjih, trošarinske kontrole (odvzem vzorcev dizelskega goriva) ter druge kontrole v notranjosti in 
na meji. Načrtujemo tudi sodelovanja v mednarodnih akcijah z namenom preprečevanja tihotapljenja 
mamil, cigaret, alkohola in drugega visoko obdavčljivega blaga ter sodelovanja v mednarodnih 
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kontrolah. Za te namene smo načrtovali predvsem sredstva za pome stroške in izdatke za službena 
potovanja. 

Številni strokovni delavci carinske službe bodo v letu 2003 vključeni v pogajanja za sklenitev 
sporazumov o medsebojni administrativni pomoči v carinskih zadevah. Poleg tega na mednarodnem 
področju načrtujemo tudi: 

udeležbe na seminarjih, konferencah in letnih srečanjih (OLAP Evropske komisije, WCO, 
Komisija EU, UNDCP, Balkan-Info sistema, Carso-lnfo sistema, RILO Eastern Europe, Marlnfo 
Sud...); 
udeležbo na letnem srečanju generalnih direktorjev držav CEFTE, vodij carinskih preiskovalnih 
služb evropske regije in vodij carinskih preiskovalnih služb držav CEFTE. 

Za te namene smo načrtovali predvsem sredstva za pome stroške in izdatke za službena potovanja. 

Po dogovoru z Ministrstvom za finance se sredstva za plačilo morebitnih odškodnin ne planirajo v 
okviru Carinske uprave. 

1215 Stroški hrambe in prodaje carinskega in drugega blaga; 

Za izvajanje hrambe in prodaje carinskega blaga so na postavki načrtovana sredstva za poravnavanje 
stroškov hrambe in prodaje vozil ter ostalega carinskega in drugega blaga. Hrambo in prodajo vozil v 
skladu z Uredbo o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s carinskim blagom 
(Uradni list RS, št. 47/99 in 13/02) opravlja pooblaščeni, na javnem razpisu izbrani izvajalec, hrambo 
in prodajo ostalega carinskega in drugega blaga pa izvajajo carinski uradi sami. 

7392 Organizacija carinskih iger držav CEFTE in alpskih držav; 

Slovenska carinska služba se že od leta 1996 udeležuje letnih športnih iger držav CEFTE, od leta 1997 
pa zimskih športnih iger carinikov alpskih držav (Francija, Avstrija, Švica, Italija, Nemčija). V letu 
2003 smo na postavki načrtovali sredstva za udeležbo naših delavcev na teh igrah. 

2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov; 

Za izvajanje dejavnosti smo planirali tudi sredstva za investicijske odhodke, in sicer za: 

izgradnjo povezljivosti našega informacijskega sistema s sistemi, ki jih uporablja EU na področju 
carinskega poslovanja, in sicer ITMS (Integrated Tarriff Management System, ki združuje 
podsisteme TAR1C (Tarif Integree Communautaire), EBTI (European Binding Tariff 
Information), SMS (Specimen Management System), TQS-Quota (Tariff Quota and Surveillance 
system), TQS-Surveillanee (Tariff Quota and Surveillance System - Surveillance)), EMCS 
(E.\cise Movement and Control System), FORMS (exchange of electronic forms between 
taxation administrations), ISPP - IPR (Information System for Processing Relief), NCTS (New 
Cornputerised Transit system), 
opremljenost objektov na J meji (MP Obrežje) s specialno in informacijsko opremo, 
nakup opreme za mejne prehode za obmejni promet z Republiko Hrvaško (se črta), 
nakup laboratorijske opreme za potrebe prilagajanja dela in postopkov v laboratoriju standardom 
v EU in pridobitve akreditacije, kakor tudi za opravljanje rednih analiz za potrebe izdajanja 
strokovnih mnenj na področju uvrščanja blaga v nomenklaturo carinske tarife; 
nakup novih osebnih vozil kot zamenjavo za iztrošena vozila, ki bodo v tem letu vključena v 
posebni načrt prodaje, 
nakup strojne in programske opreme za potrebe posodobitve carinskega in trošarinskega 
informacijskega sistema, povečanja števila mrežnih priključkov in razširitev obstoječih za nakup 
manjkajočih in vzdrževanje obstoječih licenc; 
nakup opreme za preiskovalno službo; 
izvajanje investicijskega vzdrževanja objektov. 

4. Gla\-ni letni izvedbeni cilji v letu 2003. indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Prednostna naloga v letu 2003 na organizacijskem in kadrovskem področju je priprava službe na vstop 
Republike Slovenije v EU, z nadaljevanjem načrtovanih aktivnosti, ki se bile začete že v preteklih 
letih. Te aktivnosti se nanašajo na področje reorganizacije službe, kadrovsko strategijo ter 
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zagotavljanje materialnih pogojev za delo na bodoči zunanji meji EU, ob hkratnem upoštevanju 
prenehanja opravljanja carinske funkcije na bodoči notranji meji EU in zmanjšanem obsegu 
carinskega poslovanja v blagovnem prometu. Nadaljevale se bodo tudi aktivnosti s ciljem 
zagotavljanja ustrezne kvalitete in strokovnosti dela carinskih delavcev ter racionalnosti postopkov na 
vseh področjih dela. Na področju strokovnega izobraževanja in usposabljanja carinskih delavcev, se 
bodo aktivnosti vršile v skladu s cilji in nalogami, opredeljenimi v strategiji izobraževanja, 
programom dela carinske službe in prednostnimi nalogami. S permanentnim strokovnim 
izobraževanjem in usposabljanjem carinskih delavcev bomo podprli poslovne potrebe carinske službe, 
dosegli uspešnejše poslovanje na vseh področjih, predvsem pa na področju pospeševanja gospodarskih 
tokov in preprečevanja trgovanja z nedovoljenimi snovmi in usposobili delavce za delo v okviru EU. 
V letu 2003 se bo izvajal tudi program poglobljenega strokovnega usposabljanja za pooblaščene 
uradne osebe (inšpektor, carinik), ki bo nadgradnja obstoječemu osnovnemu programu usposabljanja. 

Najpomembnejše nove naloge na področju carinskih in davčnih postopkov izhajajo iz treh področji, in 
sicer iz sprememb carinske zakonodaje, zakonodaje, ki se nanaša na prepovedi in omejitve ter 
sklepanja mednarodnih sporazumov in njihovega uvajanja v slovenski pravni prostor. Za izvajanje 
spremenjenih določil carinske zakonodaje v praksi je potrebno pripraviti in posodobiti številna 
navodila in pojasnila, še zlasti na področju uporabe informacijske tehnologije, nadomestitve papirnih 
prilog z elektronsko izmenjavo podatkov in prilagoditev ter posodobitev evidenc. Republika Slovenija 
je v zadnjem časi sprejela vrsto predpisov s področja prepovedi in omejitev, v katerih je carinska 
služba določena kot nadzorni organ za njihovo izvajanje, kar je v skladu s prevzetimi normami in 
standardi carinske službe v EU. S pristojnimi ministrstvi je potrebno uskladiti način izvajanja nadzora. 
Nadaljevale se bodo aktivnosti v zvezi z uvajanjem maloobmejnega sporazuma z Republiko Hrvaško. 

Na področju trošarin ie v letu 2003 potrebno vzpostaviti elektronsko poslovanje. Naloga izhaja iz 
Zakona o trošarinah, ki narekuje elektronsko izmenjavo podatkov za trošarinska skladišča, kakor tudi 
iz strategije informatizacije CURS, ki daje poudarek uvedbi elektronskega poslovanja. V tem letu se 
bodo nadaljevale aktivnosti za dokončanje nalog iz preteklega leta, ki se nanaša na vzpostavitev 
administrativnega sodelovanja s članicami EU. 

Na področju tarife, vrednosti in porekla blaga se bo poleg rednih aktivnosti v naslednjem letu 
nadaljevale aktivnosti za izboljšanje določanja podlag za določitev višine uvoznih in izvoznih dajatev 
ter drugih ukrepov trgovinske politike in usklajevanje prakse na tem področju s prakso v EU. 
Nadaljevalo se bo delo na projektih za povezljivost s podatkovno bazo TARIC ter s sistemi QUOTA, 
EBTI, ECIS, TARIFF SUSPUNSIONS; TCO/TCT in študij ukrepov zajetih v navedenih sistemih. 
Nadaljevali bomo z izdelavo analitskih metod analize tveganja na podlagi tarifne uvrstitve, vrednosti 
in porekla blaga. Izpopolnjevali bomo sistem obveščanja javnosti o veljavnih podlagah za določitev 
uvoznih in izvoznih dajatev. V carinskem laboratoriju se bodo nadalje izpopolnjevale analitske metode 
predvsem za analizo trošarinskih, prehrambenih in kmetijskih izdelkov. Analitske metode se bodo 
usklajevale s standardi laboratorijev carinskih administracij v EU, predvsem pa potrebam, ki jih 
prinaša carinska zakonodaja EU. Nadaljeval se bo postopek za akreditacijo carinskega laboratorija za 
nekatere analitske metode. V skladu s sporazumom med Carinsko upravo in Agencijo za kmetijske 
trge in razvoj podeželja o sodelovanju na področju izvajanja skupne kmetijske politike EU bomo 
intenzivirali delo na področju vzpostavitve primerne organizacije in usposobljenosti zaposlenih za 
izvajanje nalog, ki jih prinaša skupna kmetijska politika. 

Na področju informatike bo, poleg zagotavljanja delovanja, izboljšav in dograjevanja obstoječega 
carinskega in trošarinskega informacijskega sistema, potreben razvoj posebnih aplikacij za podporo 
nekaterim drugim funkcijam službe. V skladu s Strategijo informatizacije CURS so med prioritetnimi 
nalogami: 

izgradnja modula za upravni postopek, carinski poštni promet, inšpekcijske preglede, 
dopolnitev modula za preiskovalno delo in 
prenova modula za carinjenje in nadzor blaga, finančno spremljanje carinskih in trošarinskih 
dajatev in plačil, analizo in statistiko, potniški promet, carinski laboratorij. 

V okviru prioritetnih nalog bo potrebno posebno pozornost posvečati vključevanju v EU in 
zagotavljanju povezljivosti našega informacijskega sistema z različnimi sistemi Evropske komisije 
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(NCTS, TARIC, BTI, Quota..), uvedbi računalniško podprte analize tveganja in selektivnosti pri 
izvajanju carinskih postopkov, ki zagotavlja večjo zaščito gospodarstva in družbe, ne da bi pri tem 
zavirala pretok blaga in ljudi. 

V letu 2003 pa je potrebno zagotoviti tudi vzdrževanje sistema 65 lokalnih mrež z vključenimi 1300 
osebnimi računalniki in posodobitev dela obstoječih mrež. Ocenjujemo potrebo po izgradnji dodatnih 
12 lokalnih omrežij in priključevanje dodatnih lokacij v hitro komunikacijsko omrežje državnih 
organov (HK.OM). 

Načrt dela na področju preiskovalnih zadev ie na osnovi izkušenj iz preteklih let usmerjen v intenzivne 
trošarinske kontrole predvsem v notranjosti države, inšpekcijske preglede postopkov uvoza zaradi 
izvoza in blaga z dvojno rabo, sodelovanje v obsežnejših akcijah z drugimi službami (DURS, policija) 
in v mednarodnih akcijah z namenom odkrivanja in preprečevanja tihotapljenja drog in trošarinskih 
izdelkov. Veliko naporov bo vloženih tudi v informacijsko podporo za uspešnejše analiziranje in 
odkrivanje carinskih zlorab. 

Na področju izvajanja investicij bo tako kot v preteklem letu poseben poudarek na meji z Republiko 
Hrvaško, kjer je potrebno izgraditi oziroma izboljšati obstoječo infrastrukturo in opremljenost. 

Na finančnem področju bodo še naprej tekla prizadevanja za izboljšanje pobiranja obveznih dajatev v 
dve smeri. Ena od prednostnih nalog je izboljšati izterjavo tistega dela carinskega dolga in trošarin, ki 
ni zavarovan z instrumenti zavarovanja. Dodamo je k pristojnosti prisilne izterjave carinskega dolga in 
trošarin prešla v pristojnost carinske službe tudi izterjava upravnih taks. 

V letu 2003 se pričakuje zaključek poenotenja informacijskega sistema, ki evidentira pobrane obvezne 
dajatve; manjši del pobranih prihodkov se namreč evidentira v carinskih uradih ločeno od centralnega 
knjigovodstva. S tem bo centralni knjigovodski sistem prilagojen veljavnim računovodskim 
predpisom. Programska oprema bo dopolnjena s funkcijo, namenjeno delu izterjevalcem. Izvajale se 
bodo tudi aktivnosti za izvajanje nalog v zvezi s pobiranjem lastnih virov EU ter operativnim 
poročanjem, ki ga morajo izvajati vse države članice. 

03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami 

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

V skladu z Memorandumom o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo (Uradni list 
RS, št. 66/02), so na podprogramu planirana sredstva za sodelovanje Republike Slovenije oziroma 
Carinske uprave RS v programu Skupnosti Carina 2002. 

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

Sodelovanje Republike Slovenije, predvsem Carinske uprave s svetovnimi oz. evropskimi carinskimi 
organizacijami. 

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: 

3990 Sredstva za udeležbo Slovenije v programu Customs; ' 

V letu 2003 smo v okviru te postavke planirali tudi sredstva za plačilo letne Članarine za članstvo v 
Svetovni carinski organizaciji (World Customs Administration) in prvič tudi sredstva za plačilo 
finančnega prispevka za sodelovanje v programu Skupnosti Carina 2002 (Customs 2002) in za plačilo 
letne članarine ter prispevka za vzdrževanje (plačljivo Evropski komisiji) sistema CCN/CSI (Common 
Svstem Netvvork / Common Svstem Interface), kije eden izmed sistemov iz t.i. sklopa povezljivosti 
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4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Glavni namen udeleževanja v programu Customs je usposabljanje z namenom poenotenja prakse pri 
izvajanju carinskih predpisov med državami članicami in državami kandidatkami za članstvo v EU. 
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1615 

URAD RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 

14 Gospodarstvo 

1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in 

zavarovalništva 

14041602 Urejanje in nadzor na področju preprečevanja pranja 
denarja 

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

Urad RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju Urad) opravlja naloge aktivnega posrednika 
med organizacijami iz finančnega sistema na eni ter policijo, pravosodnimi in drugimi državnimi 
organi na drugi strani. Urad sprejema, zbira, analizira in posreduje podatke, ki jih prejme od 
organizacij iz 2. člena Zakona o preprečevanju pranja denaija (v nadaljevanju ZPPD), odvetnikov, 
notaijev, revizoijev, računovodij, davčnih svetovalcev (v nadaljevanju «drugi zavezanci«) in od drugih 
pristojnih organov. Od navedenih prejema Urad podatke o sumljivih transakcijah in o gotovinskih ter 
povezanih gotovinskih transakcijah nad določenim zneskom. Če Urad oceni, da so v zvezi s 
transakcijami ali določenimi osebami podani razlogi za sum pranja denaija, lahko od finančnih 
organizacij, drugih zavezancev, državnih organov in organizacij z javnimi pooblastili zahteva 
določene podatke in dokumentacijo, ki je potrebna za odkrivanje in preprečevanje kaznivega dejanja 
pranja denarja. V kolikor Urad pri analizi pridobljenih podatkov ugotovi, da obstajajo razlogi za sum, 
da je bilo stoijeno kaznivo dejanje pranja denarja, zbrane podatke in dokumentacijo posreduje 
pristojnim organom. Urad lahko v primeru utemeljenega suma pranja denarja tudi zaustavi izvršitev 
transakcij za največ 72 ur. 

Zaradi centralizacije in analize vseh podatkov s področja pranja denarja so Banka Slovenije, sodišča, 
državno tožilstvo, sodniki za prekrške in drugi državni organi dolžni Uradu posredovati določene 
podatke v zvezi s prekrški iz ZPPD in kaznivimi dejanji pranja denaija, tako da Urad vodi evidenco o 
vseh tovrstnih kaznivih ravnanjih. 

Urad je pooblaščen za izmenjavo podatkov s tujimi sorodnimi organi in mednarodnimi organizacijami, 
opravlja pa tudi vlogo osrednjega organa po Zakonu o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope št. 141 o 
pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Na 
mednarodnem področju so predstavniki Urada aktivno udeleženi pri delu naslednjih mednarodnih 
organizacij in mednarodnih delovnih skupin: Svet Evrope (ekspertna skupina PC-R-EV za področje 
pranja denarja, ekspertna skupina GRECO za področje korupcije; aktivno sodelujemo v programih 
Octopus III, PACO in SPOC). EU (sodelovanje z OLAFOM - skupino za boj proti goljufijam in 
sodelovanje v projektih PHARE), EGMONT SKUPINA (direktor Urada je član predsedstva, 
sodelujemo pa tudi v podskupinah za pravne zadeve in izobraževanje), FINANCIAL ACTION TASK 
FORCE in UNDCP OZN. 

Poleg navedenega Urad opravlja tudi nadzor nad organizacijami iz 2. člena ZPPD in drugimi 
zavezanci glede njihovega izvajanja ZPPD in sodeluje pri: 

pripravi predlogov sprememb in dopolnitev predpisov, ki vplivajo na področje pranja denaija; 
izobraževanju in strokovnem usposabljanju zaposlenih v finančnem sektorju, policiji, 
pravosodnih in nadzornih organih, doma in v tujini; 
obveščanju javnosti preko medijev in v obliki predavanj ter strokovnih člankov. 

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

kadrovska, organizacijska in prostorska usposobitev Urada; 
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sodelovanje v medresorski delovni skupini za pripravo novega Zakona o kazenskem postopku; 
sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev KZ; 
sodelovanje pri pripravi protikorupcijske strategije in Zakona o preprečevanju korupcije; 
sodelovanje pri pripravi Zakona o ratifikaciji konvencije OZN o preprečevanju financiranja 
terorizma; 
sodelovanje pri pripravi Zakona o delitvi odvzetih predmetov ali premoženjske koristi; 
sodelovanje pri pripravi Zakona o ratifikaciji konvencije OZN o mednarodnem organiziranem 
kriminalu; 
sodelovanje pri spremembah in dopolnitvah seznamov indikatorjev za prepoznavanje sumljivih 
transakcij; 
priprava in sprememba podzakonskih aktov iz ZPPD; 
sodelovanje v medresorski skupini pri Ministrstvu za zunanje zadeve za problematiko terorizma; 
sodelovanje v Vladni komisiji za pripravo nacionalnega programa za boj proti kriminalu; 
sodelovanje predstavnikov Urada v procesu vključevanja Slovenije vEUv okviru 1. in 3. stebra; 
sodelovanje predstavnikov Urada v Svetu Evrope, in sicer v naslednjih ekspertnih skupinah in 
projektih: PC-R-EV in GRECO ter v projektih OCTOPUS, PACO in SPOC). Leta 2003 bo v 
okviru Sveta Evrope začel delati tudi nov ekspertni odbor, zadolžen za pripravo Protokola k« 
Konvenciji št. 141, predstavnik Urada pa bo v odboru zastopal R Slovenijo; 
sodelovanje predstavnikov Urada v novih projektih IMF in Svetovne banke na področju pranja 
denaija; 
sodelovanje v mednarodni skupini EGMONT, ki združuje sorodne urade za odkrivanje in 
preprečevanje pranja denaija iz celega sveta; 
izobraževanje delavcev Urada doma in v tujini; 
izdelava novih in posodobitev obstoječih programov za vnos in obdelavo podatkov, v skladu z 
dolžnostmi vodenja evidenc po ZPPD; 
posodobitev programske in strojne opreme v Uradu; 
nadaljnja avtomatizacija in zagotovitev varnega prenosa določenih podatkov med organizacijami 
in Uradom. 

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: 

5920 Plače; 

Po določbah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizacij delovnih mest Ministrstva za finance. 
Urada in drugih organov v sestavi Ministrstva za finance ter spremembah in dopolnitvah tega 
Pravilnika, je v Uradu trenutno sistemiziranih 16 delovnih mest. Od sistemiziranih delovnih mest jih je 
trenutno zasedenih 13, delo v Uradu pa opravlja tudi administrativna referentka, ki je bila v Urad 
začasno razporejena dne 01.04.1999 na podlagi dogovora o prerazporeditvi delavcev iz Agencije za 
plačilni promet v Ministrstvo za finance. Ker bodo po sklepu Vlade RS in po veljavnih predpisih od 
01.01.2003 izdatki za plačo in prispevke za to delavko bremenili Urad, smo pri pripravi proračuna za 
leto 2003 to upoštevali. Od dne 10.06.2002 opravlja delo v Uradu tudi pripravnik z univerzitetno 
izobrazbo, ki se bo po končanem pripravništvu v letu 2003 zaposlil v Uradu na delovnem mestu 
višjega referenta. Poleg tega načrtujemo, da bo v letu 2003 zasedeno tudi delovno mesto svetovalca 
Vlade RS v vodstvu Urada, kar je posledica povečanega obsega dela. 

Pri izračunu višine sredstev za izplačilo plač za leto 2003 je bila upoštevana vsota količnikov vseh 
delovnih mest, vsota količnikov za pričakovano napredovanje delavcev, vsota količnikov za povečanje 
delovne dobe v letu 2003, sredstva regresa za letni dopust, povračila stroškov prihoda na delo, 
nadomestilo za prehrano in sredstva za delovno uspešnost. Pri izračunu prispevkov za socialno varnost 
smo upoštevali podatke iz smernic za pripravo proračuna. 

4502 Materialni stroški; 

Na postavki materialni stroški se bo višina le-teh v primerjavi z letom 2002 povišala, največji del 
sredstev pa bo namenjenih za naslednje namene: 
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nakupu pisarniškega materiala za potrebe delavcev Urada, 
delnemu kritju stroškov dodatnega fizičnega varovanja objekta na Cankarjevi ulici 5, v katerem 
so prostori Urada, 
kritju stroškov za telefone, telefax in elektronsko pošto, 
izdajanju publikacij Urada, 
prevodu publikacij Urada v angleški jezik ter prevodu pomembnejših pravnih aktov s področja 
pranj a denaij a iz angleškega v slovenski j ezik, 
kritju izdatkov za službena potovanja v tujino, ki bodo povezana predvsem s sodelovanjem 
predstavnikov Urada pri pogajanjih za vključitev Slovenije v Evropsko Unijo in z udeležbo 
predstavnikov Urada na sestankih mednarodne skupine EGMONT, 
kritju stroškov dodatnega usposabljanja novo zaposlenih delavcev Urada. 

2852 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov; 

Predvideni izdatki za opremo v letu 2003 so višji od stroškov na tej postavki za leto 2002. Razlog za 
povečanje je v tem, da bo Urad v letu 2003 na podlagi sklepa Vlade RS, dobil v uporabo in upravljanje 
dodatne prostore, ki jih ima trenutno v uporabi Ministrstvo za kulturo. Da bi zagotovili minimalne 
pogoje za delo v novih prostorih bo potrebno v celoti ali vsaj delno kupiti osnovno pisarniško opremo 
(omare, mize, stoli). Poleg navedene opreme bomo v letu 2003 zaradi določil Zakona o tajnih podatkih 
morali kupiti tudi dve ognjevzdržni blagajni z vgrajeno elektronsko ključavnico. Prostore, ki jih ima 
Urad trenutno v uporabi, bo potrebno fizično povezati z novimi prostori, za kar bo potrebno izvesti več 
gradbenih del. Sedanje in nove prostore Urada bo potrebo povezati z vrati, za kar bo potrebno prebiti 
eno izmed sten in vgraditi ustrezna vrata. Vhodna vrata prostorov Ministrstva za kulturo, ki jih bo v 
uporabo dobil Urad, trenutno vodijo na hodnik, ki ga uporabljajo tudi stanovalci objekta na Cankaijevi 
ulici 5, prostori pa so od skupnega hodnika ločeni le z leseno pregradno steno. Da bi zagotovili 
ustrezne varnostne pogoje, bo potrebno leseno steno zamenjati z opečno. Poleg tega bo v prostorih, ki 
trenutno niso tehnično varovani, potrebno namestiti opremo za tehnično varovanje in s protivlomnimi 
stekli zastekliti več oken, predvsem tista, ki vodijo v prezračevalne jaške in tista do katerih je možen 
dostop preko podstrešja. 

Poleg navedenega v letu 2003 načrtujemo tudi nakup novega osebnega vozila. Urad je leta 1998 prejel 
v uporabo službeno vozilo Renault 19, kije sedaj staro že sedem let. Zaradi starosti vozila so stroški 
vzdrževanja vsako leto višji, poleg tega pa vozilo uporabnikom ne zagotavlja ustrezne varnosti in Še 
zdaleč ni primerno za "protokolarne prevoze" ob vse pogostejših tovrstnih obveznostih Urada. Da bi 
zagotovili ustrezno vozilo za opravljanje rednih nalog Urada, kakor tudi za protokolarne potrebe bi 
najkasneje leta 2003 potrebovali novo vozilo s prostornino do 1800 ccm. 

-/. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

izobraževanje delavcev Urada; 
zaključek del pri tehnični in varnostni pripravi novih prostorov in preselitev dela delavcev Urada 
vanje; 
izobraževanje zavezancev iz ZPPD v skladu s programi izobraževanja za leto 2003; 
izdajanje publikacij Urada: 
izobraževanje nadzornih organov v skladu s programi izobraževanja za leto 2003; 
tehnična in varnostna priprava novih prostorov; 
sprejem naslednjih zakonov, pri pripravi katerih sodelujejo predstavniki Urada: KZ, ZKP, 
Protikorupcijske strategije in Zakona o preprečevanju korupcije, Zakona o ratifikaciji Konvencije 
OZN o preprečevanju financiranja terorizma in Zakona o ratifikaciji Konvencije OZN o 
organiziranem kriminalu; 
sprejem indikatorjev sumljivih transakcij za odvetnike in notaije ter za organizatoije dražb; 
sprejem vseh podzakonskih aktov, predvidenih v ZPPD; 
izpolnitev ciljev, ki so za leto 2003 predvideni v programih mednarodnih organizacij (SE, 
EGMONT, OZN, EU) in z aktivnim sodelovanjem povečati prepoznavnost Slovenije v svetu; 
vzpostavitev novih evidenc: 
posodobitev programske opreme; 
povečanje učinkovitosti dela Urada na področju dela s sumljivimi transakcijami; 
priprava poročila o delu Urada za leto 2002. 

7. oktober2002 601 poročevalec, št. 96/11 



1616 

DEVIZNI INŠPEKTORAT RS 

14 Gospodarstvo 

1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in 

zavarovalništva 

14041603 Devizni inšpektorat 

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

Devizni inšpektorat RS (v nadaljevanju DIRS) opravlja nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih 
predpisov in aktov z delovnega področja Ministrstva za finance: konkretno izvaja nadzorstvo nad 
uporabo Zakona o deviznem poslovanju in na njem temelječih podzakonskih aktov ter nad uporabo 
Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju. 

Delovno področje je določeno z Zakonom o deviznem poslovanju. DIRS opravlja inšpekcijski nadzor 
nad poslovanjem rezidentov, razen nad poslovanjem pooblaščenih bank in hranilnic ter drugih oseb, ki 
so pooblaščene za opravljanje menjalniških poslov. 

Po določbah Zakona o deviznem poslovanju so rezidenti: 

gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih 
podružnic v tujini. 
podružnice tujih gospodarskih družb, vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji, 
samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot 
poklic, s sedežem oziroma s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
fizične osebe, ki začasno bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi veljavne bivalne oziroma 
delovne vize v trajanju najmanj 6 mesecev, 
diplomatska, konzularna in druga predstavništva Republike Slovenije v tujini, ki se financirajo iz 
proračuna ter slovenski državljani, zaposleni na teh predstavništvih in njihovi člani. 

Vsi ostali so nerezidenti. 

Nadzor nad poslovanjem v skladu z Zakonom o deviznem poslovanju opravljajo v okviru svojih 
pristojnosti še Banka Slovenije, Ministrstvo za finance in carinski organi. Organi nadzora med seboj 
sodelujejo, posredujejo drug drugemu potrebne informacije in se obveščajo o nepravilnosti, ki jih 
ugotovijo pri opravljanju nadzora v skladu s pravilnikom o medsebojnem obveščanju organov 
nadzora. 

DIRS v skladu z določbami Zakona o deviznem poslovanju in Zakona o upravnem postopku izdaja 
odločbe na I. stopnji, s katerimi se odredi odprava v inšpekcijskem nadzoru ugotovljenih nezakonitosti 
in nepravilnosti. 

DIRS po določbah Zakona o prekrških vodi postopek in izda odločbo za prekrške na I. stopnji, kijih 
določa Zakon o deviznem poslovanju. Drugostopenjski organ je Senat za prekrške Republike 
Slovenije. 

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

vodenje postopkov o prekrških na I. stopnji, 
nadzor izvrševanja deviznih in zunanjetrgovinskih predpisov, 
sodelovanje z OLAFOM - skupino za boj proti goljufijam, 
izobraževanje delavcev inšpektorata. 
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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: 

5923 Plače; 

Iz Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za finance je razvidno, 
da je v Deviznem inšpektoratu RS sistemiziranih 26 delovnih mest. Poleg glavnega deviznega 
inšpektoija je trenutno zaposlenih še 14 ljudi. Z visokošolsko strokovno izobrazbo je zaposlenih 10 
inšpektorjev (2 svetovalca vlade RS - inšpektoija, 1 pomočnik glavnega deviznega inšpektoija, 4 
svetovalci glavnega deviznega inšpektoija, 3 višji svetovalci - inšpektoiji) 1 inšpektorica HI (ima 
višješolsko strokovno izobrazbo), ostali pa so administrativni kader. 

V načrtu delovnih mest za leto 2003 smo upoštevali tudi sredstva za povečano delovno dobo 
zaposlenih v Deviznem inšpektoratu RS, pri napredovanju pa so iz načrta delovnih mest razvidna vsa 
redna napredovanja. 

Pri izračunu višine sredstev za izplačilo plač za leto 2003 je bila upoštevana vsota količnikov vseh 
delovnih mest, vsota količnikov za pričakovano napredovanje delavcev, vsota količnikov za povečanje 
delovne dobe v letu 2003, sredstva regresa za letni dopust, povračila stroškov prihoda na delo, 
nadomestila za prehrano in sredstva za delovno uspešnost. Pri izračunu prispevkov za socialno varnost 
smo upoštevali podatke iz smernic za pripravo proračuna. 

4503 Materialni stroški; 

Devizni inšpektorat RS ima prostore na Tivolski cesti 50, kateri so last Republike Slovenije. Velik del 
materialnih stroškov oziroma največji del tako predstavljajo obratovalni stroški, ki zajemajo porabo 
vode in elektrike, komunalne storitve in energijo. 

Že v začetku smo navedli daje osnovni cilj delovanja Deviznega inšpektorata RS nadzor izvrševanja 
deviznih in zunanjetrgovinskih predpisov ter vodenje postopkov o prekrških na I. stopnji. Da bi se 
navedeni cilji kvalitetno in pravočasno dosegli, potrebuje Devizni inšpektorat RS za tekočo izpolnitev 
ciljev tudi določena sredstva za izdatke za blago in storitve. Zaradi spremembe devizne in 
zunanjetrgovinske zakonodaje v letu 1999 in posledično skrajšanja zastaralnih rokov (ukinitev 
gospodarskih prestopkov), se vsakoletno povečuje število izvedenih inšpekcijskih nadzorov, kar je 
posledica že prej omenjenega dejstva, da so se skrajšali zastaralni roki z petih na dve leti. 

Pri inšpekcijskih nadzorih inšpektoiji Deviznega inšpektorata RS sodelujejo tudi z drugimi 
inšpekcijskimi službami, tudi s Policijo. Seveda pri tem nastanejo izdatki za blago in storitve. To so 
izdatki za službene potovanja inšpektorjev, izdatki za uporabo lastnih ali službenih vozil, izdatki za 
pisarniški material, izdatki za strokovna izobraževanja, kakor tudi drugi izdatki, ki so nujno potrebni 
za tekoče izvrševanje nalog Deviznega inšpektorata RS. 

Tudi pri vodenju postopkov o prekrških na I. stopnji se srečujemo s podobnimi izdatki za blago in 
storitve, poleg teh pa se srečujemo tudi z izdatki, ki so posledica zastaranj postopkov o prekrških. Na 
ta zastaranja, ki nastajajo predvsem na Senatu za prekrške, ne moremo vplivati, stroški pa seveda 
bremenijo finančna sredstva Deviznega inšpektorata RS. To so predvsem stroški odvetnikov, ki jih 
zaradi zastaralne odločbe priglasijo prvostopenjskemu organu in jih je le-ta tudi dolžan povrniti. 

2853 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 

Pri investicijah za leto 2003 smo upoštevali predvidene stroške za zamenjavo preostale pisarniške 
opreme. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

izdaja odločb v postopku o prekrških na I. stopnji brez zamud in zaostankov, 
kontrola potencialnih kršilcev deviznih in zunanjetrgovinskih predpisov. 
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URAD RS ZA NADZOR PRIREJANJA IGER NA SREČO 

14 Gospodarstvo 

1405 Urejanje in nadzor iger na srečo 

14051601 Urejanje in nadzor iger na srečo 

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

Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljevanju: urad) je bil ustanovljen v letu 1995 na 
podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95 in 85/01; v nadaljevanju: ZIS), ki je s 
spremembami in dopolnitvami oktobra 2001 določil nove naloge in pristojnosti na področju prirejanja 
iger na srečo in so podrobneje opredeljene v 107. do 109. členu ZIS. 

Urad na podlagi 107. člena ZIS preverja in analizira podatke za sklenitev koncesijskih pogodb 
oziroma za izdajo dovoljenj, nadzira in analizira izvajanje tega zakona in drugih predpisov, izdanih na 
njegovi podlagi, nadzira opravljanje dejavnosti, izdaja odločbe, daje predloge za uvedbo postopkov 
pred pristojnimi organi, spremlja, zbira in analizira podatke, ki jih prejema od prireditelja oziroma 
koncesionarja v skladu z določbami ZIS ter opravlja druge upravne in z njimi povezane strokovne 
naloge. Urad poleg neposrednega inšpekcijskega nadzora pri koncesionaijih in prirediteljih izvaja tudi 
poseben nadzor preko on-line nadzornega sistema, ki ga je razvil z lastnimi kadri. Na podlagi ZIS 
nadzira celotno opravljanje dejavnosti prirejanja iger na srečo, kar vključuje tako klasične kot posebne 
igre na srečo. Z novelo ZIS je bila uvedena tudi nova kategorija prirediteljev, t.i. koncesionaijev za 
igralni salon, zakon pa je predvidel tudi možnost prirejanja iger na srečo preko interneta in 
telekomunikacijskih sredstev, s čimer se je obseg nadzora urada bistveno povečal. Naloge urada so 
razširjene tudi na področje izdaje in nadzora certifikatov za igralne naprave ter na področje nadzora 
izpolnjevanja pogojev za pridobitev licence za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo. 

V letu 2003 bodo prednostne naloge urada predvsem povezane s preverjanjem izpolnjevanja pogojev 
za dodelitev koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu, izdelavo podzakonskega 
predpisa, ki bo urejal način prirejanja iger na srečo preko svetovnega spleta in s pripravo igralniških 
standardov. Na področju igralniške dejavnosti se bo nadaljeval proces dograditve učinkovitega 
nadzora, predvsem preko certificiranja igralnih naprav, izdajanja licenc za delo v dejavnosti prirejanja 
posebnih iger na srečo in nadzora poslovanja z on-line nadzornim sistemom. Ena ključnih nalog urada 
bo tudi vključevanje nadzornih informacijskih sistemov igralnih naprav koncesionaijev za igralni 
salon v informacijski sistem nadzora. Posebej zamudno in zahtevno bo vključevanje sistemov pri 
koncesionarjih, ki doslej še niso prirejali posebnih iger na srečo oziroma pri tistih, ki doslej niso 
poslovali z dovoljenjem za povečani vložek. Permanentna pomembna naloga urada je tudi 
zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja nadzornega informacijskega sistema skladno s 
standardi, ki veljajo na tem področju. 

Na področju prirejanja klasičnih iger na srečo so poleg stalnega izvajanja nadzora izpostavljene naloge 
še zlasti v zvezi s preverjanjem izpolnjevanja koncesijskih pogodb prirediteljev klasičnih iger na srečo 
in naloge v zvezi z vodenjem postopkov za podaljšanje dodeljenih koncesij. Podobno kot v letu 2002 
bo tudi v letu 2003 treba posvetiti precej pozornosti prirejanju iger na srečo preko interneta, telefonske 
linije 090 in preko TV ter pojavu novih SMS iger, glede na to, daje to področje, ki bo v prihodnosti 
gotovo eno od ključnih na področju prirejanja klasičnih iger na srečo. 

Posebna naloga bo priprava sprememb sistemske zakonodaje na podlagi odločb Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije in siceršnjih nujnih sprememb te zakonodaje ter na tej podlagi tudi novih 
podzakonskih predpisov in drugih aktov. Ena pomembnejših nalog urada bo tudi priprava strategije 
razvoja klasičnih iger na srečo oziroma strategije razvoja igralništva v Sloveniji. 
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Tako kot v preteklih letih se bo urad tudi v letu 2003 udeležil letne konference igfalniških nadzornih 
organov (GREF) in konference mednarodnega združenja igralniških nadzornih organov (IAGR) ter 
drugih pomembnih mednarodnih srečanj. Urad bo tudi še nadalje razvijal bilateralne odnose z 
nadzornimi organi drugih držav. 

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

izvajanje nadzora nad prirejanjem iger na srečo; 
priprava nove zakonodaje; 
organiziranje izdelave igralniških standardov in sodelovanje v medresorski skupini za izdelavo 
igralniških standardov; 
sodelovanje v mednarodnem združenju igralniških nadzornih organov (GREF); 
priprava strategij; 
priprava podzakonskih aktov, ki bodo urejali prirejanje iger na srečo preko interneta in 
telekomunikacijskih sredstev; 
usposabljanje delavcev za nadzor nad novo uvedenimi področji prirejanja iger na srečo; 
nadaljnji razvoj programske opreme za nadzor nad prireditelji oziroma koncesionaiji (on-Iine 
nadzorni sistem). 

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: 

7233 Plače; 

Pri oceni višine sredstev za plače za leto 2003 je urad upošteval obstoječe število zaposlenih in 
finančne posledice prehoda desetih delavcev Agencije RS za plačilni promet, ki bodo v letu 2003 
dokončno razporejeni na urad. V skladu z zakonom o igrah na srečo so upoštevane tudi finančne 
posledice iz naslova 109. a člena, ki določa, da pooblaščenim osebam nadzornega organa za 
ovrednotenje posebne odgovornosti in zaradi omejitev pripadajo dodatki, določeni na podlagi 
predpisov, ki urejajo dodatke delavcev davčne uprave. 

7236 Materialni stroški; 

Pri planiranju sredstev za materialne stroške za leto 2003 je upoštevano dejstvo, da so bili v obdobju 
od leta 1999 postopoma na urad pogodbeno prerazporejeni delavci Agencije RS za plačilni promet, 
kar pa se je kljub temu odrazilo le v neznatnemu hkratnemu letnemu povečevanju teh sredstev. Za 
uspešno in učinkovito izvajanje del in nalog urada je zelo pomembno stalno izobraževanje zaposlenih, 
ki pa se v preteklem obdobju ni uresničevalo v zadostnem obsegu. V okviru vzpostavitve nadzornega 
informacijskega sistema, ki je v neposredni povezavi z on-line nadzornimi sistemi igralnih naprav 
koncesionaijev in z informacijskimi sistemi za prirejanje iger preko interneta in drugih 
telekomunikacijskih sredstev, je nujna vzpostavitev in vzdrževanje strokovno usposobljene delovne 
skupine s posebnimi znanji, potrebnimi za izvajanje teh opravil (npr. s področja informacijske 
tehnologije, telekomunikacij in povezovanja heterogenih sistemov, varovanja podatkov, preiskovanja 
sledi nepooblaščenih spreminjanj - revizijskih sledi, zavarovanja dokazov ipd.). Nujno pa je tudi 
izobraževanje vseh ostalih ključnih kadrov v uradu (npr. inšpektorjev), saj se predvsem področje 
prirejanja posebnih iger na srečo tehnološko hitro razvija v smeri prirejanja iger preko svetovnega 
spleta ter drugih sodobnih komunikacijskih sredstev. Izobraževanja za področje prirejanje iger na 
srečo se izvajajo pretežno v tujini. Nadalje je treba tudi poudariti, da bo v letu 2003 in vseh naslednjih 
letih dan večji poudarek na neposrednem nadzoru poslovanja družb, ki jim bodo dodeljene koncesije 
za prirejanje posebnih iger na srečo. Igralnice oziroma igralni saloni teh družb se nahajajo na območju 
celotne države, zato bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za potrebe pokritja stroškov službenih 
potovanj v državi. 
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2855 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 

Urad v okviru te proračunske postavke za leto 2003 planira sredstva v višini 764 tisoč SIT. Sredstva 
bodo porabljena za nakup (zamenjavo) nekaterih kosov pisarniškega pohištva oziroma mobilnih 
telefonov in za izvajanje nujnih vzdrževalnih del. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 
izvajanje učinkovitega nadzora nad prirejanjem posebnih in klasičnih iger na srečo po ZIS; 
vključitev nadzornih informacijskih sistemov igralnih naprav koncesionaijev za igralni salon v 
informacijski sistem nadzora; 
vključitev igralnic v obstoječ informacijski sistem nadzora, kar vključuje tudi razširitev 
tehničnega nadzora na igre, ki se izvajajo na igralnih mizah; 
razširitev tehničnega nadzora nad prirejanjem igre na srečo preko interneta in drugih 
telekomunikacijskih sredstev; 
preverjanje in analiziranje podatkov za sklenitev koncesijskih pogodb za prirejanje posebnih iger 
na srečo v igralnih salonih; 
priprava sprememb in dopolnitev zakona o igrah na srečo; 
dela in naloge na področju izdajanja licenc za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo; 
dela in naloge na področju certificiranja igralnih naprav; 
ureditev področja prirejanja iger na srečo preko interneta, telefonskih linij 090 ter TV. 
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1618 

UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02021602 Fiskalni sistem 

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

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) na podlagi 74. člena Zakona o 
plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02; v nadaljevanju ZPIaP) in v skladu z 21. členom Zakona 
o državni upravi (Uradni list RS, št.52/02) opravlja specializirane strokovne naloge, povezane z 
izvajanjem plačil neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, 
določenih v Odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št. 97/01), zbira informacije o plačilih iz proračuna in o prihodkih v 
proračun Republike Slovenije in zagotavlja informacije, na podlagi katerih je omogočeno gospodarno 
ravnanje s sredstvi javnih financ ter upravljanje in nadzor nad javnofinančnimi prihodki ter zagotavlja 
tehnološko in izvedbeno podporo zakladniškemu poslovanju na ravni države in občin. 

Poleg navedenega UJP opravlja še naslednje naloge povezane z evidentiranjem in izvajanjem 
javnofinančnih tokov v okviru enotnega zakladniškega sistema: 

vodi register neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov; 
vodi račune neposrednih oziroma posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih 
proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, kot ga 
določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), in so v skladu s 
5 odstavkom 8. člena ZPIaP odprti kot podračuni enotnega zakladniškega računa države oziroma 
občin; 
sprejema plačilna navodila neposrednih in posrednih uporabnjkov državnega in občinskih 
proračunov ter drugih oseb, ki poslujejo v okviru enotnega zakladniškega sistema; 
izdaja naloge za plačilo v breme podračunov neposrednih oziroma posrednih uporabnikov, ki 
poslujejo v okviru enotnega zakladniškega sistema; 
pripravlja in pošilja obvestila iz 26. člena ZPIaP vsem neposrednim oziroma posrednim 
uporabnikom državnega oziroma občinskih proračunov, Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem 
enotnega zakladniškega računa, kot ga določa Zakon o javnih financah; 
zbira in pošilja podatke iz 68. člena ZPIaP za vse neposredne in posredne uporabnike državnega 
oziroma občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega 
računa, kot ga določa Zakon o javnih financah; 
po posebni pogodbi z Banko Slovenije lahko za Banko Slovenije izvaja storitve plačilnega 
prometa po ZPIaP; 
zbira podatke iz tretjega odstavka 68. člena in drugega odstavka 73. člena ZPIaP, vodi ustrezne 
evidence teh podatkov in na podlagi teh zagotavlja ustrezne informacije; 
zagotavlja podatke in informacije o javnofinančnih vplačilih in izplačilih iz proračuna Republike 
Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije in drugih oseb, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, 
kot ga določa Zakon o javnih financah; 
zagotavlja podatke o plačilih in vračilih davkov, prispevkov, carin in drugih dajatev, ki jih 
izterjujejo davčna in carinska uprava in drugi nadzorniki; 
opravlja druge naloge določene z zakonom oziroma predpisi. 
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V letu 2003 bodo prednostne naloge UJP predvsem povezane z vzpostavitvijo učinkovitega izvajanja 
vseh nalog kot jih določa 74. člen ZPIaP. 

Stalna pomembna naloga UJP je zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja informacijskega 
sistema skladno s standardi, ki veljajo na tem področju. 

Posebej pomembna naloga UJP je delo na področju izpeljave druge faze projekta vzpostavitve 
enotnega zakladniškega sistema. 

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

izvajanje nalog kot jih določa 74. člen ZPIaP; 
delo na področju izpeljave druge faze projekta vzpostavitve enotnega zakladniškega sistema; 
sodelovanje v medinstitucionalnih skupinah za izpeljavo druge faze projekta vzpostavitve 
enotnega zakladniškega sistema; 
delo na področju prilagajanja zakonodaje; 
priprava izvedbenih navodil za delo UJP; 
usposabljanje delavcev za izvajanje nalog UJP; 
nadaljnji razvoj programske opreme za izvajanje nalog UJP. 

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: 

2387 Plače; 

V skladu s 85. členom ZPIaP je v UJP trenutno sistemiziranih 252 delovnih mest. Pri oceni višine 
sredstev za plače za leto 2003 pa je UJP upoštevala, da bo dela in naloge UJP v letu 2003 opravljalo 
258 delavcev, saj je zaradi novih nalog na področju varnosti informacijske tehnologije, ki jo zagotavlja 
UJP in zaradi ustanovitve Urada UJP Trbovlje potrebno povečanje števila delavcev za 6 izvajalcev (iz 
252 na 258). Na podlagi sprejetih sprememb Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v UJP bo vsota količnikov sistemiziranih delovnih mest skupaj s pripadajočimi dodatki 
1.107,69 količnika. Na podlagi navedenega je v UJP za leto 2003 načrtovan strošek za plače in drugi 
izdatki zaposlenim v višini 845.450 tisoč SIT, za prispevke delodajalcev za socialno varnost v višini 
115.990 tisoč SIT in davek na izplačane plače 43.226 tisoč SIT. 

2448 Materialni stroški; 

Sredstva za materialne stroške za leto 2003 so planirana v višini 520.000 tisoč tolaijev. Največji del 
sredstev bo namenjen: 

za nakup papirja in kuvert, ki jih UJP potrebuje za dnevno obveščanje okoli 3000 proračunskih 
uporabnikov o prometu in stanju denarnih sredstev na njihovem podračunu; 
za financiranje računalniških storitev (pogodbe z zunanjimi izvajalci o vzdrževanju strojne in 
programske opreme); 
kritju izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih, ki je pogoj za zagotavljanje uspešnega in 
učinkovitega izvajanje del in nalog UJP; 
za nakup pisarniškega materiala za potrebe delavcev UJP. 

Zaradi varčevalnih ukrepov so na podkontu - 402799 Kazni in odškodnine planirana minimalna 
sredstva. Glede na določila ZPIaP (predvsem 5. in 6. točke 8. člena v povezavi s 74. členom) je UJP 
odškodninsko odgovorna za morebitno škodo, ki izhaja iz naslova opravljanja plačilnega prometa. 

2931 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 

UJP v okviru te proračunske postavke za leto 2003 planira sredstva v višini 80.000 tisoč tolarjev. 
Sredstva bodo porabljena za nakup opreme in za izvajanje nujnih vzdrževalnih del. 
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4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

učinkovito izvajanje zakonsko določenih nalog UJP; 
razširitev opravljanja storitev UJP preko intemeta in drugih telekomunikacijskih sredstev; 
delo na področju prilagajanja zakonodaje; 
delo na področju izvajanja druge faze projekta vzpostavitev enotnega zakladniškega sistema; 
izobraževanje delavcev UJP; 
svetovanje proračunskim uporabnikom. 
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08 Notranje zadeve in varnost 

0801 Notranje zadeve 

08011701 Urejanje notranjih zadev 

08011702 Upravne zadeve 

08011703 Upravljanje z državnim premoženjem 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

08021701 Prometna varnost 

08021702 Notranja varnost 

08021703 Kriminalistična dejavnost 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2003 

/ 7 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPU/PPP/GPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 

d) (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

7 |MINISTRSTVO ZA NOTRANJE | 63.541.702 1 100,00| -1.632.954 1 61.908.748 1 100,00| 
'zadeve | ~1 ——™1 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 63.541.702 100.00 -1.632.954 61.908.748 100.00 

0801 Notranje zadeve 5.815.303 9,15 -1.000 5.814.304 9,39 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 57.726.399 90,85 -1.631.955 56.094.445 90,61 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2003 

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
 (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

17 |MINISTRSTVO ZA NOTRANJE || 63.541.702 1 fo0,00| -7.6327954 | 61.908.748 1 100^00| 
'zadeve I ———-1 1 ' 1 " 

i7^^JWMmstrstvo^^iotninj^adeve^^^^^Ji^^^80X6H^| ^jj38| 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.807.610 9,14 0 5.807.611 9,38 

0801 Notranje zadeve 5.807.610 9.14 -1.000 5 806.611 9.38 
08011701 Urejanje notranjih zadev 5.497.337 8,65 -1.000 5.496.337 8.88 
08011702 Upravne zadeve 200.548 0.32 0 200.548 0.32 

08011703 Upravljanje z državnim premoženjem 109.725 0,17 0 109.725 0,18 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 0 0.00 1.000 1.000 0.00 

08021702 Notranja varnost 0 0,00 900 900 0,00 
08021703 Kriminalistična dejavnost 0 0,00 100 100 0,00 

_5UH092J ^^63^9551 ^^lOKUTJ i_^i_90;62| 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 57.734.092 90,86 -1.632.955 56.101.137 90,62 
0801 Notranje zadeve 7.693 0.01 0 7.693 0.01 

08011703 Upravljanje z državnim premoženjem 7.693 0,01 0 7.693 0,01 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 57.726.399 90,85 -1 ^3 9?? ?6.09?.445 90,61 
08021701 Prometna varnost 454.895 0,72 25.000 479.895 0,78 

08021702 Notranja varnost 56.713.762 89.25 -1.657.955 55.055.808 88,93 
08021703 Kriminalistična dejavnost 557.742 0,88 0 557.742 0,90 
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17 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

08 Notranje zadeve in varnost 

Opis področja, poslanska in ključnih nalog: 

Naloge in pristojnosti za področje notranjih zadev in varnosti, kot izhajajo iz Zakona o državni upravi, 
drugih zakonov in predpisov, se izvajajo v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji kot organu v 
sestavi. 

Temeljne naloge področja so aktivnosti, ki omogočajo: 

razvoj, organizacijo, delovanje in sistemsko urejanje področja državne uprave s poudarkom na 
procesih reforme državne ter njenega prilagajanja sodobnim institucionalnim oblikam ter 
metodam dela, 
razvoj in delovanje področja lokalne samouprave s poudarkom na procesih reforme in 
prilagajanja sodobnim institucionalnim oblikam ter metodam dela, 
izvajanje usposabljanja in izpopolnjevanje za doseganje usposobljenosti uslužbencev, potrebne 
za vključevanje Slovenije v Evropsko unijo, 
izvajanje nalog na področju urejanja plač v javnem sektorju, 
izvajanje nalog na področju upravnih notranjih zadev, ki temelji na urejanju statusnih in drugih 
zadev državljanov RS in drugih oseb, ki se iz kakršnihkoli razlogov nahajajo na njenem območju, 
predvsem pa na normativnem, organizacijskem in institucionalnem prilagajanju tega področja 
pravnemu redu Evropske skupnosti, 
izvajanje nalog v zvezi s sprejemanjem, nastanitvijo in oskrbo prosilcev za azil, 
izvajanje nalog varnostnega preverjanja in izdaja dovoljenj za dostop do tajnih podatkov 
zaposlenih v državni upravi, 
izvajanje z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog na področju obrambnega in varnostnega 
načrtovanja ter zaščite reševanja in pomoči in ustvarjanje pogojev za delo v vseh varnostnih 
razmerah, 
zagotavljanje pogojev za informatizacijo poslovanja ter približevanje upravnih storitev 
državljanov, 
usmerjanje in nadzor nad delom policije, 
izvajanje nadzora nad zakonitostjo dela in poslovanja zasebnih varnostnih s4užb in detektivov v 
Republiki Sloveniji, 
izvajanje nalog v zvezi z zagotovitvijo kadrovskih, materialnih in finančnih sredstev ter drugih 
pogojev, ki so potrebni za nemoteno opravljanje vseh nalog in pristojnosti na podlagi zakonov in 
drugih podzakonskih predpisov, 
izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog policije, zagotavljanje ustrezne 
stopnje varnosti na vseh področjih dela policije ter izvajanje nalog v zvezi s sprejemanjem, 
nastanitvijo in oskrbo tujcev. 

Kliučni cilii področja so: 

Republika Slovenija seje zavezala, da bo do 31.12.2002 notranje pripravljena na članstvo v Evropski 
uniji. Načrt priprave je bil izdelan z »Državnim programom Republike Slovenije za prevzem 
pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002«. Vlada RS se v mesecu maju 2001 sprejela 
revizijo Državnega programa, v kateri so upoštevane pripombe Evropske komisije na obstoječi 
Državni program, spremembe, ki izhajajo iz dodatnih pregledov usklajenosti zakonodaje, prvič pa je v 
Državnem programu celostno predstavljena vzpostavitev bodoče zunanje meje EU na meji z 
Republiko HrvaŠko. Na področju notranjih zadev je pravni red v veliki meri že usklajen, zato je v 
nadaljevanju ključni cilj sprejem še nekaterih zakonov v skladu s sprejetim planom ter zlasti 
implementacija že sprejetih zakonov. V skladu s tem je cilj vzpostaviti sistem tako v organizacijskem, 
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institucionalnem kot zakonodajnem pogledu, ki bo ustrezal zahtevam evropskega »pravnega reda« in 
bo omogočal takšno sodelovanje med institucijami (sodno, policijsko, carinsko), ki bo omogočalo 
uspešnejše preprečevanje in zatiranje raznovrstnih odklonilnih ravnanj, povezanih z. mamili, 
terorizmom, mednarodnimi goljufijami. 

Pomemben cilj je tudi oblikovanje temeljnih usmeritev za delo policije in izhodišč varnostne politike 
ter nadzor nad izvajanjem nalog policije. Na področju tajnih podatkov je izvedba postopkov 
varnostnega preverjanja za zaposlene v državni upravi, razen zaposlenih v Ministrstvu za obrambo in 
SOVA, in izdaja dovoljenj za dostop do tajnih podatkov za vse, ki izpolnjujejo pogoje. 

Reorganizacija javne uprave, katere cilj je ob sprejemu zakonodaje tudi standardizacija upravnih 
postopkov in povečanje administrativne sposobnosti zaposlenih v upravi, je v teku. S tem se bo 
skrajšal čas reševanja različnih vlog državljanov RS in tujcev. 

Na področju javnih uslužbencev je cilj sistemska ureditev statusa, položaja in plač javnih uslužbencev 
in vseh ostalih zaposlenih v javnem sektorju ter priprava vseh izvedbenih predpisov za izvajanje 
novega sistema v praksi. 

Na področju zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti je cilj ustrezno noveliranje področne 
zakonodaje (zakon o detektivski dejavnosti in zakon o zasebnem varovanju) ter naknadno po sprejemu 
novel obeh zakonov, ustanoviti posebno inšpekcijsko službo za opravljanje nadzora nad zakonitostjo 
dela zasebnih varnostnih podjetij in detektivov v RS (inšpekcija za zasebno varstvo). 

Na področju lokalne samouprave je cilj uvedba pokrajin ter realizacija drugih projektov s področja 
lokalne samouprave. 

Temeljni cilj policije je zagotavljati visoko stopnjo varnosti ter preprečevanje vseh oblik 
ogrožanja temeljnih svoboščin in drugih ustavnopravnih varovanih vrednot. Delo policije 
temelji na spoštovanju pravnega reda, evropskih konvencij in priporočil in profesionalnosti ter 
je usmerjeno v uresničevanje strategij na posameznih področjih dela, strategije vključevanja 
Republike Slovenije v Evropsko unijo ter ciljev in programov, ki si jih je zastavila v 
smernicah razvoja policije. 

Na področju obrambnega in varnostnega načrtovanja ter zaščite reševanja in pomoči v 
ministrstvu in policiji je cilj, da se vzpostavi celovita sistemska rešitev za delovanje 
ministrstva in policije v vseh pogojih dela, upoštevajoč tudi akcijski načrt za priključitev v 
NATO. 

Glavni programi. v okviru katerih ie zajeta pristojnost proračunskih uporabnikov 1711 in 1714. so: 

0801 Notranje zadeve; 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost: 

Glavni letni izvedbeni cilii in planirani rezultati v tem na področju porabe državnega proračuna 
izhajajo iz zastavljenih ciljev v letu 2002 oziroma preteklih let in so prioritetno usmerjeni k 
pravočasni oziroma v skladu s sprejetim planom doseženim ciljem, ki so pogoj za vstop v Evropsko 
unijo. Cilji so: 

sprejem zakonov in podzakonskih predpisov v skladu s planom s posebnim poudarkom na 
implementaciji že sprejetih zakonov iz '"Državnega programa Republike Slovenije za prevzem 
pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002", 
vzpostavitev učinkovitega sistema koordinacije upravnih postopkov in nadzor nad njimi, 
pričetek postopkov za pridobitev certifikata kakovosti, 
usposobitev kadra na nivoju višjih upravnih delavcev, 
izvajanje aktivnosti za realizacijo novega sistema plač v javnem sektorju. 
priprava podzakonskih predpisov za uresničevanje sistema javnih uslužbencev v praksi, 
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sodelovanje v koordinaciji vzpostavitve varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora na 
bodoči zunanji meji Evropske unije, 
vzpostavitev večje stopnje varnosti cestnega prometa in zmanjšati število žrtev v cestnem 
prometu na največ 280 mrtvih, 
povečanje kakovosti policijskih ukrepov (selektivni nadzor časa, kraja in skupin kršiteljev), 
upoštevanje in postopno uveljavljanje varnostnih standardov, tako na zakonodajnem kot 
organizacijskem področju, ki so potrebni za realizacijo strategije priključitve Slovenije v 
Evropsko unijo, 
nadaljevanje projekta Vzpostavitev schengenskih standardov pri varovanju državne meje ter 
preprečevanje ilegalnih migracij in izvajanje nalog v zvezi-s sprejemanjem, nastanitvijo in 
oskrbo tujcev, 
zagotavljanje višje stopnje prometne varnosti, 
približevanje policije javnosti in razvijanje partnerskega odnosa, 
razvijanje potencialov policije, 
uveljavljanje organizacijskih pravil in norm, 
učinkovitejše zatiranje organizirane kriminalitete ter vključevanje v mednarodne integracije boja 
s kriminaliteto, 
vzpostavitev mreže mednarodnega policijskega sodelovanja, 
izvajanje, dograjevanje in posodabljanje izobraževalnih programov, 
za izvajanje vseh aktivnosti na podlagi zakonov in drugih predpisov zagotovitev ustreznih 
delovnih pogojev in sredstev za del v vseh varnostnih razmerah. 

0801 Notranje zadeve 

V okviru notranjih zadev je delo ministrstva organizirano na več področjih, in sicer na področju 
organizacije, razvoja in delovanja uprave, na področju upravnih notranjih zadev, sistemskega urejanja 
plač v javnem sektorju, lokalne samouprave in na področju usmerjanja in nadzora nad delom policije 
ter na področju skupnih zadev ministrstva, ki zagotavljajo izvajanje z zakonom določenih nalog na 
temeljnih področjih. V okviru ministrstva deluje tudi Visoka policijsko-varnostna šola, ki izvaja 
vzgojno-izobraževalne programe za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ter organizira in izvaja 
druge oblike izobraževanja v sodelovanju z drugimi organizacijskimi enotami ministrstva in policije, 
načrtuje, pripravlja in izvaja posamezne izobraževalne programe. 

Poslanstvo in ključne naloge so usklajevanje in vsebinsko usmeijanje izvrševanja upravnih funkcij in 
specializiranih nalog razvoja na upravnih področjih, in sicer na področju javne uprave, organizacije in 
delovanja organov državne uprave, delovnih razmerij zaposlenih v organih državne uprave, 
financiranja, plač in drugih prejemkov v organih državne uprave, upravnega nadzora, upravne 
statistike, obče uprave ter izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih za izvajanje upravnih in drugih 
nalog v organih državne uprave ter drugih organih in organizacijah. 

Nadalje so ključne naloge korektno odločanja glede pravic, obveznosti oziroma pravnih koristi na 
naslednjih vsebinsko zaokroženih upravnih področjih: osebni status posameznika, državljanske 
zadeve, migracije ter zbiranja in združevanja. 

Na podlagi 2. člena Zakona o policiji izhajajo naloge usmerjanja in nadzora nad delom policije, kar 
pomeni sodelovanje pri oblikovanju temeljnih usmeritev za delo policije, usmerjanje ministrstva v 
razmerju do policije, nadzor nad delom policije s poudarkom na varovanju človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin posameznikov pri uporabi policijskih pooblastil. 

Ena od ključnih nalog je tudi ustrezna regulacija področja zasebnega varstva, to je zasebnega 
varovanja in detektivske dejavnosti. Namen regulacije zasebnega varstva je predvsem izvajati 
učinkovit nadzor nad zakonitostjo dela tovrstnih subjektov in preprečiti nenadzorovano privatizacijo 
policijske dejavnosti oziroma posameznih opravil, ki so navadno v izključni pristojnosti državnih 
organov. 
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Ključne naloge so izvajanje vseh skupnih funkcij za podporo delovanja izvajanja nalog s področja 
statusnih in drugih zadev državljanov, javne uprave in lokalne samouprave ter gospodarjenje z 
državnim premoženjem. 

Odgovorne osebe za izvrševanje so vodje temeljnih področij, ki sodijo v ta glavni program, in sicer so 
to državni sekretarji. 

Dolgoročni cilj L programa so učinkovito delovanje državne uprave, učinkovito in zakonito izvajanje 
nalog s področja statusnih in drugih zadev državljanov, učinkovito in usklajeno dograjevanje sistema 
lokalne samouprave in upravljanje z državnim premoženjem v skladu z vladnim programom. 

Šifre podprogramov v okviru teza zlavneza proerama so: 

08011701 Urejanje notranjih zadev 

08011702 Upravne zadeve 

08011703 Upravljanje z državnim premoženjem 

Glavni letni izvedbeni cilji in planirani rezultati v letu 2003 so nadaljevanje realizacije zakonodajnih 
obveznosti na področju notranjih zadev v skladu strategijo prevzemanja pravnega reda Evropske unije 
in reformo državne uprave, lokalne samouprave, urejanje sistema plač v javnem sektorju ter 
učinkovito izvajanje nalog v skladu s pristojnostmi na podlagi zakonov in drugih predpisov. 

08011701 Urejanje notranjih zadev 

Vključuje urejanje notranjih zadev, kar pomeni reševanje statusnih in drugih zadev državljanov RS in 
drugih oseb na njenem ozemlju. Postopke in način urejanja je potrebno uskladiti z evropskimi 
standardi. Gre za naloge, ki izhajajo iz predpostavk, opredeljenih v Pristopni strategiji s področja 
pravosodja in notranjih zadev in opredeljene naloge v Državnem programu za sprejem evropskega 
pravnega reda do leta 2002. Pravni red je v veliki meri že usklajen, saj so bili v maju in juniju 2002 
sprejeti vsi reformni zakoni. To so temeljni institucionalni zakoni: zakon o državni upravi, zakon o 
javnih agencijah, zakon o inšpekcijskem nadzoru, zakon o javnih uslužbencih in zakon o sistemu plač 
v javnem sektorju. V nadaljevanju je zato ključni cilj sprejem še nekaterih zakonov v skladu s 
sprejetim planom ter zlasti implementacija že sprejetih zakonov. V skladu s tem potekajo aktivnosti 
na področju usposabljanja, izpopolnjevanja in sodelovanja s tujimi strokovnjaki pri pripravi novih 
zakonov in drugih aktov ter sodelovanje s Službo policije za informatiko in telekomunikacije in 
Centrom Vlade za informatiko pri povezovanju v informacijske sisteme državne uprave Republike 
Slovenije in informacijske sisteme institucij EU. 

Podprogram vključuje tudi sredstva v zvezi z aktivnostmi glede rednih nalog na podlagi določb 
zakonov in drugih predpisov (Zakon o državni upravi, Zakon o policiji, Zakon o splošnem upravnem 
postopku, Zakon o azilu, Zakon o tujcih. Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic 
SFRJ v RS, Zakon o državljanstvu, Zakon o orožju, Zakon o tajnih podatkih, Zakon o političnih 
strankah....) v zvezi z reševanjem različnih vlog in izdajanjem dovoljenj in odločb s področja osebnih 
in državljanskih stanj, tujcev, javnega reda, prometa in ugovora vesti vojaški dolžnosti. 

V okviru tega podprograma so vključene tudi aktivnosti rednega delovanja in posebnih oblik 
mednarodnega sodelovanja s Svetom Evrope, Evropsko unijo, Organizacijo združenih narodov in 
drugimi institucijami ter dvostranska srečanja in mednarodna posvetovanja. Cilj teh aktivnosti je 
boljše sodelovanje na večstranski ravni na področju notranjih zadev, kot so področje nedovoljenih 
migracij in politike azila, politike vizumov, zunanjih meja in informacijskega sistema Evropske unije, 
prepovedanih drog, ponarejanja dokumentov ter drugih odklonskih ravnanj. 

Zajema tudi naloge, povezane z normativnim urejanjem področja zasebnega varovanja in detektivske 
dejavnosti, sodelovanja z Detektivsko zbornico RS in Zbornico RS za zasebno varovanje ter 
izvajanjem nadzora nad zakonitostjo dela podjetij za zasebno varovanje in detektivov. Cilj teh 
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aktivnosti je vzpostaviti učinkovit nadzor nad zakonitostjo dela podjetij ter izpolnitev zakonskih 
obveznosti, ki izhajajo iz zakonskih novel, kar pomeni ustanovitev inšpekcij. Namen inšpekcijskega 
nadzora je zagotoviti zakonito izvajanje te dejavnosti in preprečevati nelojalno opravljanje zasebnega 
varovanja in detektivske dejavnosti. 

Vključuje tudi redne naloge, povezane z reformo javne uprave, katere cilj je zagotoviti učinkovito, 
usposobljeno in kakovostno delovanje uprave. Za dosego tega cilja se v okviru Upravne akademije 
organizirajo tečaji usposabljanja državnih uslužbencev zlasti na področjih oziroma tistih vsebin, za 
katere obstajajo največje potrebe po dodatnem izobraževanju in usposabljanju upravnih delavcev. Gre 
za horizontalne programe usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev, kar pomeni 
izobraževanje s področja tipičnih nalog, ki jih opravlja večina javnih uslužbencev enake ravni 
oziroma poklica pri svojem vsakodnevnem delu v organih javne uprave. 

Cilj sprememb zakonodaje na področju organizacije državne uprave je usklajenost slovenske 
zakonodaje in njeno izvajanje z evropskim pravnim redom, kar bo omogočilo racionalnejšo 
organizacijo uprave in s tem določene proračunske prihranke. Ukinitev organov in organizacij v 
sestavi ministrstev na področjih, kjer takšen status ni potreben, oziroma njihova pretvorba v notranje 
organizacijske enote, bo omogočila racionalnejše organiziranje spremljajočih funkcij (kadrovske, 
finančne, računovodske itd.) ter preglednejša razmerja znotraj ministrstev. 

Ustanovitev javnih agencij na področjih, kjer je mogoče s to organizacijsko rešitvijo zagotoviti 
uveljavljanje sodobnejšega managerskega pristopa pri gospodarjenju z javnimi sredstvi, bo prav tako 
prinesla javnofinančne prihranke. 

Zakon o javnih uslužbencih je začel veljati v letu 2002, uporabljati pa se začne v letu 2003. Cilj v letu 
2003 je njegovo izvajanje. Zakon bo zagotovil možnosti fleksibilnejšega kadrovskega managementa 
(upravljanja s človeškimi viri). Predvidel bo izvedbo analiz poslovanja v vseh organih javne uprave in 
reorganizacijo na tej podlagi; reorganizacija v tem kontekstu pomeni strukturne spremembe v 
sistemizacijah delovnih mest in morebitno ugotavljanje presežkov delavcev. Zakon o javnih 
uslužbencih bo prinesel tudi bistveno preglednejši sistem delovnih mest in nazivov ter posledično 
preglednejše načrtovanje zaposlovanja, napredovanja in drugih elementov kadrovskega odločanja, ki 
imajo finančne posledice. Zakon bo zagotovil po eni strani devolucijo kadrovskega odločanja, po 
drugi strani pa uvedel centraliziran nadzor nad izvajanjem predpisov s področja sistema javnih 
uslužbencev. 

Pomembna področja reforme javne uprave so uvajanje kakovosti v delo upravnih organov, uvajanje 
standardov poslovanja s strankami in uvajanje elektronskega poslovanja s strankami. Glede na to, da 
so upravne enote tisti organi, pri katerih stranke najpogosteje prihajajo v stik z državno, oziroma 
organi, ki opravijo največji delež storitev za stranke, je najprimerneje, da se ta tri področja 
modernizacije uprave pospešijo prav v upravnih enotah. Programi uvajanja standardov kakovosti, 
sodobnejših pristopov k poslovanju s strankami in informatizacije se bodo v letu 2003 uvajali 
predvsem v upravnih enotah. Cilj teh projektov je zagotoviti večjo kakovost poslovanja upravnih enot, 
predvsem pa dvig standardov poslovanja s strankami. 

V zvezi s tem se v letu 2002 izvaja program usposabljanja za kakovost. Kot strateška usmeritev je bila 
v zvezi z uporabo shem kakovosti poleg certificiranja po ISO standardu določena tudi uporaba modela 
in izdelan akcijski načrt uvedbe za leti 2002 in 2003. V drugi polovici leta 2002 bo na podlagi 
izvedenega javnega razpisa podpisana tudi krovna pogodba za pridobitev in vzdrževanje ISO 
certifikata za upravne enote. Oblikovana je tudi že tipologija poslovnih procesov po ministrstvih, kije 
bila pripravljena v sklopu priprave Metodologije o analizi stanja po resorjih. Pripravljeno je bilo tudi 
delovno besedilo načrtov za izdelavo obveznega okvira načrtov klasifikacijskih znakov in enotnega 
načrta teh znakov za potrebe upravnih enot. 

Posebej pomemben cilj je izvajanje politike horizontalnega usposabljanja na področju evropskih 
zadev (izvajanje sprejete strategije usposabljanja) in na drugih področjih, kjer je potrebna enotna 
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vladna politika namesto sektorskega (resornega) pristopa. Gre predvsem za znanja na področju 
sistema javne uprave in managementa v javni upravi ter znanja, potrebna za strokovne izpite v upravi. 

V letu 2003 bo potekal postopek pridobivanja certifikatov kakovosti serije ISO 9000 v upravnih 
enotah, ki ga v letu 2002 še ne bodo pridobile. Uveljavljena bo tudi uredba o poslovanju upravnih 
organov s strankami. V letu 2003 bo v odvisnosti od finančnih možnosti in realizacije v preteklih letih 
verjetno zaključen projekt informatizacije upravnih enot. Informatizacija uprave (e-uprava) pomeni v 
okviru reforme uprave na področju Ministrstva za notranje zadeve predvsem oblikovanje registra 
postopkov (standardizacija in informatizacija upravnih postopkov) in uvajanje elektronskega 
poslovanja na informacijski in transakcijski ravni. Poudariti velja projekta Prenova poslovanja 
upravnih enot z oblikovanjem referenčnega modela splošnega upravnega postopka in Enotne domače 
strani upravnih enot s katalogom življenjskih situacij, katerih terminski plan sega od leta 2001 do 
2003. Novembra 2001 sta bila sprejeta Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim 
gradivom (Uradni list Republike Slovenije, št. 91/01) in navodilo za njeno izvajanje, ki med drugim 
izenačuje klasično in elektronsko poslovanje z dokumentarnim gradivom. Enotna domača stran 
upravnih enot za katero je pripravljena celotna dokumentacija o skupnih vsebinah, vključno s 
katalogom življenjskih situacij in opisi prek 140 upravnih postopkov je pomemben projekt. 

Podlaga za informatizacijo je posnetek in standardizacija vseh postopkov upravnih storitev in 
dokumentov, povezanih s temi postopki. Rezultat tega projekta bo tudi podlaga za izgradnjo novega 
sistema upravne statistike, ki bo omogočala spremljanje učinkovitosti delovanja upravnih enot. 

V prvem polletju leta 2002 je bil izveden javni razpis za plačevanje upravnih taks prek plačilnih 
oziroma kreditnih kartic, ki bo predvidoma zaključen julija 2002, projekt pa konec leta 2002. Izdelani 
so bili tudi enotni obrazci za vloge v upravnih postopkih na področju okolja in prostora, tik pred 
izdajo pa so še obrazci s področij kmetijstva in upravnih notranjih zadev. 

Predvidevamo, da bodo tudi še v letu 2003 potrebna sredstva za sofinanciranje CRP na področju 
razvoja pravnega sistema, in sicer za področje zakonodaje in podzakonskih predpisov s področja 
organizacije uprave, upravnega postopka in sistema javnih uslužbencev. 

V okviru reforme javne uprave je tudi zaradi sedanjega neurejenega stanja nujno potrebno posvetiti 
posebno pozornost področju plač, in sicer uvedbi enotnega plačnega sistema v javnem sektotju. Zato 
je bil že v letu 2001 v okviru ministrstva na novoustanovljen Urad za plače. Sedanji sistem plač v 
javnem sektoiju, ki ga ureja več kot 40 različnih predpisov (zakonov, podzakonskih aktov in 
kolektivnih pogodb), je namreč nepregleden, razmerja med posameznimi plačami so porušena, kar 
povzroča nezadovoljstvo zaposlenih. Cilj, ki ga je potrebno doseči na tem področju v letu 2003, je 
priprava na uveljavitev zakona o sistemu plačah v javnem sektorju, kije bil sprejet v prvi polovici leta 
2002 in se bo začel uporabljati s 1.1.2004 in pomeni pripravo in sprejem vseh podzakonskih aktov in 
predpisov. Zakon bo enotno urejal dogovorjeni obseg plačnega sistema, hkrati pa bo omogočal tudi 
kolektivno dogovarjanje, saj bo določal tudi tiste posebnosti, ki izhajajo iz narave posameznega 
poklica ali dela, ki narekujejo dodatno urejanje s kolektivno pogodbo ali drugim aktom. 

Na področju lokalne samouprave so naloge v letu 2003 usmerjene k nadaljevanju realizacije kataloga 
pristojnosti občin, usposabljanju ljudi za izvajanje novih zakonov, svetovanje in pomoč občinskim 
organom pri izvrševanju njihovih nalog ter realizaciji projektov in nalog s področja lokalne 
samouprave. Posebej pomemben projekt na tem področju je projekt uvajanja pokrajin, ki ima 
naslednje poglavitne cilje: decentralizacija oblasti, uveljavitev načela subsidiamosti, policentrični 
razvoj države, čezmejno sodelovanje, primerljivost državnega politično upravnega podsistema z 
ustreznimi sistemi v državah Evropske unije. Drugi nivo lokalne samouprave - pokrajine so potrebne 
predvsem zaradi notranjih razvojnih problemov in uveljavljanja načela subsidiamosti oziroma procesa 
decentralizacije. Potrebne so tudi zaradi primerljivosti z državami Evropske unije in transferja 
sredstev za skladnejši regionalni razvoj, kar bo pomembno za proces integracije Slovenije v Evropsko 
unijo. 
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V prvem polletju 2002 so bili sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni 
samoupravi, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah ter Zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij. V parlamentarno proceduro 
je posredovan Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije, v pripravi pa so Zakon o pokrajinah, 
Zakon o ustanovitvi pokrajin ter določitvi njihovih območij, Zakon o občinah ter Zakon o lokalni 
samoupravi. 

Izvedene so bile tudi aktivnosti pri pripravi standardov za potrebe dela občinskih uprav in na področju 
informacijske dejavnosti. Tako so bili pripravljeni obrazci za racionalizacijo dela občinskih uprav in 
predlogi za poenotenje postopkov za delovanje občinskih organov. Na komunikacijsko omrežje 
državnih organov pa je vključenih že 45 občinskih uprav. 

Odgovorne osebe za izvrševanje so državni sekretarji za posamezno področje oziroma vodja urada za 
sistem plač v javnem sektorju. 

Za realizacijo zgoraj navedenega je potrebno v ta namen investirati v opremo, ki bo omogočala 
dosego zastavljenih ciljev. Predvsem gre za modernizacijo in razširitev informacijske in 
telekomunikacijske opreme ter drugo opremo, ki je potrebna za uspešno opravljanje vseh, na podlagi 
zakonov temelječih nalog in aktivnosti. 

V skladu s strategijo priključevanje Evropski uniji, je poudarek na zagotavljanju ustreznega varovanja 
južne meje (schengenski kriteriji). V ta namen so pridobljena tudi sredstva PHARE, ki so vključena v 
ta podprogram kot poseben projekt. 

Aktivnosti se bodo financirale s PP: 3107 Plače, 3431 Materialni stroški, 7429 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje državnih organov. 

Glavni letni izvedbeni cilii in planirani rezultati izhajajo iz zastavljenih ciljev v letu 2002 oziroma 
preteklih let in so prioritetno usmerjeni k pravočasni oziroma v skladu s sprejetim planom doseženim 
ciljem, ki so pogoj za vstop v Evropsko unijo. 

sprejem zakonov in podzakonskih predpisov v skladu s planom s posebnim poudarkom na 
implementaciji že sprejetih zakonov iz "Državnega programa Republike Slovenije za prevzem 
pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002", 
pridobitev certifikata kakovosti ISO 9002 v UE, ki ga ne bodo pridobile že v letu 2002, 
nadaljevanje uvedbe elektronskega poslovanja v postopke UE in sistema izmenjave podatkov 
preko CRP, 
usposabljanje delavcev v zvezi s spremembami postopkov in evidenc na podlagi zakonov in 
podzakonskih predpisov, 
nadaljevanje dela na izhodiščih za razvoj lokalne samouprave s poudarkom na projektu pokrajin, 
nadaljevanje dela na sistemski ureditvi statusa, položaja in plač javnih uslužbencev, 
sodelovanje v koordinaciji vzpostavitve varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora na 
bodoči zunanji meji Evropske unije, 
nadaljevanje projekta ISUNZ, 
na podlagi določil Zakona o tajnih podatkih in podzakonskih aktov izvesti varnostno preverjanje 
za približno 15000 zaposlenih v državni upravi in izdati dovoljenja za dostop do tajnih podatkov 
vsem, ki izpolnjujejo pogoje, 
zagotovitev ustreznih delovnih pogojev in sredstev za delo 
v skladu za zakonom izvajati predpisane postopke in tujcem zagotavljati pravice, do katerih so 
upravičeni. 

Projekt: Vzpostavitev schengenskih standardov pri varovanju državne meje ter preprečevanje 
ilegalnih migracij (PP 6598, 8488, 8229, 8230) 

Uresničevanje določil Schengenskega sporazuma ter vzpostavitev nadzora nad bodočo zunanjo mejo 
Evropske unije predstavlja enega najobsežnejših in tudi finančno zahtevnejših projektov. 
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Cilj je prilagoditev Slovenije in predvsem slovenske policije schengenskim standardom. V ta namen 
so za leto 2003 dodatno zagotovljena tudi sredstva PHARE na podlagi potrjenega Finančnega 
memoranduma za leto 2002, poleg že v prejšnjih letih odobrenih sredstev na podlagi Finančnega 
memoranduma za leti 2000 in 2001. V letu 2002 pa smo kandidirali tudi za finančna sredstva na 
podlagi Finančnega memoranduma 2003, ki bo predvidoma podpisan v drugi polovici leta 2003. 
Odobrena sredstva PHARE pomenijo veliko finančno podporo pri doseganju zastavljenih ciljev, 
vendar pa je na podlagi le-teh tudi obvezna soudeležba proračunskih sredstev. 

V skladu z dinamiko, predvideno v Schengenskem izvedbenem načrtu in finančnimi memorandumi se 
je v prvem polletju leta 2002 nadaljevalo vzpostavljanje' oziroma nadgradnja in prilagajanje IT 
infrastrukture in tehnično opremljanje policijskih enot, ki izvajajo mejno kontrolo. Konec leta 2001 je 
bila vzpostavljena centralna enota sistema za avtomatsko identifikacijo na osnovi prstnih odtisov 
AFIS. V letu 2002 pa bodo v okviru druge faze projekta izgradnje IT infrastrukture z njenim 
posodabljanjem vključene tudi policijske enote na območju bodoče zelene in modre meje EU. 

Letni izvedbeni cilj v letu 2003 je v skladu s planom dosežena stopnja opremljenosti policistov s 
tehnično opremo, usklajeni mednarodni sporazumi, ki so potrebni za izvajanje pravnega reda EU, 
večje število usposobljenih učiteljev - multiplikatorjev za prenos znanja, usklajena slovenska 
zakonodaja in njeno izvajanje z evropskim pravnim redom. 

Investicijski proiekt: Azilni dom (PP 6598, 8230) 

V letu 2001 smo pričeli s celovitim reševanjem prostorske problematike Sektorja za azil v okviru 
katerega deluje Azilni dom. Na podlagi zakona o azilu, se prosilci za azil nastanjujejo v Azilnem 
domu, ki sedaj deluje v istih prostorih kot Center za tujce. Zaradi prostorske stiske na Celovški cesti v 
Ljubljani in nepreklicne odpovedi najemnega razmerja s strani najemodajalca LPP Ljubljana je bilo 
nujno potrebno pridobiti novo lokacijo. 

Cilj je omogočiti celostno in trajno rešiti vprašanje izvajanja obveznosti Republike Slovenije na 
področju azila, tako glede spoštovanja vseh pravic, ki pripadajo tej kategoriji tujcev, kakor tudi 
izpopolnjevanje vseh zahtev in priporočil mednarodnih institucij s področja človekovih pravic. 

Za izvedbo projekta so na podlagi Finančnega memoranduma za leto 2001 odobrena tudi sredstva 
PHARE, iz proračuna RS pa je potrebno zagotoviti le 50 % soudeležbo. 

V letu 2001 smo realizirali prvo fazo projekta, ki pomeni nakup zemljišča. V prvem polletju leta 2002 
smo izvajali postopke za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in pripravljali dokumentacijo za izvedbo 
javnih razpisov. Izveden je bil javni razpis za izdelavo idejne zasnove ter javni razpis izdelavo 
projektov. 

Realizacija ciljev v letu 2003 je odvisna od predvidene realizacije ciljev leta 2002, kar pomeni 
predvsem pravočasna pridobitev vseh dovoljenj, vendar predvidevamo, da bo v letu 2003 izbran 
izvajalec del po mednarodnem javnem razpisu ter proti koncu leta začetek gradnje oziroma postavitve 
montažnega objekta. 

Investicijski proiekt: Center za tujce (PP 6598, 8230) 

Center za tujce sedaj deluje v istih prostorih kot Azilni dom. Zaradi prostorske stiske na Celovški 
cesti v Ljubljani in nepreklicne odpovedi najemnega razmerja s strani najemodajalca LPP Ljubljana je 
bilo nujno potrebno pridobiti novo lokacijo. V ta namen smo pričeli adaptirati in v skladu s standardi 
urejati objekt v Velikem Otoku pri Postojni, kjer so zaradi prostorske stiske v Ljubljani in izpostavi 
Prosenjakovci prostori delno že v uporabi. Za izvedbo projekta so na podlagi Finančnega 
memoranduma za leto 2001 odobrena tudi sredstva PHARE, iz proračuna RS pa je potrebno 
zagotoviti le sredstva obvezne soudeležbe. 
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Cilj je omogočiti celostno in trajno rešiti vprašanje izvajanja obveznosti Republike Slovenije na 
področju izvajanja Zakona o tujcih, kakor tudi izpopolnjevanje vseh zahtev in priporočil mednarodnih 
institucij s področja človekovih pravic. 

Predvidevamo, da bomo v letu 2002 pridobili vsa potrebna dovoljenja in dokumentacijo ter že izvedli 
del adaptacijskih del iz proračunskih sredstev. Cilj v letu 2003 pa je sklenitev pogodbe na podlagi 
mednarodnega javnega razpisa ter pričetek del, ki naj bi bila končana v začetku leta 2004. 

1048 Oskrba in prehrana azilantov. 

Planirana sredstva na PP 1048 bomo porabili za stroške v zvezi z oskrbo in prehrano prosilcev za azil 
v skladu z Zakonom o azilu in drugimi izvedbenimi predpisi s tega področja. Spremembe Zakona o 
azilu, sprejete v letu 2001, določajo za reševanje azilne problematike in za enakomerno porazdelitev 
prosilcev za azil ustanovitev izpostav Azilnega doma za nastanjevanje prosilcev za azil v posameznih 
lokalnih skupnostih. V zvezi s tem za leto 2003 načrtujemo odprtje dveh izpostav na območju državne 
meje z Republiko HrvaŠko. Navedene aktivnosti bodo imele za posledico tudi bistveno povečanje 
finančnih sredstev na proračunski postavki plače in materialni stroški, ki sta uvrščeni v podprogram 
08011701 Urejanje notranjih zadev zaradi v ta namen nujno potrebnih dodatnih zaposlitev. 

Na podlagi sedanjega števila prosilcev za azil in trenda razvoja, ocenjujemo, da bo v letu 2003 cca 
5.000 prosilcev za azil, vendar pa je potrebno upoštevati, da se zaradi varnostnih razmer v svetu 
situacija lahko zelo hitro močno spremeni. Na tej podlagi smo tudi načrtovali potrebna finančna 
sredstva za zagotovitev pravic iz Pravilnika o pravicah za azil, kar pomeni upravičenost do nastanitve, 
prehrane, obleke, žepnine ali denarne pomoči in osnovnega zdravstvenega varstva. Zakon o azilu 
prosilcem zagotavlja tudi pravico do pravnega svetovalca in osnovnošolskega izobraževanja. 

08011702 Upravne zadeve 

Podprogram vključuje izključno sredstva za izvedbo projekta usposabljanja javnih uslužbencev za 
pravilno izvajanje nalog, kijih prinaša članstvo v Evropski uniji. 

Odgovorni osebi za izvrševanje sta državni sekretar in vodja Upravne akademije. 

Projekt: Povečana administrativna sposobnost pred vstopom v EU (PP 1223) 

Na področju usposabljanja slovenska uprava prednost posveča izvajanju vladne Strategije 
usposabljanja in izpopolnjevanja za povečanje administrativne sposobnosti pred vstopom Slovenije v 
Evropsko unijo, ki jo je februarja 2001 potrdila Vlada RS in sprejela letni Načrt aktivnosti. 

Globalni cilj tega projekta, je omogočiti in pospešiti proces tako, da bodo ključni slovenski upravni 
delavci usposobljeni za izvajanje svojih nalog, kijih prinaša članstvo v Evropski uniji. Eden izmed 
pogojev, ki jih mora Slovenija izpolniti pred vstopom v Evropsko unijo, je doseganje zadovoljive 
stopnje upravne usposobljenosti javnih uslužbencev za prevzemanje pravnega reda Evropske unije 
oziroma za njegovo pravilno izvajanje in uveljavljanje. Upravna usposobljenost pomeni tako 
oblikovanje upravnih institucij kot proces usposabljanja ljudi, ki bodo v teh institucijah zaposleni, 
predvsem na področju evropskih zadev, novega upravljanja javnega sektorja ter na drugih področjih, 
pomembnih za učinkovito, kakovostno in profesionalno delovanje upravnega sistema. 

Cilji usposabljanja so: 

povečanje učinkovitosti delovanja uprave, 
prilagajanje znanj upravnih delavcev uvajanju novih tehnologij in postopkov dela v upravi, 
omogočanje horizontalne mobilnosti upravnih delavcev tudi za delo na področju evropskih zadev 
(usposabljanje s področja evropske zakonodaje), 
omogočanje vertikalne mobilnosti upravnih delavcev, 
povečanje motivacije za delo upravnih delavcev v upravnem sistemu, 
izboljšanje možnosti upravljanja s človeškimi viri. 
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Usposabljanje je potrebno nujno izvajati še pred vključitvijo v Evropsko unijo in zahteva zagotovitev 
ustreznih pogojev za izvajanje. 

Letni izvedbeni cilj v letu 2003 je uspešen zaključek usposabljanja prve skupine upravnih delavcev ter 
v skladu s programom nadaljevanje usposabljanja kandidatov. 

08011703 Upravljanje z državnim premoženjem 

Podprogram zajema naloge, povezane z upravljanjem državnega premoženja, kije last RS in s katerim 
upravlja Ministrstvo za notranje zadeve v skladu Zakonom o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02), zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Pravilnikom o 
postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS št. 66/01, 53/02) in Uredbo o postopkih 
prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS št. 47/01, 62/01). 

Glavni letni izvedbeni cilji in planirani rezultati v letu 2003 so prodaja in nakup planiranih 
nepremičnin in premičnin in uporaba sredstev iz naslova odškodnin v skladu z vladnim Programom 
prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja. 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje nalog, določenih v zakonu o policiji in drugih zakonih 
in podzakonskih aktih ter zagotavljanje ustrezne stopnje varnosti na vseh področjih dela policije ter 
opravljanje nalog v zvezi s preprečevanjem ilegalnih migracij, nastanitvijo in oskrbo tujcev, 
uresničevanje strategije boja zoper organizirani kriminal, zoper nedovoljeni promet z mamili, orožjem 
in terorističnimi sredstvi ter za odkrivanje in preiskovanje vseh oblik kriminalitete ter sistemsko 
urejanje področja dela policije z določanjem temeljnih razvojnih in organizacijskih usmeritev na 
podprogramih prometna varnost, notranja varnost in kriminalistična dejavnost. 

Odgovorna oseba za izvrševanje je predstojnik Policije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa so usklajeni z zakonom o organizaciji in delovnih področjih 
ministrstev, zakonom o policiji, sprejetimi smernicami razvoja policije, sprejetimi nacionalnimi 
strategijami na posameznih področjih dela policije, strategijo vključevanja Republike Slovenije v EU 
za doseganje visoke stopnje varnosti v državi ob upoštevanju vseh standardov varovanja človekovih 
pravic na vseh področjih dela policije. 

V okviru doseganja teh ciljev bo prioriteta dana zagotavljanju visoke stopnje varnosti in 
preprečevanju vseh oblik ogrožanja temeljnih svoboščin in drugih ustavnopravnih varovanih vrednot 
ter nadaljevanju projekta postopnega uveljavljanja varnostnih standardov, tako na zakonodajnem kot 
organizacijskem področju, ki so pogoj za realizacijo strategije priključitve Republike Slovenije v EU. 
V okviru predpristopne strategije na področju pravosodja in notranjih zadev je bil pripravljen 
izvedbeni načrt za uveljavitev schengenskih standardov nadzora bodoče zunanje meje. Poseben 
poudarek bo namenjen reševanju sistemskih vprašanj zagotavljanja varnosti, pripravi izhodišč 
sodobne migracijske politike, pripravi izhodišč nacionalne kriminalne politike vključno s strategijo 
preprečevanja in zatiranja organizirane kriminalitete. 

Šifre in nazivi podprogramov: 

08021701 Prometna varnost 

08021702 Notranja varnost 

08021703 Kriminalistična dejavnost 
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Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, njihovi indikatorji in planirani rezultati: 

V letu 2003 bo policija nadaljevala z aktivnostmi za uresničevanje glavnih letnih izvedbenih ciljev 
zastavljenih že v letu 2002: 

izpolnjevanje obveznosti, ki se nanašajo na izvajanje strategije vključevanja Republike 
Slovenije v EU, 
spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, 
stabilne varnostne razmere na javnih shodih in javnih prireditvah. 
zagotavljanje učinkovite policijske intervencije, 
permanenten nadzor nad delom, 
izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, 
preprečevanje nedovoljenih migracij in izboljšanje kakovosti mejne kontrole, 
razvijanje in vzpostavitev mreže mednarodnega sodelovanja, 
intenziviranje neposrednih oblik sodelovanja med kriminalistično policijo in državnim 
tožilstvom pri usmerjanju predkazenskega postopka, 
izboljšanju stopnje raziskanosti kaznivih dejanj, 
izboljšanju kvalitete dokazovanja kaznivih dejanj, 
intenziviranje odkrivanja in preiskovanja najtežjih in naraščajočih oblik kriminala. 

Pričakovani rezultati programa: 
vzpostavitev stabilne varnosti na vseh področjih dela policije, 
uveljavitev določenih varnostnih standardov, tako na zakonodajnem kot organizacijskem 
področju, ki so potrebni za realizacijo strategije priključitve Republike Slovenije v EU, predvsem 
zagotavljanju pogojev za izvajanje schengenskega pravnega reda na meji z Republiko Hrvaško 
kot bodoči zunanji meji EU v skladu s pripravljenim izvedbenim schengenskim akcijskim 
načrtom, ki gaje potrdila Vlada RS. 

08021701 Prometna varnost 

V okviru tega področja delovanja bo policija izvajala ukrepe za doseganje izboljšanja prometne 
varnosti v skladu s sprejeto strategijo dela policije za varnost cestnega prometa na podlagi smemic 
razvoja policije ter smernic evropske strategije policijskega dela za zmanjšanje posledic prometnih 
nesreč v Evropi ter sprejetim Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa. 

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje sistematičnega in učinkovitega policijskega delovanja na 
področju uresničevanja ciljev glede varnosti cestnega prometa ter za izvajanje aktivnosti na področju 
preventive in vzgoje v cestnem prometu vse s ciljem doseganja višje stopnje varnosti v cestnem 
prometu. 

Odgovorne osebe za izvrševanje so državni podsekretarji za posamezno področje. 

Dolgoročni cilji podprograma so usklajeni s sprejetimi smernicami razvoja policije, smernicami 
evropske strategije policijskega dela za zmanjšanje posledic prometnih nesreč v Evropi in s cilji iz 
Nacionalnega programa za varnost cestnega prometa. 

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, njihovi indikatorji in planirani rezultati: 

izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, 
izvajanje sprememb in dopolnitev zakona o varnosti cestnega prometa, 
akcijsko delo: 

hitrost: povečanje kvalitete policijskih ukrepov 
alkohol: delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč na državnem nivoju naj ne 
bi bil večji od 8,5 %, 
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varnostni pas: na vseh cestah naj bi dosegli 90 % uporabo varnostnih pasov na sprednjih 
sedežih, 
čelada: zagotoviti 95 % uporabo varnostne čelade pri voznikih in potnikih na motornih 
kolesih ter 60 % uporabo zaščitne čelade pri voznikih in potnikih na kolesih z motorjem, 
pešci: intenzivirati aktivnosti zagotavljanja skladnosti ravnanja pešcev s cestnoprometnimi 
predpisi, 

pospeševanje prometne vzgoje udeležencev v prometu, 
spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela na področju cestnega prometa. 

Prometna varnost na cestah v Republiki Sloveniji je v primerjavi z drugimi evropskimi državami Še 
vedno na zelo nizki ravni. Med prizadevanja za izboljšanje prometne varnosti spada tudi izvajanje in 
uresničevanje ciljev iz nacionalnega programa varnosti cestnega prometa v RS, tako v okviru 
izvajanja aktivnosti policije (PP 1226) kot tudi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS 
(PP 5583), ki bo poleg prometne vzgoje in preventive prevzel še koordinacijo za vsa druga področja 
prometne varnosti cestnega prometa. 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (skrajšano SPV) opravlja svoje naloge v skladu z 
Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 30/98) in je nacionalni koordinator 
aktivnosti na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu, katerega ključne naloge so 
pospeševanje prometne vzgoje udeležencev v prometu, nudenje strokovne pomoči občinskim svetom, 
spodbujanje znanstvenoraziskovalnega dela na področju cestnega prometa. 

Sredstva v okviru tega podprograma se bodo namenila izvajanju aktivnosti SPV ter nakupu opreme in 
naprav, ki jih policija potrebuje za izvajanje učinkovitih prometnovarnostnih ukrepov in izvajanju 
poostrenih nadzorov prometa in preventivnih akcij. S spremembo zakona o varnosti cestnega prometa 
se bodo uskladili postopki pri ugotavljanju alkoholiziranosti voznikov v cestnem prometu s standardi, 
ki veljajo v EU. Ta uskladitev pa zahteva postopen prehod na nov način dela ter nabavo ustrezne 
opreme za preverjanje alkoholiziranosti. 

V prvem polletju 2002 seje prometna varnost v primerjavi z enakim obdobjem lani izboljšala, kar je 
bilo posledica policijskega preventivnega in represivnega delovanja. Med uspešnejše akcije spada 
program aktivnosti za varno vožnjo motoristov. Izvedeni so bili številni poostreni nadzori prometa, ki 
so bili medijsko dobro podprti. Usmerjeni so bili na tiste dejavnike, ki so po ugotovitvah periodičnih 
analiz stanja najbolj vplivali na slabo prometno varnost. 

Policija je sodelovala s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri izvedbi akcije 
»Vozimo pametno«, katere namen je spreminjanje vedenja in razmišljanja ljudi o prometni varnosti 
ter akciji »Slovenija, pripni se«, katere namen je povečati uporabo varnostnih pasov med vozniki in 
sopotniki. Potekale so tudi že ustaljene akcije (Natakar, taksi prosim, Stopimo iz teme, Hitrost ubija, 
Veselo na kolo idr.). 

08021702 Notranja varnost 

Program vključuje sredstva za izvajanje vseh skupnih funkcij delovanja policije (plače, materialni 
stroški in investicije) ter za izvajanje aktivnosti in projektov, ki vključujejo politiko in ukrepe za 
dosego zastavljenih ciljev na področju vzdrževanja javnega reda in miru. nadzora državne meje, 
varovanja določenih oseb in objektov, izvajanja preventivnih dejavnosti, izobraževanja in 
usposabljanja, mednarodnega sodelovanja. 

Odgovorne osebe za izvrševanje so državni podsekretarji za posamezno področje. 

Aktivnosti in projekti se bodo financirali s PP 5569 plače, materialnimi stroški (PP 5572, 5573, 5577, 
5578, 5579, 5580) ter investicijami in investicijskim vzdrževanjem (PP 1228). 
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Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, njihovi indikatorji in planirani rezultati: 

Aktivnosti: 

• Na področju VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA EN MIRU, katerega splošni cilj je pravočasno 
obvladovanje vseh pojavnih oblik nasilja v zvezi z javnim redom, bo policija: 
1. spoštovala človekove pravice z upoštevanjem načela zakonitosti, 
2. zagotavljala stabilne varnostne razmere na javnih shodih in javnih prireditvah, 
3. zagotavljala učinkovito policijsko intervencijo, 
4. izvajala permanenten nadzor nad delom. 

Navedeni cilji so oblikovani na podlagi smernic razvoja slovenske policije, stanja varnosti na 
področju prekrškov zoper javni red in mir ter sprememb nekaterih predpisov, ki bistveno vplivajo 
na učinkovitost policije in drugih organov pri preprečevanju in odkrivanju prekrškov in pomenijo 
nadaljevanje realizacije ciljev iz leta 2002. 

Pravočasno in dobro organiziranje ter načrtovanje dela policije v prvem polletju 2002 je 
prispevalo k relativno ugodnim razmeram na področju javnega rfeda in miru. Dejavnosti so bile 
posebej usmerjene v spremljanje varovanja človekovih pravic in svoboščin pri odvzemih prostosti 
ter zagotavljanju visoke ravni varnosti na javnih shodih in javnih prireditvah. Razmeroma ugodno 
je bilo tudi stanje glede kršitev povezanih z orožjem in eksplozivnimi snovmi, nekoliko več 
pozornosti pa bo treba nameniti kršitvam povezanih z nasiljem v družini. 

• na področju NADZORA DRŽAVNE MEJE 

Delo policije na področju varovanja in nadzorovanja državne meje je usmerjeno v preprečevanje 
ilegalnih migracij. Prioritetni cilji in naloge: 

vzpostavljanje učinkovitega nadzora bodoče zunanje meje EU s postopnim uveljavljanjem 
schengenskih standardov varovanja ter s tem prilagajanje dela policije zahtevam EU, 
nadgradnja koncepta varovanja državne meje zunaj mejnih prehodov, 
zagotavljanje večje učinkovitosti pri odkrivanju ilegalcev. 

Navedene cilje bo policija dosegla s preprečevanjem nedovoljenih migracij, izboljšanju odnosa 
policistov do pomikov in povečanju kakovosti mejne kontrole, vključevanju lokalnega 
prebivalstva v varovanje državne meje ter poostrenim nadzorom. 

V skladu s predpristopno strategijo mora policija svoje delo in organiziranost prilagajati tudi 
zahtevam in obveznostim, ki izhajajo iz prizadevanj Republike Slovenije za polnopravno 
članstvo v EU in realizaciji sprejetega schengenskega izvedbenega akcijskega načrta za 
uveljavitev schengenskih standardov nadzora bodoče zunanje meje. Dokument kompleksno 
opredeljuje tako že realizirane kot načrtovane naloge, ki jih bo potrebno opraviti tako na 
zakonodajnem področju, institucionalnem in-administrativno tehnični usposobitvi za izvajanje 
schengenskega pravnega reda do leta 2005. 

V ta namen se bo nadaljevalo delo v okviru projekta TVVTNING 2 "vzpostavitev učinkovitega 
sistema nadzora državne meje " in realizirati se bodo začele naslednje naloge: povečanje števila 
kadrov na mejnih prehodih in ob mejni črti, predvsem ob meji z Republiko Hrvaško, 
vzpostavljanje ustrezne infrastrukture glede na pričakovano povečanje sistemizacije delovnih 
mest, zagotovitev ustrezne telekomunikacijske in informacijske infrastrukture z opremo, priprava 
ustrezne zakonodaje, nabava in vzdrževanje ustrezne opreme za mejno kontrolo in nadzor 
državne meje (zelene in modre meje), priprava t. i. "kompenzatomih" ukrepov zaradi ukinitve 
notranjih meja. 

Za dosego učinkovitejšega odstranjevanja tujcev iz države bo potrebno sodelovanje s tujimi 
varnostnimi organi glede dogovorov o skupnih ukrepih in postopkih v zvezi s sprejemom novih 
sporazumov o vračanju. 

\ 
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V prvem polletju 2002 je biia pozornost na področju nadzora državne meje namenjena 
organizacijsko-kadrovskim spremembam v okviru prilagajanja slovenske policije schengenskim 
standardom. Delovati je začela specializirana enota za nadzor državne meje, začelo se je 
sistematično usposabljanje vodij izmen vseh mejnih prehodov in drugo. Nadaljevale so se 
dejavnosti za preprečevanje nedovoljenih migracij, z bolj kakovostnim delo pa je bilo 
pridobljeno veliko operativnih informacij o osebah, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi čez 
državno mejo. Nedovoljeni prehodi čez državno mejo so se v primerjavi z enakim obdobjem 
preteklega leta občutno zmanjšali. Pri varovanju meje so bile uporabljene vse oblike policijskega 
dela, sodelovale pa so tudi enote vodnikov službenih psov, konjenikov ter letalska policijska 
enota. V varovanje so bila stalno vključena štiri vozila z optoelektronsko napravo - termovizijo 
in ročno termovizijo. 

• na področju PREVENTIVE, katerega splošni cilj je povečati kakovost in obseg preventivnega 
dela v policiji na vseh treh ravneh policijske organiziranosti, povečati število posvetovalnih teles 
in s tem doseči ustreznejšo porazdelitev odgovornosti pri preprečevanju kriminala in drugih oblik 
odklonskih pojavov v družbi ter oblikovati nacionalni preventivni program. Za dosego splošnega 
cilja bo policija: 

pripravila ustrezno propagandno gradivo za vzpodbujanje partnerskega sodelovanja med 
policijo in državljani, 
dograjevala vlogo vodij policijskih okolišev in policistov - kriminalistov, 
izvedla številne preventivne akcije: izdaja preventivnih materialov, izvedba preventivnih 
akcij - dnevi odprtih vrat, otroške igrice 113, predavanja, okrogle mize ipd. 

• na področju VAROVANJA DOLOČENIH OSEB IN OBJEKTOV, katerega splošni cilj je 
zagotavljanje optimalne varnosti določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v kateri so sedeži 
državnih organov na osnovi spremljanja tehničnega razvoja in uporabe sodobne tehnične podpore. 

V prvem polletju 2002 so bila uspešno organizirana in izvedena vsa varovanja najvišjih političnih 
predstavnikov Republike Slovenije med njihovimi uradnimi in zasebnimi dejavnostmi doma in v 
tujini ter tujih državnikov med njihovimi obiski v naši državi, katerih število seje v primerjavi z 
lanskim istim obdobjem povečalo. Varovanja so obsegala ustrezen niz ukrepov preventivno- 
operativnega, fizičnega in tehničnega varovanja. 

Uspešno je bilo izvedeno varovanje srečanja predsednikov srednjeevropskih držav, pri katerem je 
šlo za varovanje doslej največjega števila oseb hkrati, opravljeno pa je bilo tudi varovanje 
•multilateralnega srečanja šestih ministrov za obrambo. 

Na povečanje obsega dela v zvezi z varovanjem določenih oseb, objektov in okolišev je vplival 
tudi lanski teroristični napad na ZDA, zaradi katerega se še vedno izvaja stacionarno fizično 
varovanje veleposlaništva ZDA in rezidence njihovega veleposlanika. 

• na področju OPERATIVNEGA OBVEŠČANJA - POROČANJA zagotavljanje operativne 
obveščenosti vseh policijskih sil na terenu z uporabo učinkovitega sistema zvez, ki omogoča hiter 
reakcijski čas policije na prijavo kaznivih dejanj ter zagotavlja varovanje komunikacij operativnih 
enot na delu. 

V prvem polletju 2002 so bile načrtovane naloge na področju interventne dejavnosti pretežno 
uresničene. Med najpomembnejše naloge spada analiza povezanosti med številom policijskih 
patrulj, ki izvajajo intervencijo in gostitvijo interventnih dogodkov v različnih časovnih obdobjih. 
Prvi izsledki so pokazali, da je pokritost posameznih območij v državi s policijskimi patruljami 
glede na gostitev varnostnih dogodkov v najnujnejših primerih zadovoljiva. 

• na področju MEDNARODNEGA SODELOVANJA se bo nadaljevalo sodelovanje na vseh 
področjih dela policije. Novo obveznost za policijo v letu 2003 predstavlja organizacija 
konference Evropske sekcije za FBI. 

V prvem polletju 2002 so bila organizirana redna dvostranska srečanja na ravni vodstev policij z 
vsemi sosednjimi državami za določitev strateških usmeritev, nadaljevalo se je z dejavnostmi 
partnerskega medinstitucionalnega sodelovanja na področju preprečevanja in zatiranja 
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organizirane kriminalitete ter policijskega sodelovanja, ter uresničevanje določb priključitvenega 
sporazuma v Europol. 

• na področju izvajanja IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA: 
dograjevanje sistema izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, 
uvesti postopni prehod na program izobraževanja odraslih za poklic policista, ki bo 
nadomestil redni srednješolski program, 
uvedba višješolskega strokovnega programa 

Vzgojnoizobraževalni program policist je v šolskem letu 2001/2002 obiskovalo 111 dijakov, od 
tega je 98 dijakov je uspešno zaključilo 4. letnik, poklicno maturo pa 96 dijakov. S to generacijo 
se je zaključilo izvajanje srednješolskega programa policist in se v celoti prehaja na 
izobraževanje odraslih za poklic policista. Izobraževalni program izpopolnjevanja za poklic 
policist pa je uspešno opravilo 350 kandidatov. V okviru izobraževalni program višji policist je 
vseh 32 študentov uspešno zaključilo 2. letnik. 

Podatki za plače (PP5569) so pripravljeni na podlagi globalnih kvantitativnih izhodišč za pripravo 
predloga proračuna RS ter kadrovskih podatkov in projekcij. V letu 2003 se bo dodatno zaposlilo 200 
kandidatov za policiste. 

Realizacija novih zaposlitev je zaradi prilagajanja standardom evropske zakonodaje pri varovanju 
zunanjih meja evropske unije nujna in pomeni realizacijo kadrovske projekcije zaposlovanja skladno s 
sprejetim Schengenskim izvedbenim akcijskim načrtom. 

Pri načrtovanju sredstev za redno delo policije smo v okviru materialnih stroškov (PP5572) planirali 
sredstva za pokrivanje tekočih stroškov (obratovalni stroški, najemnina, zavarovanje, prevozni 
stroški....). Pri načrtovanju teh stroškov smo izhajali iz ocenjene realizacije stroškov v letu 2001, 
predvidene letne rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2002 in 2003 ter načrtovanih nalog v letu 
2003. 

V okviru teh materialnih stroškov predstavlja na letni ravni, zaradi same narave policijskega dela, 
velik del stroškov prav strošek prevoznih stroškov, ki v strukturi tekočih materialnih stroškov policije 
predstavlja 1/3 teh sredstev. Naslednji večji strošek na letni ravni predstavljajo najemnine za prostore, 
v katerih deluje policija, obratovalni stroški ter najemnine računalniške in programske opreme. 
Predvideni stroški so izračunani na podlagi že sklenjenih pogodb o najemu. 

Na materialnih stroških se bodo odrazile tudi trajne finančne posledice novozaposlenih policistov, 
povečanih stroškov na račun izobraževanja in usposabljanja, tako novega kadra kot zagotavljanje 
redne usposobljenosti ostalih zaposlenih policistov. Zaradi novozaposlenih bomo več sredstev 
namenili za zdravstveno preventivo, saj bo potrebno opraviti večje število predhodnih zdravstvenih 
pregledov kandidatov za policista, specialnih zdravstvenih pregledov policistov, ki delajo pri virih 
ionizirajočega sevanja in večje število preventivnih cepljenj oz. število policistov, ki morajo biti v 
skladu z zdravstvenimi predpisi in glede na nevarnost okužbe pri delu obvezno cepljeni proti 
določenim nalezljivim boleznim ter za postopno dopolnitev obstoječih sredstev in opreme za prvo 
pomoč v organizacijskih enotah policije. 

V okviru materialnih stroškov se bo poleg rednih materialnih stroškov, ki so nujnost za zagotavljanja 
osnovnih funkcij policije, precejšen del sredstev namenil nabavi osebne opreme - uniform ter 
dopolnilnih delov in dodatkov uniform (PP5579), streliva (5573), zaščitnih sredstev (5580) in sredstev 
za varstvo pri delu (5578), pri čemer je potrebno upoštevati, da bomo v letu 2003 na novo zaposlili 
200 policistov, ki jih je potrebno opremiti. 

Enako velja za investicijske odhodke, kjer bomo sredstva namenili nakupu nujne opreme ter 
investiranju v odkup ali izgradnjo novih objektov, investiranju v obnovo in posodabljanje obstoječih 
objektov, katerih postopki izgradnje oziroma odkupa so že v teku in pomenijo samo nadaljevanje teh 
investicij, medtem ko sredstev za nove investicije kljub potrebam ni na razpolago. Plan vključuje 
investicije na vsem območju R Slovenije, s katerimi se rešuje prostorska stiska in vzpostavljajo 
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primerni poslovni prostori za delovanje delavcev policije. Zaradi kroničnega pomanjkanja sredstev v 
te namene, se prostorska problematika le počasi rešuje, zadeve pa prelagajo na prihodnja obdobja. 

V planu so vključena investicijska dela za izvajanje nujnih vzdrževalnih del na objektih z območja 
vseh policijskih uprav v RS, nadaljevanje obnove prostorov za pridržanje in prostorov dežurnih 
policistov, investicijsko vzdrževanje drugih poslovnih objektov policije, stanovanj, samskih domov 
policije po Sloveniji. 

1056 Oskrba, prehrana in prevozi tujcev; 

V skladu z zakonom o tujcih, za tujce, ki nedovoljeno bivajo v RS in ga iz kakršnih koli razlogov ni 
mogoče odstraniti iz države, odredi policija, a ne dalj kot za šest mesecev, bivanje v Centru za tujcev 
(CT), kjer veljajo posebna pravila bivanja in gibanja. 

Sredstva planirana na tej proračunski postavki so namenjena zagotavljanju nastanitve, prehrane 
tujcev, njihovo oskrbo in odstranjevanje iz RS v njihovo matično državo. 

Prehrana tujcev se zagotavlja na podlagi normativov jedilnikov, ki so izdelani za potrebe centra, 
višina stroškov prehrane pa je vezana izključno na število nastanjenih tujcev, lokacijo in načinom 
organiziranosti prehrane. Poleg prehrane se tujcem zagotavlja še osebni pribor za higieno, obleka, 
obutev, posteljnina, brisače,-pranje ter obvezni zdravstveni pregledi. Vedno več je tudi ogroženih 
skupin (starejši, otroci, bolniki), ki zahtevajo dodatno zdravstveno in nastanitveno skrb. 

Sredstva se namenjajo za kritje stroškov prisilne odstranitve tujcev iz RS, nakupu letalskih, 
železniških in avtobusnih vozovnic in zagotovitev sredstev za tranzitiranje sosednjih držav po 
zahtevah mejnih organov. Večina oseb, ki so v policijskem postopku zaradi odstranitve iz države nima 
sredstev za ureditev dokumentacije in nakupu vozovnic. 

Obseg potrebnih sredstev za izvajanje teh zakonskih nalog je odvisen predvsem od migracijskih 
zakonitosti, varnostnih in gospodarskih razmer v bližnjih in daljnih državah. 

P P 6599: sredstva bomo namenili sofinanciranju Zbornice za zasebno varovanje na osnovi Zakona o 
zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 32/94 in 
dopolnitve). 

08021703 Kriminalistična dejavnost 

V okviru tega podprograma se izvajajo aktivnosti in projekti za oblikovanje kriminalne politike in 
strateškega načrta preprečevanja in zatiranja organizirane kriminalne dejavnosti. Med prednostne 
naloge sodi priprava izhodišč nacionalnega programa preprečevanja in zatiranja kriminalitete, 
pripravo strategije boja na posameznih področjih kriminalistične dejavnosti, informacijske povezave, 
uskladitev kazenske, materialne in procesne zakonodaje z resolucijami, konvencijami in priporočili 
Evropske unije. Posebna pozornost je usmerjena vsem oblikam policijske dejavnosti, ki posegajo v 
temeljne človekove pravice in svoboščine ter varstvu človekovih pravic in svoboščin pred 
morebitnimi zlorabami. 

Odgovorne osebe za izvrševanje so državni podsekretarji za posamezno področje. 

Dolgoročni cilji so: 

izdelati nacionalno strategijo na področju zatiranja kriminalitete in izdelava strategij za 
posamezna področja kriminalistične dejavnosti; 
harmonizacija prava na tem področju z zahtevami EU; 
vključevanje kriminalistične policije v mednarodne integracije boja s kriminaliteto - npr. 
EUROPOL; 
vzpostavitev nacionalne točke za izmenjavo podatkov v okviru Schengenskega sporazuma; 
izboljšati in intenzivirati stopnjo raziskanosti kaznivih dejanj; 
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izboljšati kvaliteto dokazovanja kaznivih dejanj; 
vzpostavitev učinkovitega informacijskega nadzora; 
izvajanje specialističnih usposabljanj delavcev kriminalistične policije za strokovno, zakonito in 
uspešno delo na posameznih področjih kriminalistične dejavnosti. 

Končni cilj je zagotoviti učinkovito, zakonito in strokovno delovanje na tem področju, ki bo 
primerljivo tudi z delovanjem v EU, na kar nas obvezujejo tudi že sprejeti sporazumi in mednarodne 
obveznosti. Za dosego zastavljenih ciljev je potrebno zagotoviti primerljivo in usklajeno zakonodajo z 
mednarodnimi standardi (EU), kakor tudi organiziranost, usposobljenost in materialno tehnične 
pogoje. 

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, njihovi indikatorji in planirani rezultati: 

intenziviranje neposrednih oblik sodelovanja med kriminalistično policijo in državnim 
tožilstvom pri usmeijanju predkazenskega postopka, predvsem pri pripravljalnih postopkih 
načrtovanja posameznih operativnih in posebnih preiskovalnih ukrepov,. 
odkrivanju posameznikov in njihovih vlog v kriminalnih skupinah, katerih kazniva dejanja je 
strokovno zahtevnejše in težavnejše odkrivanje in dokazovanje, 
intenziviranje odkrivanja in preiskovanja najtežjih in najodmevnejših kaznivih dejanj z elementi 
nasilja, storjenih v skupini in z uporabo orožja, 
vključevanje kriminalistične policije v mednarodne integracije boja s kriminaliteto, 
izboljšati kvaliteto dokazovanja kaznivih dejanj. 

Sredstva (PP 1236) se bodo namenila nakupu posebnih tehničnih sredstev, potrošnega materiala za 
delovanje centra za kriminalistično tehnične preiskave, nabavi specialne investicijske opreme ter s 
tem zagotavljanje ustreznih materialno tehničnih sredstev za izvajanje posebnih metod dela 
kriminalistične službe. 

Policija je v prvem polletju 2002 obravnavala največje število kaznivih dejanj doslej v polletnem 
obdobju, s katerimi je bilo prizadetih tudi največ ljudi, kar je delno posledica dejstva, da oškodovanci 
doslednejše prijavljajo kazniva dejanja. Med obravnavano kriminaliteto je bilo več nasilnih in dobro 
organiziranih kriminalnih primerov kot v preteklosti. Policija je v tem obdobju uspela zagotoviti 
ustrezno strokovno raven preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kriminalitete. Izvajala je 
preventivno dejavnost na področju premoženjskih deliktov in trgovine z ljudmi, izboljšala je 
strokovnost preiskovanja organiziranih in drugih zahtevnih primerov kriminalitete, povečala je obseg 
opravljenih preiskovalnih dejanj in mednarodnega operativnega sodelovanja ter tudi uspešnost 
ukrepov in uporabe pooblastil na področju kriminalitete. 

V začetku leta je bila ustanovljena nacionalna enota Europola. Na sedežu Europola pa je začel z 
delom slovenski oficir za zvezo. 

PP 6605: sredstva so namenjena za sofinanciranje detektivske zbornice v skladu s 6. členom Zakona o 
detektivski zbornici (Uradni lišt RS, št. 32/94). 
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Uvod 
• * ... 

Zunanja politika mora zagotavljati dve temeljni vrednoti: varnost in blaginjo države in njenih 
državljanov. Slovenska zunanja politika temelji na ohranjanju slovenske nacionalne identitete in hkrati 
odprtosti v svet. Uspešna zunanja politika mora biti učinkovit instrument razvoja slovenskega 
gospodarstva in promocije Slovenije v svetu. 

Področje delovanja Ministrstva za zunanje zadeve določa zakon o zunanjih zadevah, katerega drugi 
odstavek drugega člena določa: »Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo na 
globalne odnose Republike Slovenije z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami, pripravlja 
vladi, državnemu zboru in predsedniku republike ter drugim državnim organom strokovne podlage za 
sprejemanje stališč, ocen in ukrepov na področju zunanje politike, kadar gre za zadeve, pomembne za 
izvajanje zunanje politike Republike Slovenije, v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi in službami 
skrbi za slovensko manjšino v sosednjih državah in Slovence po svetu ter opravlja druge naloge, 
določene s tem zakonom in drugimi predpisi.« 

Prednostna naloga slovenske zunanje politike je polnopravno Članstvo Republike Slovenije v Evropski 
uniji. Usmeritev Slovenije za vključitev v Evropsko unijo izhaja iz slovenske kulturne in civilizacijske 
umeščenosti v evropski prostor, ki ga EU zajema in ki je dobil izraz tudi v tesnem političnem, 
gospodarskem in kulturnem sodelovanju z Evropsko unijo in njenimi institucijami ter državami 
članicami. 

Izvajanje Evropskega sporazuma, pogajanja in izvajanje predpristopne strategije predstavljajo tri med 
seboj tesno povezane dele procesa vključevanja Slovenije v EU. Po rezultatih doseženih v 
predpristopnih pogajanjih je realno pričakovati, da bo Slovenija ob koncu leta 2002 izpolnila pogoje 
za polnopravno članstvo tako kot to predvideva tudi Državni program sprejemanja evropske 
zakonodaje. 

Vključitev v NATO je eden temeljnih strateških nacionalnih interesov Slovenije in njene zunanje 
politike, saj se Republika Slovenija nahaja na obrobju nestabilnega območja Balkana in jugovzhodne 
Evrope. Glede na sedanje, javno izraženo mnenje zaveznic se pričakuje, da bo Slovenija na vrhunskem 
zasedanju NATO, ki bo potekalo novembra 2002 v Pragi in na katerem bodo zaveznice ponovno 
ocenile kandidatke, prejela povabilo v članstvo NATO. 

Med temeljnimi smernicami zunanje politične dejavnosti je ob zagotavljanju nacionalne neodvisnosti, 
slovenske nacionalne identitete in varnosti ter zaščite interesov slovenske države in njenih 
državljanov, tako tistih doma kot tudi v zamejstvu in po svetu, primarna zunanjepolitična naloga 
Republike Slovenije ureditev odnosov s sosednjimi državami, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju 
in spoštovanju ter dobremu sodelovanju na gospodarskem in drugih področjih. 

Položaj narodnih manjšin bo Republika Slovenija urejala v skladu s svojo Ustavo, Listino OZN in 
konvencijami Sveta Evrope. 
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1811 

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 

0301 Zunanje zadeve in konzularne storitve 

03011801 Izvajanje zunanje politike 

Ministrstvo za zunanje zadeve izvaja naloge s področja zunanjih zadev v notranji službi, s sedežem v 
Ljubljani in v zunanji službi preko diplomatsko konzularnih predstavništev. 

Izvajanje zunanje politike v notranji službo lahko razdelimo na naslednje proračunske postavke: 

2543 Raziskovalne dejavnosti, 
3015 Plače, 
3339 Materialni stroški, 
3663 Meddržavno sodelovanje, 
4012 Ureditev državne meje, 
7431 Diplomatska akademija. 

2543 Raziskovalne dejavnosti; 

Ministrstvo za zunanje zadeve za določene teme s področja mednarodnih odnosov sodeluje z 
znanstveno raziskovalnimi institucijami. Znanstveno raziskovalne institucije po našem naročilu 
obdelujejo in pripravljajo mnenja o posameznih pomembnih vprašanjih, kot so vprašanja manjšinske 
problematike, sukcesije itd. 

3015 Plače; 

Za delo Ministrstva za zunanje zadeve je v letu 2003 nujna zaposlitev novih delavcev, tako na 
diplomatsko konzularnih predstavništvih, kot v notranji službi ministrstva. 

Plače so planirane v višini števila zaposlenih po stanju december 2001. 

Misija Republike Slovenije pri EU in Stalna misija Republike Slovenije pri zvezi NATO morata biti 
podprti s strani ministrstva, trenutna zasedba v notranji službi pa nikakor ne omogoča ministrstvu, da v 
ustrezni meri vodi in koordinira delo z obema misijama. 

3339 Materialni stroški; 

Na proračunski postavki »Materialni stroški« so načrtovana proračunska sredstva potrebna za redno 
delovanje ministrstva in zajemajo sredstva za plačilo stroškov telefonskih storitev, prevoznih stroškov, 
reprezentance, pisarniškega materiala, tekočega vzdrževanje objektov in opreme, varovanja zgradb, 
časopisov, revij, strokovne literature, električne energije, goriva, ogrevanja, čiščenja in drugih 
materialnih stroškov. 

Največji strošek predstavljajo telefonski stroški, kar je glede na specfiko delovanja ministrstva 
razumljivo. Ministrstvo za zunanje zadeve mora dnevno komunicirati z Ministrstvi zunanjih zadev 
drugih držav, predvsem pa s svojimi diplomatsko konzularnimi predstavništvi v tujini. V telefonskih 
storitvah so zajeti stroški telefonskih pogovorov, pošiljanje elektronske pošte in pošiljanje faksov. 

Na materialne stroške ministrstvo nima velikega vpliva, stroški pa so se povečali zaradi selitve v 
kompleks Mladike. Ko je bilo ministrstvo na Gregorčičevi ulici, je vzdrževalo samo eno zgradbo, 
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sedaj pa mora vzdrževati dve - Licej in Mladiko. S tem v zvezi je povečan obseg varovanja, povečan 
je obseg čiščenja, tekočega vzdrževanja. 

3663 Meddržavno sodelovanje; 

Postavka je namenjena financiranju mednarodne diplomatske dejavnosti Republike Slovenije, ki se 
realizira v notranji službi. Ohranjanje in razširitev ugodnega položaja Slovenije v mednarodni 
skupnosti ter načrtovane aktivnosti naše države na zunanjepolitičnem področju je pogojeno z večjim 
številom potovanj slovenskih delegacij v tujino kot tudi s sprejemanjem tujih delegacij v Republiki 
Sloveniji. Delovanje našega ministrstva se Širi z nalogami na prioritetnih področjih zunanje politike, te 
pa so članstvo v EU in v NATO, urejeni odnosi s sosedi, aktivno vključevanje RS v mednarodne 
aktivnosti v jugovzhodni Evropi itd. 

Približno polovico postavke predstavljajo stroški službenih potovanj v tujini, znotraj nje pa so največji 
delež letalske vozovnice in dnevnice za službena potovanja v tujini. 

Visoki so tudi stroški reprezentance povezani z obiski tujih delegacij v Republiki Sloveniji. Iz te 
postavke se krijejo tudi stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih v okviru mednarodnega 
sodelovanja, plačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah s strokovnjaki s področja mednarodnih 
odnosov. 

4012 Ureditev državne meje; 

V letu 2003 nas čaka nadaljevanje tehnične izvedbe določitve meje s Hrvaško, kije bila dogovorjena 
leta 2001. Izdatki na tej postavki zajemajo stroške delovanja meddržavnih komisij ter angažiranje 
zunanjih ekspertov za plačilo storitev, kot so različne meritve, menjava mejnih oznak na težje 
dostopnih terenih itd. 

7431 Diplomatska akademija. 

Diplomatska akademija je tako kot v številnih evropskih državah ustanova, ki kandidatom za službo v 
DKP RS v tujini omogoča pridobitev specifičnih in poglobljenih diplomatskih znanj. Organizirana je v 
obliki interdisciplinarnega študija, ki se izvaja v skladu s pogodbo med Ministrstvom za zunanje 
zadeve in Fakulteto za družbene vede. 

03011802 Delovanje DKP mreže 

Večji del zunanjepolitičnih nalog Ministrstva za zunanje zadeve se izvaja prek mreže diplomatsko 
konzularnih predstavništev RS v tujini. V strukturi proračuna Ministrstva za zunanje zadeve 
predstavljajo izdatki za delovanje diplomatsko konzularne mreže več kot 69 % brez upoštevanja Urada 
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. V okviru glavnega programa Zunanje zadeve in konzularne 
storitve, pa sredstva za delovanje DKP mreže predstavljajo kar 77,5 % sredstev programa. 

Delovanje DKP mreže lahko delimo na: 
2499 Plače DKP, 
2541 Materialni stroški DKP, 
2542 Najemnine in druge pogodbene obveznosti DKP, 
7435 Nakup in gradnja osnovnih sredstev. 

2499 Plače DKP; 

Ker je prvi zunanjepolitični cilj RS vključitev oziroma vstop v EU, bo potrebno v letu 2003 nadalje 
krepiti Misijo RS pri EU v Bruslju. 

Evropski svet v Goeteborgu je potrdil v Niči sprejeti časovni načrt za pogajanja ter ugotovil, da 
omogoča zaključek pogajanj do konca leta 2002 za tiste kandidatke, ki bodo pripravljene. Cilj je. da te 
kandidatke v letu 2004 postanejo polnopravne članice. 
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V skladu z uveljavljeno prakso predstavniki novih članic takoj po podpisu pogodbe sodelujejo kot 
opazovalci pri delu določenih delovnih teles (delovne skupine za pripravo predlogov zakonodaje, 
sodelovanje v odborih), kot opazovalci na sejah COREPER I in COREPER II pa že 6 - 12 mesecev 
pred vstopom. Ministri bodočih držav članic so vabljeni na seje svetov ministrov praviloma 6 mesecev 
pred vstopom države v EU. 

Ob upoštevanju prej navedenih časovnih rokov mora Slovenija obstoječo Misijo RS pri EU prilagoditi 
tako, da bo najkasneje 1.1.2003 že lahko delovala kot Stalno predstavništvo RS pri EU, čeprav se bo 
formalno preimenovala v stalno predstavništvo šele z dnem vstopa v EU, predvidoma 1.1.2004, po 
zaključku ratifikacij pogodbe o pristopu v parlamentih članic in v EP ter v DZ. 

Vlada je na seji dne 21.12.2000 naložila Ministrstvu za finance, da ob upoštevanju realnih 
proračunskih možnosti v predlogu državnega proračuna za leto 2001 zagotovi sredstva za okrepitev 
Ministrstva za zunanje zadeve, Še posebej Misije RS pri EU. S svojim sklepom z dne 12.07.2001 pa se 
je zavezala, da bodo v letih 2002 in 2003 v finančnem načrtu MZZ zagotovljena najnujnejša sredstva 
za vzpostavitev Misije RS pri EU v obsegu, ki bo primerljiv s stalnimi predstavništvi primerljivih 
držav članic. 

Stalno predstavništvo pri EU je specifično predstavništvo države, ki ni primerljivo z drugimi 
diplomatskimi predstavništvi. Zaradi posebnih nalog, ki izhajajo iz zgradbe EU, zahteva (poleg svoje 
številčnosti) predvsem sodelovanje ekspertov na posameznih področjih, ki pa jih lahko zagotovijo le 
pristojna ministrstva. 

Stalno predstavništvo bo moralo skladno zgoraj predstavljeno shemo zaposliti vsaj 53 oseb in sicer: 37 
diplomatov ter 16 administrativnih in drugih sodelavcev za tehnično podporo. 

Ministrstvo za zunanje zadeve v prihodnjem letu ne predvideva odpiranja novih predstavništev, saj je 
prioriteta v naslednjih letih doseči oba strateška zunanjepolitična cilja: vstop v EU in vstop v NATO. 

2541 Materialni stroški DKP; 

Materialne stroške DKP lahko delimo na dva dela; na del, ki odpade neposredno na diplomatsko- 
konzularna predstavništva in se plačujejo v tujini, ter na drugi del stroškov, namenjen izključno 
delovanju DKP, kijih plačujemo v Sloveniji. 

Med materialnimi stroški so zajeti stroški pisarniškega materiala in storitev (upoštevajoč tudi 
vizumske nalepke - plačilo v Sloveniji), stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij 
(telefoni, telefaxi, pošta in kurirske storitve), prevozni stroški (selitve in službena potovanja), izdatki 
za službena potovanja (stroški prevoza in nočitev), stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme 
ter drugi stroški. 

Največji delež stroškov DKP predstavljajo stroški, povezani z rednim delovanjem predstavništev kot 
so stroški tekočega vzdrževanja opreme in naprav (računalnikov in telekomunikacijskih sistemov), ki 
so neposredno povezani z vsemi potrebnimi posegi za nemoteno komunikacijo mreže diplomatsko 
konzularnih predstavništev z ministrstvom. Predvsem so tu mišljeni stroški vzdrževanja informatike v 
Sloveniji, kot so stroški vzdrževanja izdelanih aplikacij za potrebe DKP, kripto zaščite komunikacij, 
stroški obdelave konzularnih storitev, finančno aplikacijo za potrebe DKP itd. 

V materialne stroške DKP so uvrščeni tudi stroški prenosa diplomatske pošte, ki so v letu 2002 zaradi 
zamenjave potnih listov izredno porasli. Poleg navedenega v isto skupino sodijo tudi prevozni stroški, 
ki so v povezavi z menjavo osebja na DKP, selitveni stroški, nastali ob odhodu delavcev v tujino in ob 
njihovi vrnitvi domov. 

Med materialnimi stroški v DKP so zaradi narave delovanja teh predstavništev precej visoki 
reprezentančni stroški. V teh stroških so zajeti tudi sprejemi ob državnih praznikih, ki jih morajo 
vsako leto organizirati diplomatsko konzularna predstavništva. 
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Velik delež stroškov v Sloveniji zaradi delovanja DKP so plačila za nalepke vizumov in plačila za 
izdelavo potnih listov, kar bo naslednje leto predstavljalo vsaj 15 % vseh materialnih stroškov DKP. 
Vsako leto je mreža DKP izdala skoraj 100.000 viz, v letu 2003 pričakujemo vsaj enako število. 
Ministrstvo za zunanje zadeve mora konzularne takse mesečno odvajati v proračun kar pomeni, da se 
na nivoju državnega proračuna visoki stroški tega segmenta delno poravnajo s konzularnimi taksami. 

V Sloveniji predstavljajo precejšen delež materialnih stroškov stroški informiranja naših DKP in preko 
njih državnih organov in drugih pomembnih subjektov v državi gostiteljici. V državah gostiteljicah 
DKP predstavljajo Slovenijo tudi s tednikom Slovenia News, katerega skupaj sofinancirata Urad vlade 
RS za informiranje in Ministrstvo za zunanje zadeve. Tudi STA opravlja storitve za potrebe DKP, saj 
dnevno pošilja informacije v angleškem jeziku vsem DKP. 

2542 Najemnine in druge pogodbene obveznosti DKP; 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za pokritje pogodbenih obveznosti v tujini. Pretežni del 
obveznosti predstavljajo izdatki za najeme veleposlaništev, rezidenc veleposlanikov in za najeme 
stanovanj uslužbencev DKP, tako diplomatov kot administrativno tehničnega osebja. Najemnine za 
veleposlaništva in rezidence bi lahko sčasoma znižali, v kolikor bi se odločili za nakup objektov za 
potrebe DKP. 

Najemnine za stanovanja zaposlenih uslužbencev v diplomatsko konzularnih predstavništvih 
predstavljajo velik delež te proračunske postavke. Zneski najemnin, ki jih ministrstvo plačuje za 
najeme stanovanj, so omejeni, limitni zneski so določeni za vsakega uslužbenca posebej v določenem 
odstotku od njegove plače. 

V okviru pogodbenih obveznosti plačujemo tudi stroške prispevkov za socialno varnost zakoncev, ki 
spremljajo uslužbence DKP v tujini. Za zakonce plačujemo prispevek za pokojninsko in zdravstveno 
zavarovanje. 

7435 Gradnja in nakup osnovnih sredstev; 

V letu 2003 so predvidena sredstva za investicijske izdatke, v primerjavi z veljavnim proračunom za 
leto 2002, nižja za 17,5 %. Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 2002 za potrebe Misije RS pri EU v 
Bruslju na obstoječi lokaciji dokupilo cca 400 m2 dodatnih poslovnih prostorov, kar je vplivalo na to, 
da seje prvotno načrtovani obseg investicijskih izdatkov za leto 2003 znižal. 

Potrebna površina za predvideno število zaposlenih v Stalnem predstavništvu, ki upošteva tudi 
delovne površine za potrebe stažistov tako imenovanega programa »Fast Stream«, znaša 2100 m2. Pri 
opredelitvi potrebne kvadrature moramo upoštevati, da morajo biti v okviru predstavništva 
zagotovljeni tudi prostori za delo predstavnikov Slovenije, ki bodo pokrivali delo institucij EU 
nerezidenčno. 

Trenutno razpoložljive prostore bo potrebno opremiti z manjkajočo pohištveno, birotehnično, 
predvsem pa računalniško opremo, pri čemer je potrebno vključiti nakup IT opreme, v kateri mora biti 
zagotovljeno zadostno število delovnih postaj za vse delavce, kakor tudi za delavce na usposabljanju 
in vsaj minimalno število prenosnih računalnikov. Najkasneje do konca leta 2003 je potrebno 
zagotoviti tudi opremo za video povezave z vlado in parlamentom v prestolnici. 

V okviru postavke Investicije v diplomatsko konzularnih predstavništvih se poleg nakupov poslovnih 
prostorov krijejo tudi vse nabave opreme za DKP, kot so prevozna sredstva, pohištvo za poslovne 
prostore in za rezidence, druga oprema za rezidence, vsa tehnična oprema-kopimi stroji, faksi, vsa 
informacijska oprema - strojna in programska, varnostno tehnična oprema, umetniška dela, s katerimi 
predstavljamo RS v tujini. 
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0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

v 
03021801 Članarine mednarodnim organizacijam 

1297 Članarine in kotizacije v tujini; 

Ministrstvo za zunanje zadeve v imenu Republike Slovenije plačuje članarine mednarodnim 
organizacijam. Republika Slovenija se je leta 2000 na generalni skupščini OZN zavezala, da bo 
prestopila v višjo, dražjo skupino plačevanja članarin. 

Iz te postavke se krijejo tudi prispevki za mirovne operacije na podlagi resolucij OZN. 

Znesek članarin, ki bi ga morala Republika Slovenija plačati v letu 2003 je 2,2 mrd SIT in zajema tako 
obveznost RS za leto 2003, kot prenos neporavnanih obveznosti. Želimo opozoriti, da gre za prevzete 
mednarodne obveznosti RS, katerim se kot država ni moč izogniti. Še posebej je pri tem treba 
opozoriti na rasti tečajev valut v katerih se plačujejo članarine. 

0303 Mednarodna pomoč - humanitarna pomoč 

03031801 Razvojna in humanitarna pomoč 

8270 Humanitarna pomoč; 

Običajna praksa razvitih držav je, da v okviru njihovih proračunov zagotavljajo sredstva za 
humanitarno pomoč v primeru elementarnih nesreč, vojnih razmer in za pomoč beguncem. Naša 
država nima ustreznega postopka za takojšnje odzivanje v navedenih primerih, zaradi česar se 
humanitarna pomoč ne daje ali pa reagiramo prepozno. S poudaijanjem sposobnosti Republike 
Slovenije za članstvo v EU se povečuje tudi naša odgovornost do razvoja dogodkov v mednarodni 
skupnosti. 

V okviru te postavke krijemo tudi prispevek RS Mednarodnemu skladu za razminiranje, tako da na 
postavki ne bo ostalo skoraj nič sredstev za druge namene. 

1237 Pakt stabilnosti za JVE 

Republika Slovenija je vključena v aktivnosti Pakta stabilnosti jugovzhodne Evrope in kot pridružena 
članica sodeluje na strani donatorskih držav kot aktiven partner in nosilec projektov. 

RS je udeležena v vseh treh delovnih omizjih, izvaja projekte, ki jih tudi sama vodi in sofinancira, 
sodeluje v projektih, ki jih vodijo druge države in mednarodne organizacije, z ekspertnim znanjem in 
prenosom svojih izkušenj sodeluje v različnih iniciativah in pobudah ter vodi mednarodno delovno 
skupino za človekove pravice in manjšine v okviru Delovnega omizja za demokratizacijo in človekove 
pravice. 

Na Regionalnem omizju 28.6.2001 so bile v okviru PS JVE sprejete Strateške usmeritve in ključne 
prioritete PS JVE in donatorjev v njegovem okviru. Opredeljenim prioritetam se bodo prilagajale tudi 
aktivnosti RS. 

Ministrstvo za zunanje zadeve želi tudi leta 2003 sodelovati pri naslednjih projektih in aktivnostih: 

usposabljanje v Mednarodnem centru za medetične odnose in manjšine za določeno skupino 
kandidatov iz JVE: 
Romi v procesih evropske integracije; 
Mariborska iniciativa; 
delo delovnih skupin in ekspertov za področje PS JVE; 
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podpora oblikovanju možnosti čezmejnega emitiranja elektronskih medijev in pomoč JVE pri 
oblikovanju komercialnih programov; 
podpora nevladnim organizacijam pri izvajanju projektov za države JVE. 

Dodatno bi bilo potrebno za prihodnje leto planirati določena sredstva za izvajanje projektov in 
aktivnosti v okviru iniciative SECI: 

pokroviteljstvo in sodelovanje MZZ pri vzpostavitvi in delovanju SECI Centra za komercialno 
arbitražo in mediacijo v Ljubljani; 
delovanje RS v podjetniškem svetu SECI iniciative. 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 

07021801 Vključevanje v NATO in EU 

7432 Vključevanje RS v NATO in EU 

V okviru te postavke so planirana sredstva za potrebe vključevanja v NATO in EU pri Ministrstvu za 
zunanje zadeve. 

Vključitev v NATO je eden temeljnih strateških nacionalnih interesov Slovenije in njene zunanje 
politike, saj se Republika Slovenija nahaja na obrobju nestabilnega območja Balkana in jugovzhodne 
Evrope. Glede na sedanje, javno izraženo mnenje zaveznic se pričakuje, da bo Slovenija na vrhunskem 
zasedanju NATO, ki bo potekalo novembra 2002 v Pragi in na katerem bodo zaveznice ponovno 
ocenile kandidatke, prejela povabilo v članstvo NATO. 

Takoj po povabilu se bo Slovenija soočila s pospešenim sodelovanjem z Zvezo NATO, ki bo 
zahtevalo dodatne kadrovske okrepitve in tudi finančna sredstva. Število odborov, na katerih bodo 
morali sodelovati slovenski predstavniki se bo v letu 2003 postopno večalo. 

V tednih po prejemu povabila se bo v relativno kratkem času povečal obseg dela in pretok 
dokumentov z ali brez stopnje tajnosti iz centralnega registra Zveze NATO preko Stalne misije RS pri 
Zvezi NATO v centralni register in podregistre locirane v Sloveniji. Prav tako bo potreben nakup 
ustrezno zaščitene komunikacijske opreme, ustrezne varnostno-tehnične opreme prostorov za 
hranjenje NATO tajnih dokumentov (centralni register oz. podregister NATO dokumentov). Potrebno 
bo tudi izobraževanje in usposabljanje delavcev Sektoija za NATO, ki bodo na ta način tudi okrepili 
Stalno misijo RS pri Zvezi NATO, ki se bo najbolj neposredno soočila s povečanim obsegom dela, saj 
bo Slovenija morala sodelovati tudi pri delu odborov, ki ji do zdaj, kot državi partnerici, niso bili 
dostopni. Povečal se bo tudi delež predstavnikov Slovenije, ki bodo sekundirani v organe Zveze 
NATO. 

To pomeni, da bo morala biti zunanjepolitična aktivnost v zvezi s sprejemom v NATO najbolj 
intenzivna v letošnjem letu in v letu 2003. 

V breme te postavke se poravnavajo vse promocijske aktivnosti vključevanja RS v NATO in EU, 
predvsem promocijske aktivnosti RS v predsedujočih državah EU in drugih članicah EU. 
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20 Socialno varstvo 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

20041801 Odškodnine žrtvam zalivske vojne 

8268 Odškodninski zahtevki Irak 

Postavka je za ministrstvo nevtralna, saj sredstva, ki jih prejmemo na račun, takoj transferiramo 
upravičencem do iraških odškodnin. 
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1812 

URAD ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

1804 Podpora posebnim skupinam 

18041801 Podpora Slovencem v zamejstvu in tujini 

6019 Plače; 

Sredstva za plače so izračunana po stanju 15.12.2001 in ob upoštevanju potrjenega načrta 
zaposlovanja. 

4504 Materialni stroški; 

Omenjena postavka zajema stroške obiskov predstavnikov urada pri Slovencih v zamejstvu, Evropi in 
drugod po svetu. Predvideva se večja udeležba na strokovnih seminarjih, ki so pomembni v sedanji 
fazi priključevanja Slovenije v EU. V okviru te postavke so planirana še sredstva za redno vzdrževanje 
opreme in tehnično zagotavljanje nemotenega delovanja urada. V znesku so zajeti tudi stroški 
komunikacij, pisarniškega materiala in promocijskega materiala, s katerim urad oskrbuje slovenska 
društva v tujini. 
4398 Izseljensko društvo Slovenija v svetu; 
4750 Svetovni slovenski kongres; 
4975 Slovenska izseljeniska matica; 

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu sofinancira delovanje omenjenih društev na osnovi letno 
sklenjenih pogodb. Urad zagotavlja društvom del sredstev za osebne dohodke in materialne stroške. 

Omenjena slovenska društva izvajajo programe sodelovanja med matično državo in izseljenci, zlasti 
na področju šolstva in kulture. 

5234 Ustavne obveznosti-podpora slovenski narodni skupnosti; 

Sredstva s te postavke so namenjena slovenskim zamejskim organizacijam v Italiji, Avstriji in na 
Madžarskem ter deloma na Hrvaškem. Postavka zagotavlja redno delovanje slovenskih zamejskih 
organizacij na njihovem vzgojno-izobraževalnem, političnem, kulturnem (vključno z mediji), 
športnem in gospodarskem področju. Določen sklad sredstev se bo uporabil tudi v Sloveniji, vendar za 
projekte, ki so namenjeni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu. Sredstva se bodo delila na osnovi 
javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov Slovencev v 
zamejstvu ter sodelovanja z njimi v letu 2003. 

Minimalno povišanje sredstev v primerjavi z letošnjim letom utemeljujemo z analizo javnega razpisa 
za leto 2001 (razkorak med pozitivno ocenjenimi programi ter razpoložljivimi sredstvi) ter z 
načrtovanimi novimi projekti iz dela Hrvaške, kjer društva do sedaj niso izvajala manjšinskih 
programov, a jih z letom 2003 načrtujejo. Upoštevati pa je tildi potrebno, da gre na tej postavki 
pretežno za devizna nakazila in posledično vpliv tako nastalih tečajnih razlik. 

6212 Ustavne obveznosti - podpora Slovencem po svetu. 

V okviru te postavke se financira delovanje slovenskih organizacij po svetu (redno financiranje 
slovenskih društev na Hrvaškem, v BiH, v Makedoniji, ZRJ), sofinanciranje nekaterih tradicionalnih 
prireditev, gostovanja izseljencev v Sloveniji ter slovenskih skupin pri rojakih, približevanje Slovenije 
mladim (ekskurzije, šole slovenskega jezika v Sloveniji), ekspertize. Sredstva se bodo delila na osnovi 
javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu 
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ter sodelovanja z njimi v letu 2003. Poleg programov, ki bodo izbrani na osnovi javnega razpisa, bosta 
v letu 2003 organizirana seminar za učitelje slovenskega jezika in kulture ter seminar za arhivarje 
slovenskih društev po svetu, večji poudarek pa se bo namenil tudi ohranjanju slovenskega jezika, 
predvsem za izseljence iz čezmorskih držav (podpora projektu učenje Slovenščine na daljavo). 

Tudi pri tej postavki gre pretežno za devizna nakazila. 
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19 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0701 Splošne in skupne funkcije 

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 

1911 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0701 Splošne in skupne funkcije 

07011901 Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe 

07011902 Nabor in napotitev 

07011903 Mednarodno sodelovanje 

07011904 Upravljanje z državnim premoženjem 

1912 UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0701 Splošne in skupne funkcije 

07011905 Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 

07031901 Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti 

07031902 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih 
dogodkih 

07031903 Protipožarna varnost 

07031904 Mednarodno sodelovanje 
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1913 INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 

07031901 Urejanje civilne zaSčite in protipožarne varnosti 

1914 GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0702 Vojaška obramba in nacionalna vamost 

07021901 Usposabljanje in obrambni sistem 

07021902 Mednarodno sodelovanje 

ZAKLJUČEK 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

Bilanca odhodkov Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

SPU/PPP/GPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem, 

proračun 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
d) (2) (3) (4) = (I)+ (3) (5) 

19 |MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

02 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

0701 Splošne in skupne funkcije 

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 

75.989.438 

75.989.438 

11.933.352 

60.490.370 

3.565.715 

J I00,00| 2.127.001 

100.00 

15.70 

79,60 

4.69 

2.127.001 

-284.827 

2.453.990 

-42.162 

i 78.116.438 J 
78.116.438 

11.648.525 

62.944.361 
3.523.553 

100,00| 

100.00 

14,91 

80,58 

4,51 
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07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

Opis področja državnega proračuna, poslanstva in ključnih nalog 

Področje 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema dejavnost Ministrstva za obrambo in 
sicer obrambni sistem in sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Oba sistema sta tako 
funkcionalno kot organizacijsko ločena, pa vendar komplementarna in usposobljena za usklajeno 
aktivnost v primeru izrednih dogodkov večjih razsežnosti. 

Poslanstvo obrambnega sistema je zagotavljanje sposobnosti in zmogljivosti za izvajanje vojaške 
obrambe za nacionalne potrebe in vključevanje v sistem zavezništva s ciljem zagotovitve stabilnosti in 
zaščite interesov RS. 

Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma 
ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter 
okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami. 

Glavne naloge, ki iz tega izhajajo so izvajanje vojaškega usposabljanja za oborožen boj in druge 
oblike vojaške obrambe, zagotavljanje bojne pripravljenosti in izvajanje vojaške obrambe ob 
neposrednem napadu, izvajanje zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter izvrševanje 
obveznosti, ki jih je Republika Slovenija sprejela v mednarodnih organizacijah. 

Navedba ključnih ciljev področja državnega proračuna (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja z njihovih navedbo) 

Zavezujoči dokumenti: 

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti (Uradni list RS, št. 56/01) 
Obrambna strategija RS 
Doktrina civilne obrambe RS 
Akcijski načrt za članstvo v NATO 
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 44/97, 87/97 in 47/02) 
Splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja SV (Uradni list RS, št. 97/01) 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 in 87/01) 
Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) 
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 44/02) 
Doktrina zaščite, reševanja in pomoči 
Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 in 28 /00), 

Ključni cilji Ministrstva za obrambo so: 

izboljšati strukturo, delovanje in pripravljenost nacionalnega obrambnega sistema in oblikovanje 
za posredovanje in izvajanje nalog vojaške obrambe, 
izboljšati pripravljenost in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
zagotoviti gospodarno in pregledno uporabo proračunskih sredstev MO, 
povečati pripravljenost RS za vključitev v Nato. 

Ši£e_ in nazivi vlavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnih načrtov 

0701 Splošne in skupne funkcije obrambe (PU 1911 in PU 1912), 

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost (PU 1914), 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (PU 1912 in PU 1913). 
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Glavni letni izvedbeni čili i v proračunskem letu, niihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
področju porabe državnega proračuna 

Na področju vojaške obrambe: 

Ključne prioritete v letu 2003 so: 

1. zagotoviti ustreznost priprav na članstvo v NATO, 
2. pospešiti in izvesti naslednjo fazo preoblikovanja Slovenske vojske, 
3. nadaljevati prehod na popolnjevanje s poklicnimi vojaki in prostovoljno rezervo ter 
4. zagotavljati nemoten potek celovite obrambne reforme. 

Te prioritete bodo realizirane z doseganjem naslednjih izvedbenih ciljev: 
a. na področju obrambne politike in načrtovanja: 

zaključiti z izvedbo strateškega pregleda obrambe, 
izdelati splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2015, 
izdelati srednjeročni program razvoja do leta 2009, 
pregledati in dopolniti obrambno strategijo, 
zaključiti pogajanja z NATO in pripraviti ustrezne obrambno - politične in planske 
dokumente, 
pregledati procese in izvesti reorganizacijo upravnega dela ministrstva, 
zaključiti z vzpostavitvijo sistema obrambnega planiranja in upravljanja z viri, 
uveljaviti zakonske pogoje za integracijo v zvezo NATO in izvajanje obrambnih reform, , 
uveljaviti postopke kriznega upravljanja in zagotoviti začetno delovanje nacionalnega centra 
za krizno upravljanje, 
izvesti nacionalno vajo na področju kriznega upravljanja, 
poglobiti delovanje v okviru regionalnega in bilateralnega sodelovanja, 
uveljaviti varnostne zahteve v skladu z zakonodajo, 
pregledati in po potrebi dopolniti sistem opremljanja z oborožitvijo in vojaško opremo; 

b. na področju zmogljivosti in strukture sil: 
izvesti naslednjo fazo preoblikovanja Slovenske vojske s poudarkom na uveljavljanju 
poveljstva sil in ukinjanju operativnih poveljstev, oblikovanju dveh brigad glavnih 
obrambnih sil, preoblikovanju centra vojaških šol ter oblikovanju poveljstva sil za podporo, 
centra za usposabljanje ter samostojnih enot pod poveljstvom sil, 
zagotoviti polno operativno sposobnost enega motoriziranega bataljona, 
zagotoviti pripravljenost enot na prehod na popolnoma poklicno sestavo in prostovoljno 
rezervo, 
zmanjšati vojno sestavo SV na do 30000 pripadnikov, 
razviti in pričeti z izvajanjem strategije doseganja ključnih operativnih zmogljivosti 
obrambnih sil (pravočasna razpoložljivost sil, učinkovita obveščevalna zagotovitev, 
napotitev sil in njihova mobilnost, učinkovito delovanje, učinkovit sistem poveljevanja, 
nadzora in komuniciranja, zagotavljanje trajnosti delovanja, preživetje in zaščita sil), 
pregledati in ustrezno spremeniti plane opremljanja z vojaško opremo in oborožitvijo in 
prioritetno zagotavljati modernizacijo sil za posredovanje, zračne obrambe, sistema 
poveljevanja in nadzora ter logistike, 
zagotoviti realizacijo načrtovanih partnerskih ciljev, 
izboljšati logistično podporo enot v operacijah, 
prilagoditi infrastrukturo glede na spremembe v strukturi sil, 
zagotoviti začetno vzpostavitev sistema podpore države gostiteljice; 

c. na področju kadrovskih virov: 
razviti strategijo rekrutiranja, zadrževanja in upokojevanja kadrov, 
pričeti z ocenjevanjem vojaškega in civilnega kadra ter razviti strategijo njegovega 
poklicnega razvoja. 
zagotoviti nemoten dotok vojakov na služenje vojaškega roka, 
uveljaviti koncept poklicnega vojaka, podčastnika in častnika ter prostovoljnega rezervista 
Slovenske vojske, 
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rekrutirati tisoč novih poklicnih vojakov in najmanj tisoč prostovoljnih rezervistov, 
izdelati opise delovnih mest in iz tega izhajajoče kadrovske zahteve, 
razdelati potrebe formacijskih mest, pregledati, izboljšati ter dosledno uveljavljati kriterije 
za njihovo popolnjevanje, 
pripraviti in izvajati program razvoja vodij, 
pripraviti in napotiti kadre za delo na nacionalnih dolžnostih v NATO ter pospešiti pripravo 
kadra za delo na področju NATO v ministrstvu, 
povečati kadrovsko gibljivost znotraj in med organizacijskimi enotami; 

d. Na področju izobraževanja in usposabljanja: 
zagotavljati pogoje za usposabljanje nabornikov, 
zagotoviti ustrezne organizacijske spremembe in mehanizme za usposabljanje večjega 
števila rekrutov za poklicne vojake, 
zaključiti pregled sistema usposabljanja in pripraviti kriterije in programe usposabljanja 
enot po novi strukturi sil, 
izvesti vsaj eno vajo bataljonskega nivoja, 
sile za posredovanje usposobiti v skladu z NATO doktrino; 

e. Na področju sodelovanja v mednarodnih operacijah: 
zagotavljati trajnost delovanja motorizirane čete, dveh vodov vojaške policije, letalskega in 
medicinskega oddelka, štabnih častnikov ter morebitnih drugih kontingentov SV v 
mednarodnih operacijah; 

Na področju delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: 

uveljavljanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje števila nesreč, še posebej požarov in nesreč z 
nevarnimi snovmi (obveščanje prebivalstva, doslednejši nadzor nad izvajanjem predpisov, 
tehnična prenova sistema javnega alarmiranja), 
zagotovitev učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah (skrajšanje odzivnega časa 
reševalnih služb, povečanje zalog materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, 
vzpostavitev sistema ocenjevanja škod), 
vzpostavitev sistema vzdrževanja in servisiranja opreme in sredstev za zaščito in reševanje in 
pomoč. 
krepitev vloge in sodelovanja RS v mednarodnih humanitarnih in drugih organizacijah ter 
vključevanje njenih sil v mednarodne humanitarne in reševalne akcije. 

0701 Splošne in skupne funkcije 

Opis glavnega programa 

Program 0701 - Splošne in skupne funkcije vključuje izvajanje vseh skupnih funkcij za podporo 
delovanja obrambe (upravne, strokovne in administrativno - tehnične aktivnosti), na področju nabora 
in napotitve na služenje vojaškega roka in napotitve na civilno služenje vojaškega roka pri 
uveljavljanju ugovora vesti, aktivnosti v zvezi z vključitvijo Republike Slovenije v zvezo NATO in 
gospodarjenje z državnim premoženjem. 

V okviru programa se izvajajo skupne funkcije za vse štiri neposredne uporabnike proračuna v okviru 
Ministrstva za obrambo, tudi za Upravo RS za zaščito in reševanje, Inšpektorat za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in Slovensko vojsko. 

V letu 2003 je oblikovan nov podprogram 07011905 sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja, 
kot posledica reorganizacije Uprave RS za zaščito in reševanje, ki poteka v Ministrstvu za obrambo od 
leta 2000 dalje. Bistvena značilnost reorganizacije je, da se bodo v sestavo uprave združile izpostave, 
ki jih predstavljajo oddelki za zaščito in reševanje v 13 upravah za obrambo. Ločitev oddelkov za 
zaščito in reševanje od uprav za obrambo in vključitev v Upravo RS za zaščito in reševanje bo 
dokončana in vzpostavljena s 01.01.2003. 

Z reorganizacijo se bo v organizacijsko sestavo Uprave RS za zaščito in reševanje vključilo 13 
izpostav, ki vključujejo tudi regijske centre za obveščanje. Po obstoječi uredbi državni center za 
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obveščanje obvešča pristojne državne in druge organe o nevarnostih vseh vrst nesreč, tudi vojne 
(urejeno z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami), regijske centre za obveščanje ter 
posreduje ukaze o ukrepih za pripravljenost in mobilizacijo v skladu s predpisi. Iste naloge opravljajo 
regijski centri za obveščanje, ki ukaze o ukrepih za pripravljenost in mobilizacijo posredujejo do 
lokalnih skupnosti in drugih izvajalcev. Centri za obveščanje na državni in regijski ravni delujejo 
neprekinjeno in v skladu z zakonom o obrambi se bo Center za obveščanje Republike Slovenije 
povezoval tudi z nacionalnim centrom za krizno upravljanje. Izpostave URSZR s centri za obveščanje 
in Center za obveščanje Republike Slovenije opravljajo izjemno pomemben del nalog civilne 
obrambe, saj zagotavljajo neprekinjeno pripravljenost za izvajanje ukrepov za pripravljenost in 
mobilizacije in delujejo neprekinjeno v miru in v vseh spremenjenih razmerah. Zagotavljanje 
pripravljenosti za izvajanje mobilizacije vojske je še posebej pomembna vse dotlej, dokler bo ohranjen 
sistem vojaške dolžnosti oziroma ustavnedolžnosti sodelovanja državljanov pri obrambi države. V 
strukturah civilne obrambe zato ni treba vzpostavljati posebnih organov, ki bi opravljali navedene 
naloge. 

Navedba dolgoročnih ciliev glavne va programa (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
z njihovih navedbo) 

Dolgoročni cilji programa Splošne in skupne funkcije obrambe so usklajeni z Zakonom o državni 
upravi in Zakonom o obrambi, ki določa razvoj in strukturo obrambnih sil ter na drugi strani z vrsto 
zakonov in predpisov, ki podrobno predpisujejo način izvajanja splošnih in skupnih aktivnosti. 

Dolgoročni cilji programa so učinkovito delovanje obrambnega sistema, prilagajanje nabora in 
napotitev preoblikovanju Slovenske vojske, uspešno mednarodno sodelovanje Ministrstva za 
obrambo, ki bo privedlo do včlanitve v zvezo NATO, upravljanje z državnim premoženjem v skladu z 
vladnim programom in učinkovito ter uspešno delovanje sistema opazovanja, obveščanja in 
alarmiranja. 

Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvajajo glavni program 

PU 1911 Upravni del MO: 

07011901 Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe, 

07011902 Nabor in napotitev, 
07011903 Mednarodno sodelovanje, 

07011904 Upravljanje z državnim premoženjem. 

PU 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje: 

07011905 Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja. 

Gla\'ni letni izvedbeni cilii v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju vlavneea programa 

V letu 2003 bomo v okviru programa Splošne in skupne funkcije izboljšali sistem planiranja, 
programiranja in priprave proračuna, nadaljevali z dograjevanjem programa MFERAC, zaposlili 
načrtovano število delavcev po projekciji zaposlovanja, skrbeli za izvrševanje proračuna v danem 
obsegu finančnih sredstev, intenzivno sodelovali na mednarodnem področju (bilateralno in 
multilateralno sodelovanje), vojaško - diplomatska predstavništva v Sloveniji in predstavništva RS v 
tujini, opravili planirano število napotitev na služenje vojaškega roka (vojaško in civilno), vpoklicali 
načrtovano število državljanov na usposabljanje v okviru civilne zaščite, uresničili načrtovano 
odprodajo državnega premoženja, izobraževali zaposlene za uspešno izvajanje danih nalog, zagotovili 
operativno delovanje obstoječega informacijsko - komunikacijskega sistema, nabavili blago/ storitve 
skladno z zahtevami organizacijskih enot in organov v sestavi MORS ter zagotovili možnosti za redno 
delo Centra za obveščanje RS in 13 regijskih centrov za obveščanje. 
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0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 

Opis glavneea programa 

Poslanstvo Slovenske vojske je odvračanje vojaških groženj, vojaška obramba države ob napadu, 
izpolnjevanje obveznosti, prevzetih z mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika 
Slovenija, ter sodelovanje pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, skladno z 
njeno organizacijo ter zmogljivostmi. 

Ključne naloge vojaške obrambe in nacionalne varnosti so: 

• izvajanje vojaškega usposabljanja za oboroženi boj in druge oblike vojaške obrambe; 
• zagotavljanje bojne pripravljenosti; 
• izvajanje vojaške obrambe ob napadu na državo; 
• sodelovanje pri zaščiti in reševanju; 
• izvrševanje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah. 

Naloge SV v miru: 

• zagotavljanje pripravljenosti za delovanje; 
• preprečevanje ogrožanja ter zaščita vojaških objektov, opreme in osebja; 
• sodelovanje pri zaščiti, reševanju in pomoči; 
• sodelovanje v operacijah v podporo miru in humanitarnih operacijah; 
• ustvarjanje zaupanja s sodelovanjem v multi in bilateralnih partnerskih programih ter 

verifikacijskih postopkih pri nadzoru oborožitve. 

Naloge SV v kriznih razmerah: 

• preventivna razmestitev sil z ukrepi za zaščito in pripravljenost; 
• opravljanje načrtovanih nalog po načrtih ob naravnih nesrečah in ujmah; 
• posredovanje s pripravljenimi silami; 
• priprave za dopolnitev angažiranih sil in mobilizacijo; 
• sodelovanje pri operacijah v podporo miru in humanitarnih operacijah. 

Naloge SV v primeru obrambe: 

• uresničevanje operativnega razvoja; 
• priprava in zagotavljanje pogojev za prihod in namestitev zavezniških sil; 
• zagotavljanje časovno omejene obrambe na težiščnih smereh oziroma objektih; 
• zagotavljanje obrambe znotraj zavezništva. 

Podlage za oblikovanje glavnega programa so naslednji dokumenti: 
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS 
Nacionalna strategija RS za vstop v NATO 
Obrambna strategija RS 
Doktrina civilne obrambe 
Splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja Slovenske vojske 
Akcijski načrt za članstvo v NATO 

- PARP RS 
- IPP RS 

Zakon o obrambi 
Zakon o vojaški dolžnosti, 
Zakon o materialni dolžnosti 
Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v 
letih 1994-2007. 

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz Splošnega dolgoročnega programa razvoja in 
opremljanja Slovenske vojske, Akcijskega načrta za članstvo v NATO, PARP RS in iz tega izhajajočih 
razvojnih načrtov Slovenske vojske ter so: 
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uskladitev strukture in obsega SV s spremenjenim načinom popolnjevanja, 
izboljšanje pripravljenosti z organizacijskimi in strukturnimi spremembami ter spremenjenim 
načrtom popolnjevanja, 
krepitev mirnodobnega dela vojske za delovanje v miru in kriznih razmerah v širšem strateškem 
oziroma regionalnem okolju, 
zmanjšanje obsega vojne sestave glede na spremenjeno ogroženost in dejanske kadrovske in 
materialne zmožnosti za oblikovanje enot, 
izboljšanje strukture osebja s postopnim kadrovskim prestrukturiranjem, 
posodobitev sistema poveljevanja in kontrole ter dopolniti razmejitev pristojnosti med strateško 
in operativno ravnijo poveljevanja in kontrole, 
posodobitev sistema vojaške logistike. 

Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvaiaio glavni program 

PU 1914 Slovenska vojska: 
07021901 Usposabljanje in obrambni sistem, 

07021902 Mednarodno sodelovanje. 

Glavni letni izvedbeni cilii v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju klavnega programa 

Glavni letni izvedbeni cilji so: 
preoblikovanje SV v skladu s srednjeročnim načrtom, 
zagotavljanje povezljivosti Slovenske vojske in uvajanje Nato standardov skladno z obveznostmi 
RS iz programa PAR.P in 1PP. 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 

Opis glavnega programa 

Uprava RS za zaščito in reševanje na podlagi ocen ogroženosti, ocene stanja na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter glede na razpoložljive človeške in materialne vire izvaja predvsem 
ukrepe in naloge varstva pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami operativne narave. 

Glavni cilj varstva pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in 
preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice. Glavni cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovati 
ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi 
posledicami nesreč. 

Naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se izvajajo na podlagi naslednjih predpisov: 

Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00, 87/01), 
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01), 
Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 28 /00), 
Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00) 
Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93) 
Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 44/02), 
Doktrine zaščite, reševanje in pomoči, štev. 912 - 07/2002 - 1 z dne 30.5.2002. 

Ključne naloge in aktivnosti Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami so izvajanje inšpekcijskega nadzora na področju sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in izdajanje soglasij. 

Pristojnosti in naloge Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami so opredeljene z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakonom o 
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varstvu pred požarom. Zakonom o gasilstvu in Zakonom o varstvu pred utopitvami in drugimi 
predpisi. Področje varstva pred požarom in področje zaščite in reševanja pa ureja še mnogo drugih 
zakonskih in podzakonskih predpisov. 

Navedba dolgoročnih ciliev ilavnesa nrovrama (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
z njihovih navedbo) 

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

Dolgoročni cilj Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je 
učinkovito opravljanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, zakona o varstvu pred požarom, zakona o gasilstvu in zakona o varstvu pred 
utopitvami in drugimi predpisi, ki urejajo področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
področja varstva pred požarom. 

Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvaiaio v lavni proeram 

PU 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje 
07031901 Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti, 

07031902 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih, 
07031904 Mednarodno sodelovanje, 

07031903 Protipožarna varnost. 

PU 1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami: 
07031901 Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti, 

Glavni letni izvedbeni cilii v proračunskem leta, niihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju slavnega programa 

t " ' 
Uveljaviti preventivne ukrepe za zmanjšanje števila nesreč, še posebej požarov in nesreč z nevarnimi 
snovmi (obveščanje prebivalstva, doslednejši nadzor nad izvajanjem predpisov, tehnična prenova 
sistema javnega alarmiranja), vzdrževati pripravljenost in zagotoviti učinkovito ukrepanje ob naravnih 
in drugih nesrečah, zagotoviti kadrovske in materialno tehnične možnosti delovanja sistema varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, nadaljevati z opremljanjem in usposabljanjem državnih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, vzpostaviti sistem vzdrževanja in servisiranja opreme in sredstev za 
zaščito, reševanje in pomoč, nadaljevati z dopolnjevanjem obstoječe zakonodaje na področju sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, krepiti vlogo in sodelovanje Republike Slovenije v 
mednarodnih humanitarnih in drugih organizacijah ter vključevanje njenih sil v mednarodne 
humanitarne in reševalne akcije. 

Cilji Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2003 so: 

z nadzorom nad izvajanjem ukrepov in delovanjem pooblaščenih fizičnih in pravnih oseb na področju 
varstva pred požarom, na področju zaščite in reševanja in na področju varstva pred utopitvami 
zagotoviti zmanjšanje števila nesreč, hitro in učinkovito pomoč v primeru nesreče in s tem povečati 
varnost državljanov in prebivalcev Slovenije. 
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SPV/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

Bilanca odhodkov Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem, 
proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
 (I) (2) (3) (4) = (1) + (3) (5)_ 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

19 |MINISTRSTVO ZA OBRAMBO || 75.989.438 11 100. 00J 

1911 {Ministrstvo za obrambo 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

0701 Splošne in skunne funkcije 

07011901 Urejanje skupnih funkcij na področju 
obrambe 

07011902 Nabor in napotitev 
07011903 Mednarodno sodelovanje 
07011904 Upravljanje z državnim premoženjem 

; 191^j; Upravs^^^aščit^u^Jevanje 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

0701 Snlošne in skunne funkcije 

07011905 Sistem opazovanja, obveščanja in 
alarmiranja 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 
07031901 Urejanje civilne zaščite in protipožarne 

varnosti 
07031902 Usposabljanje in delovanje sistema za 

posredovanje ob izrednih dogodkih 

07031903 Protipožarna varnost 
07031904 Mednarodno sodelovanje 

l91^J|Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 
07031901 Urejanje civilne zaščite in protipožarne 

varnosti 

1914 

07 

I Generalštab slovenske vojske 

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 

07021901 Usposabljanje in obrambni sistem 

07021902 Mednarodno Sodelovanje 

11.933.352 J 

11.933.352 

11.933.352 
10.411.446 

743.055 
460.285 
318.567 

|| 3.083.581 || 

3.083.581 

0 

0 

3.0?3?8| 

681.279 

1.541.154 

814.147 
47.000 

4827134 | 

482.134 

4»2.i?4 
482.134 

| _^0;49CL370J _ 

60.490.370 

60490.370 

58.937.570 

1.552.801 

15.70 I 

15,70 

15.70 

13.70 

0,98 
0.61 
0,42 

4.06| 

4,06 

(Lffl) 
0.00 

4.06 
0,90 

2,03 

1.07 
0,06 

0,63| 

0,63 

0,63 
0,63 

79,601 

79,60 

79.60 
77,56 

2.04 

2.127.001 1, 78.116.438 I 

-1.254.891 j. 10.678.461 

-1.254.891 

-1.254.891 

-1.345.198 

-153.836 
244.143 

0 

942.889 1 

942.889 

970.064 

970.064 

-27.174 

-130.082 

103.000 

1.000 

-1.093 

14 988 | 

-14.988 

-14.988 
-14.988 

^^45^99^1 ~ 

2.453.990 

2.453.990 

J 

1.133.658 

1.320.332 

10.678.461 

10678.461 
9.066.247 

589.219 
704.428 
318.567 

4j26i470"| 

4.026.470 

970.064 

970.064 

3 056.406 

551.197 

1.644.155 

815.147 
45.907 

_467VM6J 

467.146 

467.146 

467.146 

62 944 36 i| 

62.944.361 

62.944.361 

60.071.228 

2.873.133 

100,00| 

13,67| 

13.67 

13.67 
11.61 

0,75 
0,90 
0,41 

5,15| 

5,15 

L24 

1,24 

3.91 

0,71 

2.10 

1.04 

0,06 

0,60| 

0,60 

MS 
0.60 

80.: 58J 

80,58 

80.58 
76,90 

3,68 
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1911 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0701 Splošne in skupne funkcije 

07011901 Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe 

Šifra in naziv podprograma 

07011901 Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe v višini 9.066.247.000 SIT 

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Podprogram Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe vključuje izvajanje vseh skupnih funkcij 
za podporo delovanja področja obrambe. To so aktivnosti na področju financ, računovodstva, javnih 
naročil, standardizacije in kodifikacije in druge logistične podpore, kadrovanja, izobraževanja 
zaposlenih, prava, publicistike, obveščevalno - varnostnega področja, informatike in komunikacij, 
strateških študij, razvoja in raziskav ter načrtovanja obrambnega sistema, inšpekcij in revizij. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je preko upravnih, strokovnih in administrativno - tehničnih aktivnosti 
zagotoviti pogoje za uspešno delovanje obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

Obrazložitev dejavnosti v ok\'iru proračunskih postavk (aktivnosti in projektov), izhodišč in kazalcev 
na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru podprograma s 
pripadajočimi proračunskimi postavkami 

V okviru podprograma Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe so načrtovana sredstva za 
financiranje naslednjih proračunskih postavk: 3009 - Plače, 3333 - Materialni stroški, 109 - Lastna 
dejavnost - Publicistika, 116 - Lastna dejavnost - COU Poljče, 117 - Lastna dejavnost - počitniška 
dejavnost, 118 - Lastna dejavnost - Oddelek za prehrano Triglav, 2149 - Vzdrževanje stanovanjskega 
sklada, 4740 - Sofinanciranje organizacije slovenskih častnikov in drugih organizacij, 5883 - Stroški 
operativnega delovanja in 6295 - Razvoj in raziskave. 

Zakonske podlage: Zakon o obrambi, Zakon o državni upravi, Zakon o Vladi Republike Slovenije, 
Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Uredba o obrambnem načrtovanju, Zakon o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o tajnih podatkih, Pravilnik o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS. Pravilnik o skupnih kriterijih za organizacijo in postopke finančnega 
nadzora pri neposrednih proračunskih uporabnikih proračuna RS, Uredba o načinih in oblikah 
označevanja tajnih podatkov ter fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za 
varovanje tajnih podatkov, Uredba o načinu in postopku varnostnega preveijanja ter postopku izdaje in 
preklica dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, in drugi področni zakoni ter podzakonski akti in 
interni pravilniki. 

V okviru podprograma Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe načrtujemo sredstva za 
naslednje namene. 
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PLAČE 

Pri planiranju sredstev za plače zaposlenih v Ministrstvu za obrambo smo upoštevali določbe zakona o 
razmerjih plač v državnih organih, javnih zavodih in v organih lokalnih skupnosti ter zakona o 
poslancih. 

Pri načrtovanju proračuna za plače zaposlenih v Ministrstvu za obrambo za leto 2003 smo upoštevali 
dovoljeno število zaposlenih, povprečne količnike za plačilni razred, dodatke in delovno dobo, nov 
dodatek za stalnost v Slovenski vojski in redna napredovanja. 

REDNA DEJAVNOST 

Pri redni dejavnosti smo načrtovali sredstva za pisarniški, čistilni in splošni material in storitve, 
posebni material in storitve, sredstva za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, 
telekomunikacije in poštne storitve, električno energijo, stroške ogrevanja, najemnine, prevozne 
stroške in storitve, avtorske honoraije. Iz materialnih stroškov krijemo tudi nakupe literature in 
časopisov, reprezentance, prevajalske storitve, zdravila, zaščitna sredstva, službena potovanja 
zaposlenih in priznanja. 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

Zajema študij ob delu, izobraževanje pripravnikov, obvezno prakso, študij na tujih vojaških 
akademijah in izobraževanje ter strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih na raznih 
seminaijih in tečajih. 

• Študij ob delu: - načrtujemo sredstva za pridobitev formalne izobrazbe 71 zaposlenim v 
upravnem delu MO. 

• Izobraževanje pripravnikov: - organizacija izvedbe seminarja »Priprava na strokovni izpit«, ki 
jih bo izvedla Upravna akademija za 126 pripravnikov MO. 

• Obvezna praksa: - načrtovana finančna sredstva za opravljanje obveznih praks štipendistov in 
drugih študentov, ki vključujejo denarne nagrade študentom (višina nagrade je določena v zneskih 
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi, kijih na podlagi določb 
zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih, mesečno objavlja 
Ministrstvo za notranje zadeve v Uradnem listu RS in povračilo stroškov za prehrano (42. člen 
kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti). Načrtujemo, da bomo v letu 2003 omogočili 
prakso 69 študentom. 

• Študij na tujih vojaških akademijah z načrtovanimi sredstvi bomo poravnali stroške štipendij, 
kotizacij, šolnin, letalskih prevozov, nostrifikacije in stroške dodatnega nezgodnega zavarovanja 
za tri študente, ki že študirajo na vojaški akademiji West Point v Nevv Yorku. 

• program usposabljanja Centra za obrambno usposabljanje Poljče zajema usposabljanja s 
področja civilne obrambe, informatike, upravnih zvez in drugih funkcionalnih usposabljanj za 
potrebe delavcev ministrstva za obrambo. V okviru tega izvaja lastno dejavnost z zagotavljanjem 
konferenčnih in izobraževalnih kapacitet, vključno s tehnično in administrativno podporo, 
nudenjem namestitvenih zmogljivosti ter pripravo dnevne prehrane gostom izobraževalnih oblik v 
centru. 

ZAKONSKE OBVEZNOSTI ZA ZAGOTOVITEV USTREZNIH POGOJEV DELA 

Vključujejo oceno tveganja delovnih mest, meritve ekološke škodljivosti na delovnem mestu, izdelava 
ocen požarne ogroženosti in požarnih redov za objekte MORS, usposabljanje delavcev MO iz varnosti 
in zdravja pri delu in varstva pred požarom, seminarje za voznike za prevoz nevarnega blaga, 
odškodnine, izvršbe. 

• Ocena tveganja delovnih mest: izdelava ocen tveganj se izvaja od leta 2002 po dinamiki glede na 
odobrena sredstva in še ne bodo zaključena v letu 2003, kljub temu, da bi morale biti te ocene po 
zakonskih predpisih že izdelane v letu 2001. 

• Meritve ekoloških škodljivosti na delovnem mestu: zajema preglede in preizkuse sredstev za 
delo, meritve fizikalnih, kemičnih in bioloških škodljivosti ter mikroklime na delovnih mestih in 
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delovnih dolžnostih s povečano stopnjo nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare, in sicer v 
povezavi z izvedbo naloge iz prejšnje alinee ter na podlagi že odobrenih projektnih nalog na tem 
področju. 

• Izdelava ocen požarne ogroženosti in požarnih redov za objekte MO: ocena požarne 
ogroženosti za objekte MO s povečano stopnjo požarne ogroženosti (skladišča MES ipd.) 

• Usposabljanje pooblaščenih delavcev iz varstva pred požarom: izvedba usposabljanja cca. 40 
delavcev, ki bodo v okviru OE opravljali naloge pooblaščenega delavca za varstvo pred požarom. 

RENTE IN ODŠKODNINE 

Plačilo obveznosti iz naslova odškodnin za škodo v zvezi z delovanjem nekdanje JLA na podlagi 
pravnomočnih sodnih odločb in izvensodnih poravnav. 

• rente: oblika mesečnih izplačil, 
• odškodnine, izvršbe: sredstva za izplačilo kazni in odškodnin na podlagi pravnomočne odločbe 

pristojnih organov za posamezne, enkratne primere. 

PUBLICISTIČNA DEJAVNOST 

Vključuje: 

• TV studio Poljče - 12 oddaj Pripravljeni, ki jo bo TV - studio MO pripravljal na podlagi 
dogovora o skupnem programskem in tehničnem sodelovanju, ki ga pripravljata MO in javni 
zavod Radio televizija Slovenija. 

• Revijo Slovenska vojska - priprava, tiskanje in distribucija 22 številk revije, s katero informiramo 
zaposlene in širšo javnost o dogajanju na ministrstvu. 

• Revijo Vojstvo - strokovna revija Ministrstva za obrambo, načrtujemo izdajo ene številke. 

ZAVAROVANJE 

Vključuje: 

• Zavarovanje oseb - načrtujemo sredstva za dodatno nezgodno zavarovanje oseb na 2 delovnih 
mestih v Sektoiju za civilno obrambo, 20 vojaških diplomatskih predstavniških mest in 100 
vojaških delovnih mest v upravnem delu MO (na podlagi Zakona o obrambi). 

• Zavarovanje vozil - zagotavljamo obvezno in kasko (za vozila starosti do pet let) za vsa vozila 
proračunskega uporabnika 1911. 

• Zavarovanje kurirske službe - zagotavljamo zavarovanje osebnih motornih vozil pripadnikov 
kurirske službe. 

• Zavarovanje objektov in opreme - požarno in strojelomno zavarovanje premoženja (zgradb, 
strojev in naprav). 

NACIONALNI CENTER ZA KRIZNO UPRAVLJANJE 

Ministrstvo za obrambo RS že od leta 1998 sodeluje v ameriški pobudi, s ciljem vzpostaviti nacionalni 
center za krizno upravljanje v Republiki Sloveniji in s tem izboljšati zmožnosti za usklajeno in 
učinkovito vodenje v izrednem in vojnem stanju in drugih krizah na najvišjem nivoju ter v skladu s 
Nato standardi vzpostaviti pomembne povezave s državami Srednje in vzhodne Evrope, ki bodo 
omogočale učinkovitejše ukrepanje in sodelovanje v primeru regionalnih kriznih situacij. V letu 2003 
bo center vzpostavljen z svojimi osnovnimi funkcijami in opremljen z najnujnejšo opremo za svoje 
delovanje v skladu s sklepom Vlade RS št. 803 - 15/2001 - 2 z dne 25.04.2002 (72. Seja Vlade RS). S 
tem se bo zaključila prva faza projekta. 

30 - DNEVNO USPOSABLJANJE 

vojaških obveznikov iz rezervne sestave, ki bodo v skladu s 47. čl. zakona o vojaški dolžnosti 
uveljavljali ugovor vesti vojaški dolžnosti po odsluženem vojaškem roku in se bodo usposabljali za 
potrebe zaščite in reševanja. Sredstva so predvidena za stroške namestitve, prehrane, delovnih oblek, 
čiščenja oblek, prevozov, nadomestila plač ipd. 
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VZDRŽEVANJE 

• Vzdrževanje in popravila vozil, nadomestni deli in gorivo. Zaradi precej visoke povprečne 
starosti vozil in velikega števila prevoženih kilometrov so stroški vzdrževanja dokaj visoki. 

• Vzdrževanje opreme sredstva namenjamo za vzdrževanje birotehnične opreme (fotokopirnih 
strojev, rezalcev papirja, faxov), klimatskih naprav in kuhinjske opreme, ki je že zelo zastarela in 
so stroški vzdrževanja zaradi nenehnih okvar zelo visoki, komunikacijske in računalniške opreme 
s katero zagotavljamo nemoteno delovanje informacijskega sistema MORS 

• Vzdrževanje objektov: tekoča vzdrževalna dela na Kardeljevi ploščadi in v Upravah za obrambo, 
večja dela na objektih internat, Gimnazija in Triglav na Kardeljevi ploščadi. 

• Vzdrževanje stanovanjskega fonda 

Osnovni namen finančnih sredstev planiranih v okviru te PP je zagotoviti enotno upravljanje s 
stanovanjskim fondom MO, kar zajema vsa potrebna vzdrževalna, obnovitvena in investicijska dela na 
stanovanjih, ki se vršijo po nalogu lastnika, torej MO. Poleg omenjenega je potrebno zagotoviti 
sredstva za mesečne stroške upravljanja s stanovanji, in sicer za: 

• stroške upravljanja, ki jih poravnavamo upravniku stanovanj MO; 
• stroške zavarovanja stanovanjskega fonda; 
• obratovalne stroške za nezasedena stanovanja ter za sorazmerni delež teh stroškov, ki se nanašajo 

na skupne prostore objektov in naprav; 
• Sorazmerni delež stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja, ki se prav tako nanaša na 

skupne dele objektov in naprav v stanovanjskih hišah. 

INVESTICIJE 

• Vozila: Načrtujemo nakup sedmih osebnih vozil in eno kombinirano vozilo; 
• Druga oprema za splošne namene: Načrtujemo nakup opreme za menze, in sicer zamenjavo 

nujnih vitalnih strojev, 
• Avdiovizualna oprema načrtujemo nakup digitalne kamere 
• Birotehnična oprema Načrtujemo nakup dveh fotokopirnih strojev, enega data projektorja in 

enega rezalca papirja. 
• Računalniška oprema in projekti ter razvoj informacijskega sistema (upravne zveze, 

informacijski sistem obrambno zaščitnih dolžnosti, dograjevanje komunikacijske infrastrukture, 
kadrovsko informacijski sistem - KADIŠ, elektronski podpis - PKI, elektronsko arhiviranje). 

• Pohištvo - pisarniška oprema in nakup ognjevarnih omar v skladu z zahtevami predpisov s 
področja varovanja tajnih podatkov. 

• Oprema za hlajenje in ogrevanje so potrebna za ureditev klimatizacije prostorov v objektih na 
Kardeljevi ploščadi (Upravna stavba, Smelt 2, Gimnazija, Triglav in Internat) ter v Upravah in 
Izpostavah za obrambo. 

• Tehnično varovanje: sredstva bodo porabljena za vzdrževanje obstoječih sistemov tehničnega 
varovanja na Kardeljevi ploščadi in Upravah in Izpostavah za obrambo, posodobitev in 
nadgradnjo sistemov tehničnega varovanja na Kardeljevi ploščadi in postavitev sistemov 
tehničnega varovanja na dislociranih objektih OVS. 

INŠPEKCIJSKI NADZOR 

Izvajanje inšpekcijskega nadzora v enotah in poveljstvih SV, v notranjih organizacijskih enotah 
MORS, drugih upravnih organih in organizacijah posebnega pomena za obrambo na naslednjih 
področjih: vodenja in poveljevanja, priprav civilne obrambe, upravnih in strokovnih zadev pri 
izvajanju obrambnih dolžnosti, informacijskega sistema obrambe, upravnih zvez, skladnost prometa in 
proizvodnje vojaškega orožja in opreme, nabave, stanja in vzdrževanja materialnih sredstev, 
varnostnih zadev, pravne zadeve, vodenje evidenc, urejevanje dokumentarnega in arhivskega gradiva 
ter finančnega načrtovanja. Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo v letu 2003 načrtuje izvedbo 
95 inšpekcij na področju vojaške obrambe in 40 inšpekcij na področju civilne obrambe. 
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NOTRANJA REVIZIJA 

Notranja revizija pomaga vodstvu, da učinkovito opravlja vodstvene naloge. V ta namen ga oskrbuje s 
strokovnimi ocenami stanj in priporočili za izboljšanje opazovanih dejstev na revidiranem področju. 

Letni načrt bo obsegal 10 pregledov posameznih delov organizacijskih enot ali posameznih 
poslov ali faz obravnavanja poslovnih dogodkov, v eni ali več organizacijskih enotah. 

RAZVOJ IN PREIZKUŠANJE VOJAŠKE OPREME 

Sredstva so namenjena za financiranje razvojnih aktivnosti, preizkušanje in nabavo vzorcev na 
projektih: vozila, oborožitev, inženirstvo, RKBO, prehrana, intendantska oprema. 

Težišče razvojnih projektov bo predvsem v podpori projektom TRP in prilagoditvi oborožitve in 
opreme vojaka profesionalizaciji SV, zahtevam profesionalnega vojaka skladno z usmeritvami, kijih 
sprejemamo. 

LASTNA DEJAVNOST 

• Počitniška lastna dejavnost: Planirani prihodki so iz naslova plačil neposrednih uporabnikov - 
zaposlenih za koriščenje posameznih kapacitet in iz naslova plačil OE, ki uporabljajo nastanitvene 
možnosti za službene potrebe. Pridobljena sredstva so v največji meri potrebna za kritje 
obratovalnih stroškov, materialnih stroškov, stroškov vzdrževanja počitniških objektov, stroškov 
pogodbenih izvajalcev vzdrževanja počitniških objektov ter za nakup investicijske opreme. 

• Lastna dejavnost Oddelka za prehrano in protokolarni servis: Planirani prihodki so iz naslova 
plačil pripravljenih obrokov zaposlenih, plačil OE za pripravljene obroke ob pogostitvah domačih 
in tujih delegacij ter iz iztržka dveh kava barov. Največji odstotek porabljenih sredstev pomeni 
nakup hrane in pijače pri pogodbenih dobaviteljih, za pripravo obrokov za zaposlene. Visok 
odstotek porabe predstavlja še čistilni material, potrošnji material za kuhinjo, vzdrževanje 
kuhinjske opreme in prostorov kuhinje, restavracije, bifejev, skladišča in pralnice ter nakup 
investicijske opreme. 

• Lastna dejavnost - Publicistika: za posredovanje revije Slovenska vojska in Vojaškega slovaija 
širši javnosti. 

• Lastna dejavnost - COU Poljče: Center za obrambno usposabljanje Poljče zagotavlja izvajanje 
usposabljanj s področja civilne obrambe, informatike, upravnih zvez in drugih funkcionalnih 
usposabljanj- za potrebe delavcev ministrstva za obrambo. V okviru tega izvaja lastno dejavnost z 
zagotavljanjem konferenčnih in izobraževalnih kapacitet, vključno s tehnično in administrativno 
podporo, nudenjem namestitvenih zmogljivosti ter pripravo dnevne prehrane gostom 
izobraževalnih oblik v centru. 

Glavni letni izvedbeni cilii v proračunskem letu, niihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju podprograma 

Izboljšanje sistema načrtovanja razvoja obrambnega sistema (planiranja, programiranja in priprave 
proračuna), sodelovanje pri nadaljnji reorganizaciji obrambnega sistema, priprava strateških 
dokumentov, učinkovito izvajanje kadrovskih postopkov in izobraževanja zaposlenih, zagotoviti 
pogoje za redno delo na področju civilne obrambe, kamor sodijo zlasti nabava administrativno 
tehničnega materiala, sredstev za operativno delovanje, sredstev za vaje in usposabljanje, ter 
predpisane opreme za potrebe državnih organov, kakor tudi potrebni ukrepi v zvezi z oskrbo 
predsednika republike, vlade in Državnega zbora v vojni, priprava podzakonskih aktov s področja 
inšpekcije za obrambo, z inšpekcijskimi in revizijskimi pregledi dodatno zagotavljati učinkovito in 
zakonito porabo proračunskih sredstev. 
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07011902 Nabor in napotitev 

Šifra in naziv podprograma 

07011902 Nabor in napotitev v višini 589.219.000 SIT 

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalov neposrednega proračunskega uporabnika 

Podprogram Nabor in napotitev vključuje aktivnosti na področju nabora in napotitve na služenje 
vojaškega roka in napotitve na civilno služenje vojaškega roka pri uveljavljanju ugovora vesti. 

Ključne naloge so: izdelava načrta nabora, izvajanje nabora in načrtov napotitev, zagotavljanje 
propagandnega in drugega gradiva za vojaške obveznike in vojake ter usposabljanje delavcev uprav za 
obrambo in izpostav ter SV za izvajanje nabora. 

Pri pripravi predloga finančnega načrta smo upoštevali, da se bo napotitev na služenje vojaškega roka 
izvajala v omejenem obsegu, da se bo nadaljevala reorganizacija SV ter da se bo v skladu z načrti 
izvajali postopki za predvideno prostovoljno rezervo. Spremembe v sistemu bodo zahtevale dodatno 
usposabljanje ter spremembe v organizacijsko informacijskem sistemu po celi državi. 

Navedba dolgoročnih ciliev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja ali 
predpisov z njihovo navedbo) 

Dolgoročni cilj podprograma Nabor in napotitev je približevanje nabora napotitvi na služenje 
vojaškega roka, ki bo potekalo sočasno s preoblikovanjem SV, popolnjevanje enot SV ter 
usposabljanje delavcev MORS in Uprav za obrambo ter njihovih izpostav. 

Na področju uveljavljanja ugovora vesti pa je cilj napotitev državljanov na opravljanje nadomestne 
civilne službe in vpoklic državljanov, ki jim je priznan ugovor vesti vojaške dolžnosti po odsluženem 
vojaškem roku, na usposabljanje za ZiR. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti in projektov). izhodišč in kazalcev 
na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih podlae. 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru podprograma s 
pripadajočimi proračunskimi postavkami 

V okviru podprograma Nabor in napotitev so načrtovana sredstva za financiranje naslednjih 
proračunskih postavk: 5884 - vojaške zadeve in 6286 - Civilno služenje vojaškega roka. 

Zakonska podlaga: Zakon o vojaški dolžnosti 

VOJAŠKE ZADEVE 

Načrtovana sredstva so namenjena za izvajanje nalog v skladu z določili zakona o vojaški dolžnosti, 
pri čemer so upoštevane spremembe na področju popolnjevanja SV, sprememb zakona o obrambi ter 
sprememb zakona o vojaški dolžnosti. Sredstva so tudi namenjena za vodenje postopkov v zvezi z 
reorganizacijo Slovenske vojske, predvsem za pozivanje vojaških obveznikov in sredstev iz popisa, 
zagotovitev novih vojaških knjižic in obrazcev vojaške evidence, uvajanje novega organizacijsko 
mobilizacijskega informacijskega sistema, V skladu z uvajanjem obvezne rezerve se načrtujejo 
sredstva za izvajanje postopkov pri pridobivanju obveznih rezervistov. 

CIVILNO SLUŽENJE 

Državljane se napoti na opravljanje nadomestne civilne službe v skladu z Zakonom o vojaški 
dolžnosti. Sredstva so načrtovana za plačilo stroškov civilnega služenja na podlagi pogodb, sklenjenih 
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s 114 organizacijami. Stroški civilnega služenja so prehrana, žepnina, nabava in čiščenje oblek ter 
nastanitev ali prevoz. 

Glavni letni izvedbeni cilii v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju podprograma 

Glede na predlog sprememb zakona o vojaški dolžnosti se bodo napotitve na služenje vojaškega roka 
in na opravljanje nadomestne civilne službe izvajale najkasneje do 30.6.2004 skladno s potrebami 
Slovenske vojske. V letu 2003 načrtujemo napotitev okoli 1300 državljanov na opravljanje 
nadomestne civilne službe. 

07011903 Mednarodno sodelovanje 

Šifra in naziv podprograma 

07011903 Mednarodno sodelovanje v višini 704.428.000 SIT 

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Podprogram Mednarodno sodelovanje vključuje aktivnosti v zvezi z vključitvijo Republike Slovenije 
v članstvo NATO in temu cilju so podrejeni vsi ostali (na področju dobrososedskega, regionalnega in 
globalnega sodelovanja, kvalitetni programi dvostranskega in večstranskega sodelovanja, doseganje 
povezljivosti). 

Navedba dolgoročnih ciliev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja ali 
predpisov z njihovo navedbo) 

Dolgoročni cilji mednarodnega sodelovanja so izraženi v skladu z nacionalnimi interesi ter so vezani 
na strateške cilje RS: članstvo v EU in članstvo v NATU. Cilji so vezani na dosego interoperabilnosti 
in realizacijo partnerskih ciljev v obdobju 2002 - 2007. Osnovni cilj je, da skozi sodelovanje na 
različnih oblikah usposabljanj in seminarjev doma in v tujini posredujemo oz. pridobimo in 
izmenjamo izkušnje, znanje in veščine, ki so potrebne za krepitev povezljivosti z ostalimi članicami 
NATA. 

Bodoče polnopravno članstvo v NATU in EU ter krepitev sodelovanja z OVSE bo utrdilo slovensko 
umestitev v evropskih varnostnih procesih. S tem bo Slovenija pridobila dodatne možnosti za 
povečanje svoje vloge promotorja varnosti in stabilnosti v širši regiji, ki pa bo razpoznavno vpet v 
širše varnostne procese. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti in projektov). izhodišč in kazalcev 
na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih podlag. 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru podprograma s 
pripadajočimi proračunskimi postavkami 

V okviru podprograma 07011903 Mednarodno sodelovanje načrtujemo sredstva na naslednjih 
proračunskih postavkah: 2147 Plače predstavnikov v tujini, 2148 Materialni stroški predstavnikov v 
tujini in 5885 Mednarodno sodelovanje. 

Podlage za uresničitev podprograma Mednarodno sodelovanje so naslednji dokumenti: Resolucija o 
strategiji nacionalne varnosti, Nacionalna strategija RS za vstop v NATO, Obrambna strategija, 
Akcijski načrt za članstvo v NATU, Splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja SV. 
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PREDSTAVNIKI V TUJINI 

Vključujejo sredstva za plače in stroške rednega delovanja Urada vojaških atašejev, delovanje 
predstavnika RS v organizaciji OVSE ter delovanje Obrambnega oddelka v Stalni misiji RS pri zvezi 
NATO in ZEU. 

Načrtovana sredstva zagotavljajo delo obstoječega števila predstavnikov (brez širitve predstavništev v 
letu 2004). 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

Na tej aktivnosti načrtujemo sredstva za realizacijo povečanega obsega sodelovanja predstavnikov RS 
na odborih, komisijah in delovnih telesih zveze NATO. Sredstva načrtujemo tudi za pokrivanje 
stroškov bilateralnega in multilateralnega sodelovanja z državami članicami NATO in PZM, s 
katerimi so sklenjeni sporazumi ter za pokrivanje stroškov na področju sodelovanja v programih 
VOJSKA VOJSKI, IMET ipd. 

Promocijo R Slovenije realiziramo z izobraževanjem in informiranjem javnosti (tiskanje 
promocijskega gradiva, sofinanciranje izdaje revije Slovenia News. Sofinanciramo organizacijo 
Združenje Atlantski svet Slovenije. Načrtovana so tudi sredstva za sodelovanje s tujimi partnerji pri 
sklepanju pogodb za nabavo opreme po zakonu o temeljnih razvojnih programih (TRP) in pri 
prevzemu kupljene opreme. 

Glavni letni izvedbeni cilii v proračunskem letu, niihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju podprograma 

Sodelovanje pri realizaciji aktivnosti s katerimi se izboljšuje struktura, delovanje in pripravljenost 
nacionalnega obrambnega sistema, še posebej Slovenske vojske, povečanje pripravljenosti RS na 
obrambno - vojaškem področju za bodoče polnopravno članstvo v NATO in sodelovanje v skupni 
evropski varnostni in obrambni politiki (SEVOP). Bilateralno sodelovanje se bo poglobilo, 
pričakujemo tudi večje obveznosti obrambno - vojaškega sodelovanja v JVE. Ministrstvo bo prevzelo 
aktivnejšo vlogo v OVSE in izvajanju sporazumov s področja nadzora nad oborožitvijo. 

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti jasno opredeljuje strateško usmeritev Slovenije, da postane 
članica NATA in EU, zato je tudi nacionalno varnostna in obrambna politika oblikovana na domnevi o 
prihodnjem polnopravnem članstvu v NATU, k čemur je usmerjeno tudi preoblikovanje obrambnega 
sistema. Slovenija bo še naprej prispevala k ohranjanju in krepitvi miru, stabilnosti in varnosti na 
lokalni, regionalni in globalni ravni. 

Organizacija sodelovanja s tujimi vojaško - diplomatskimi predstavniki akreditiranimi v RS; 
strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. 

Nadaljnje prilagajanje sistema civilne obrambe sistemu kriznega upravljanja in civilno kriznega 
načrtovanja v zvezi Nato (udeležba na najpomembnejših mednarodnih konferencah, posvetih in 
seminarjih na področju kriznega upravljanja in kartografije ter geodezije) in pridobivanje dodatnih 
znanj iz mednarodnega okolja s področja sodobnih informacijskih tehnologij, ki jih bomo uvajali v 
informacijski sistem ministrstva, sodelovanje z inšpektorati držav članic NATO. 
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07011904 Upravljanje z državnim premoženjem 

Šifra in naziv podprograma 

07011904 Upravljanje z državnim premoženjem v višini 318.567.000 SIT 

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nulov neposrednega proračunskega uporabnika 

Podprogram Upravljanje z državnim premoženjem vključuje aktivnosti v zvezi z odprodajo državnega 
premoženja in zavarovalninami. 

Navedba dolgoročnih ciliev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja ali 
predpisov z njihovo navedbo) 

Cilj podprograma Upravljanje z državnim premoženjem je odprodaja dotrajanih in neuporabnih 
objektov in sredstva pridobljena iz tega naslova porabiti v skladu s Programom odprodaje, zamenjave 
in nakupa državnega premoženja v upravljanju MO, ki ga potrdi Vlada RS. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti in projektov). izhodišč in kazalcev 
na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih podlag. 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru podprograma s 
pripadajočimi proračunskimi postavkami 

V okviru podprograma Upravljanje z državnim premoženjem so načrtovana sredstva za financiranje na 
proračunskih postavkah: 8376 -Nepremičnine - sredstva za odprodajo državnega premoženja, 8410 - 
Premičnine - sredstva za odprodajo državnega premoženj in 8411 - Zavarovalnica - sredstva za 
odprodajo državnega premoženja 

Zakonska podlaga: Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS, uredba o postopkih 
prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem 

Podprogram 07011904 upravljanje z državnim premoženjem se realizira skozi Program odprodaje in 
nakupa stvarnega premoženja v upravljanju MO. Osnova za pripravo tega programa so predhodna 
usklajevanja potreb s strani Slovenske vojske, Uprave RS za zaščito in reševanje in upravnega dela 
MO. Poraba finančnih sredstev od odprodaje državnega premoženja je namenjena uresničitvi 
naslednjih ciljev: 

• zagotoviti investicijsko vzdrževanje objektov in službenih stanovanj MO; 
• zagotavljanje infrastrukturnih objektov za potrebe SV in Civilne zaščite; 
• nakup ali menjava zemljišč, poslovnih prostorov ter službenih stanovanj MO; 
• izdelava projektne dokumentacije ter ustreznih študij za uresničitev predhodno naštetih nalog; 
• odprodaja gospodarno nepotrebnega premoženja oz. stroški povezani z realizacijo tega cilja 
• dokončanje izgradnje NCK.U 

Glavni letni izvedbeni cilii v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju podprograma 

Prioriteta v letu 2003 začetek izgradnje nove vojašnice ter adaptacija objekta Kadetnica v Mariboru. 
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1912 

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0701 Splošne in skupne funkcije 

07011905 Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja 

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednem proračunskega uporabnika 

V okviru podprograma Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja se izvajajo naslednje ključne 
naloge: organiziranje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, obveščanje pristojnih državnih in 
drugih organov o nevarnostih vseh vrst nesreč, tudi vojne, posredovanje ukazov o ukrepih za 
pripravljenost in mobilizacijo do lokalnih skupnosti in drugih izvajalcev, zagotavljanje neprekinjene 
pripravljenosti za izvajanje ukrepov za pripravljenost in mobilizacije. 

Navedba dolgoročnih ciliev podprograma <iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja ali 
predpisov z njihovo navedbo) 

Zagotavljati spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, obveščanje in alarmiranje ter vodenje 
zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah, zagotavljati pripravljenost za ukrepanje ob naravnih in 
drugih nesrečah, pripravljenost za izvajanje ukazov o ukrepih za pripravljenost in mobilizacijo. 

Zakonodaja: Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 - 
odi. US in 87/01 ZmatD), Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99, 99/99, 102/00, 88/00 in 33/00), Navodilo za obveščanje 
ob naravnih in drugih nesrečah (Uradni list RS, št. 42/00, 103/01), Uredba o organizaciji in delovanju 
sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 45/97, 5/00). 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, (aktivnosti in projektov), izhodišč in kazalcev 
na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske uporabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru podprograma s 
pripadajočimi proračunskimi postavkami 

V okviru podprograma Sistem opazovanja, obveščanje in alarmiranja so načrtovana sredstva na 
proračunskih postavkah 4234 - Centri za obveščanje in alarmiranje in 4308 - Plače - centri za 
obveščanje in alarmiranje. 

Sredstva za Centre za obveščanje in alarmiranje so planirana v višini 259.500.000 SIT; Aktivnosti, ki 
se bodo izvajale: zagotavljanje pogojev za delo državnega in 13 regijskih centrov za obveščanje, 
tekoče vzdrževanje objektov in materialno tehničnih sredstev, zagotovitev in vzdrževanje opreme in 
drugih telekomunikacijsko informacijskih sredstev ter opreme v centrih za obveščanje. 

Sredstva za plače - za centre za obveščanje in alarmiranje se planirajo v višini 710.564.000 SIT. 
Sredstva so načrtovana za 165 zaposlenih v Centru za obveščanje RS in 13 regijskih centrih za 
obveščanje, ki se financirajo iz proračuna in se jim sredstva-za plače določajo v skladu z zakonom o 
razmerjih plač v državnih organih, javnih zavodih in v organih lokalnih skupnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilii v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju podprograma 

Cilj je, da se na nivoju podprograma zagotovijo finančne in druge možnosti za redno delo centra za 
obveščanje RS in 13 regijskih centrov za obveščanje. 
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Cilj je zagotoviti zadostna sredstva za vzdrževanje objektov, telekomunikacijsko informacijskih 
sredstev in opreme v teh centrih. 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 

07031901 Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti 

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalou neposrednega proračunskega uporabnika 

V okviru podprograma Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti Uprava RS za zaščito in 
reševanje (URSZR) opravlja upravne in strokovne naloge varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Ključna naloga je zagotoviti vse pogoje za delovanje URSZR ter za izvajanje usposabljanj 
in funkcionalnega delovanja Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS. V okviru podprograma 
se izvaja tudi načrtovanje razvojnega in raziskovalnega dela ter izdelava analiz tveganj. 

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

Upravne in strokovne naloge, kot tudi izvajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
so opredeljene v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakonu o varstvu pred 
požarom, Zakonu o gasilstvu in Zakonu o varstvu pred utopitvami. 

Cilj je na podlagi zakonodaje zagotoviti celovit razvoj sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter njegovo učinkovito odzivanje in delovanje ob nevarnosti oziroma nesrečah. Sodelovanje 
v postopkih za pridobitev dovoljenj pri gradivi objektov, preveijanje usklajenosti projektne, tehnične 
in druge dokumentacije s predpisi o varstvu pred požarom. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti in projektov), izhodišč in kazalcev 
na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru podprograma s 
pripadajočimi proračunskimi postavkami 

V okviru podprograma Urejanje civilne zaščite, in protipožarne varnosti Uprava RS za zaščito in 
reševanje načrtuje sredstva na proračunskih postavkah 4921 - Plače, 4925 - Materialni stroški in 
5889 - Razvoj in raziskave. 

Plače se planirajo v višini 437.949.000 SIT. Sredstva so načrtovana za zaposlene v URSZR, ki se 
financirajo iz proračuna in se jim sredstva za plače določajo v skladu z zakonom o razmerjih plač v 
državnih organih, javnih zavodih in v organih lokalnih skupnosti z upoštevanjem povprečne 
izhodiščne plače za leto 2003. 

Materialni stroški se planirajo v višini 91.691.000 SIT za delovanje URSZR in ICZR predvsem za 
stroške goriva za vozila, ogrevanja, zemeljskega plina, elektrike, komunalnih in telefonskih storitev, 
najemnin, sredstva za pisarniški in potrošnji material, za plačilo avtorskih honorarjev, za delo izpitnih 
komisij, za zavarovanje opreme in sredstev, repetitorskega sistema in radijskih zvez ZARE, za 
najemnine prostorov, zavarovalne premije za vozila in zavarovanje oseb. V skladu s pravilnikom o- 
izobraževanju in usposabljanju v MO načrtujemo sredstva tudi za izredni študij delavcev, ki imajo 
sklenjeno pogodbo o izobraževanju ali jo bodo predvidoma sklenili. 

Sredstva za Razvoj in raziskave se planirajo v višini 21.557.000 SIT za razpis raziskovalnih nalog ter 
nadaljevanje uresničevanja ciljnega raziskovalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, dopolnjevanje obstoječih baz podatkov ter usposabljanje strokovnjakov za ugotavljanje po 
potresu poškodovanih objektov. 
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Glcrvni letni izvedbeni cilii v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju podprograma 

Cilj je, da se na nivoju podprograma v letu 2003 zagotovijo gmotne in druge možnosti za redno delo 
URSZ. Cilj je tudi zaključiti raziskovalne naloge, ki so v teku. V letu 2003 se bodo izvajale razvojno 
raziskovalne naloge, ki so usmerjene v izboljšanje ukrepov za zaščito in preprečevanje Siljenja 
požarov ter razvojno sodobnih metod in tehnologih za izboljšanje požarne varnosti, kot tudi naloge, ki 
se nanašajo na pripravljenost na zaščito in reševanje. 

07031902 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob 
izrednih dogodkih 

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalov neposrednega proračunskega uporabnika 

V okviru podprograma Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih se 
izvajajo naslednje ključne naloge: načrtovanje razvojnega in raziskovalnega dela, izdelava analiz 
tveganj, izdelava načrta uresničevanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, organiziranje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, organiziranje sistema zvez, 
organiziranje, opremljanje in pripravljanje državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč, izdelava 
državnih načrtov zaščite in reševanja, izdelava programov izobraževanja in usposabljanja ter 
neposredno izvajanje določenih programov, usmerjanje in usklajevanje pripravljenosti za delovanje ter 
sofinanciranje dejavnosti javnih reševalnih služb iz državne pristojnosti, zagotavljanje pogojev za delo 
poveljnika in Štaba CZ RS ter regijskih Štabov in specializiranih enot. 

Navedba dolgoročnih ciliev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja ali 
predpisov z njihovo navedbo) 

Zagotavljati preventivo s ciljem preprečiti, odstraniti ali zmanjšati varnostno tveganje, poskrbeti za 
pripravljenost za ukrepanje ob nesrečah, zagotoviti zaščitne ukrepe za zaščito pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, zagotoviti reševanje in pomoč ob nesrečah s silami za zaščito reševanje in pomoč. 

Zakonske podlage: Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč (Uradni list RS, št. 22/99, 99/99, 102/00), Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje 
Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00, 88/00 in popravek 24/01), Navodilo za obveščanje ob 
naravnih in drugih nesrečah (Uradni list RS, št. 42/00, 103/01), Uredba o organizaciji in delovanju 
sistema opazovanja, obveščanju in alarmiranja (Uradni list RS, št. 45/97, 5/00), Uredba o vsebini in 
izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02). 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti in projektov), izhodišč in kazalcev 
na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih podlag. 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru podprograma s 
pripadajočimi proračunskimi postavkami 

V okviru podprograma Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih so 
načrtovana sredstva na proračunskih postavkah 110 - Lastna dejavnost - ICZR Ig, 5887 - Stroški 
operativnega delovanja, 5888 - Usposabljanje in izobraževanje, 8824 - Usposabljanje državljanov z 
ugovorom vesti za zaščito in reševanje, 5890 - Gradnje in adaptacije in 5891 - Investicije v nakup 
opreme. 

Sredstva lastne dejavnosti ICZR se planirajo v višini 17.263.000 SIT. 

Stroški operativnega delovanja so planirani v višini 1.170.510.000 SIT; Aktivnosti, ki se bodo 
izvajale: tekoče vzdrževanje objektov in materialno tehničnih sredstev, varstvo pred NUS in drugi 
zaščitni ukrepi, sofinanciranje gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje društev in drugih 
organizacij, zagotavljanje pogojev za delo Štaba CZ RS in regijskih štabov CZ ter specializiranih enot, 
zagotovitev in vzdrževanje opreme in drugih telekomunikacijsko informacijskih sredstev ter opreme, 
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tako v regijskih centrih za obveščanje, kot tudi pri drugih uporabnikih na državni in regijski ravni, 
uvedba snopovnega sistema zvez TETRA, vzdrževali in nadaljevali bomo razvoj Geografskega 
informacijskega sistema, zagotovili manjkajočo opremo in učna sredstva za izvajanje izobraževanj in 
usposabljanj ter opreme za redno dejavnost. 

Sredstva za usposabljanje in izobraževanje so planirana v višini 84.029.000 SIT; Aktivnosti: 
usposabljanje pripadnikov CZ, uresničitev programa izdelave učnih sredstev, zagotovitev dopolnilnih 
usposabljanj delavcev URSZR, izvedba aktivnosti za predšolsko in šolsko mladino, tiskanje 
propagandnih materialov in gradiv ter izdaja revije Ujma, izvedba državnih vaj, izvedba svečane 
obeležitve dneva Civilne zaščite. 

Sredstva za usposabljanje državljanov z ugovorom vesti za zaščito in reševanje so planirana v 
višini 19.006.000 SIT. Sredstva se zagotavljajo za nakup opreme in izvedbo temeljnega usposabljanja. 

Sredstva za gradnje in adaptacije so planirana v višini 65.000.000 SIT; Aktivnosti: sofinanciranje 
izgradnje vadbenega predora, investicijsko vzdrževanje in obnove objektov URSZR in ICZR ter 
objektov in poligonov za potrebe CZ ter preselitev regijskega centra za obveščanje Krško, iz sedanjih 
neprimernih kletnih prostorov na novo lokacijo. 

Sredstva za Investicije v nakup opreme so planirana v višini 288.347.000 SIT. Aktivnosti: nakup 
zaščitne in reševalne opreme za državne sile za zaščito, reševanje in pomoč, zagotovitev osnovne 
osebne zaščitne opreme enotam za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS), obnovitev 
in vzdrževanje državnih zalog sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, preizkušanje in razvijanje 
opreme, obnova voznega parka za potrebe enot CZ in prevoza odstranjenih neeksplodiranih ubojnih 
sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilii v proračunskem letu, niihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju podprograma 

Cilj je pričeti izgradnjo osnovne podatkovne omrežne infrastrukture po vsej državi, pričeti z 
razširitvijo omrežja sistema osebnega klica ter uvajanjem brezžičnega prenosa podatkov z radijskimi 
postajami TETRA. Zagotoviti zadostna sredstva za sofinanciranje društev in drugih nevladnih 
organizacij oziroma njihovih operativnih enot za zaščito in reševanje ter popolniti državne sile za 
zaščito, reševanje in pomoč z materialno tehničnimi sredstvi v skladu s predpisi. Cilj je realizirati vsa 
predvidena izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnim programom usposabljanja s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izvesti poklicno izobraževanje gasilcev na IV. in V. 
izobrazbeni stopnji, izdati revijo Ujma ter druge publikacije v skladu z načrtom. 

07031903 Protipožarna varnost 

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Podprogram ureja namen porabe sredstev požarnega sklada iz naslova požarne takse in sofinanciranje 
dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči, ki jo opravlja Gasilska zveza Slovenije (GZS) na področju 
požarnega varstva v Republiki Sloveniji. Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom se sredstva 
požarne takse namenijo za sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot, sofinanciranje 
raziskav na področju varstva pred požarom ter za izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred 
požarom. Skladno z letnim programom dela GZS in določili zakona o gasilstvu in zakona o varstvu 
pred požarom se bodo izvajale naloge širšega pomena in sicer: izobraževanje in usposabljanje 
pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot, strokovno tehnične naloge varstva pred požarom, 
organizacijske in druge naloge, s katerimi se zagotavlja razvoj prostovoljnega gasilstva v RS in 
izdajanje strokovne literature o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
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Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja ali 
predpisov z njihovo navedbo) 

Dolgoročni cilj Uprave RS za zaščito in reševanje je enakovredni razvoj in opremljanje osrednjih 
gasilskih enot, glede na potrebe v občinah, izenačevanje materialne opremljenosti gasilstva v lokalnih 
skupnostih in načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske tehnike, ter nadaljevati z izobraževanjem in 
usposabljanjem pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot in skrbeti za nadaljnji razvoj prostovoljnega 
gasilstva v Sloveniji. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti in projektov), izhodišč in kazalcev 
na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih podlag. 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru podprograma s 
pripadajočimi proračunskimi postavkami 

V okviru podprograma Protipožarna varnost so načrtovana sredstva na proračunskih postavkah 4791 - 
Požarni sklad in 7645 - Gasilska zveza Slovenije. 

Sredstva požarnega sklada so planirana v višini 755.415.000 SIT - podlaga za delitev požarne takse so 
naslednji kriteriji: število prebivalcev v občini, velikost občine, ocene ogroženosti, število 
prostovoljnih in poklicnih gasilcev. Ključ delitve in merila sprejme in potrdi Vlada RS. 

Zakonske podlage: Zakon o varstvu pred požarom, Uredba o požarni taksi in sprememba Uredbe o 
požarni taksi, Poslovnik odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. 

Sredstva Gasilske zveze Slovenije so planirana v višini 59.732.000 SIT - Gasilska zveza Slovenije na 
področju gasilstva izvaja naloge v skladu z odločili zakona o gasilstvu in zakona o varstvu pred 
požarom. Podlaga za sofinanciranje je temi program aktivnosti in nalog Gasilske zveze Slovenije kot 
so: organizacijska dejavnost, preventivna dejavnost, usposabljanje, izdajanje strokovne literature. 

Glavni letni izvedbeni cilii v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoiu podprograma 

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 so sofinanciranje požarne varnosti v lokalnih skupnostih, 
nabava in razdelitev opreme za potrebe gasilstva, razvoj in izdelava raziskav na področju varstva pred 
požarom, sofinanciranje s področja požarne varnosti, nadaljevanje razvoja, izobraževanja in 
usposabljanja prostovoljnega gasilstva. 

07031904 Mednarodno sodelovanje 

Opis podprograma, poslanstva in ključnih naloe neposrednega proračunskega uporabnika 

Stalna in neposredna nevarnost naravnih in civilizacijskih nesreč zahteva dejavno sodelovanje s 
sosednjimi državami ter skupno delovanje v okviru mednarodnih integracij. Namen mednarodnega 
sodelovanja je na podlagi mednarodnega prava, mednarodnih konvencij in sporazumov ter v skladu z 
nacionalno zakonodajo, skupnimi interesi, načeli enakopravnosti in prijateljskih meddržavnih 
odnosov, razviti oziroma razširiti mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči, 
še posebej sodelovanje s sosednjimi državami ter državami v regiji, ki jih povezujejo skupne 
nevarnosti naravnih in civilizacijskih nesreč. Mednarodno sodelovanje je zasnovano na dvostranskih 
in večstranskih sporazumih, mednarodnih konvencijah ter listinah mednarodnih organizacij. 

Mednarodna pomoč - namenjena je Mednarodnemu skladu - Fundaciji za razminiranje in pomoč 
žrtvam min. Mednarodni sklad je humanitarna ustanova, ki jo je ustanovila Vlada RS, kije tudi njen 
sponzor. Glavni cilj je zbirati sredstva za financiranje programa razminiranja in medicinske 
rehabilitacije žrtev min. 
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Navedba dolgoročnih ciliev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja ali 
predpisov z niihovo navedbo) 

Cilji mednarodnega sodelovanja so predvsem: preprečevanje nevarnosti in nesreč, medsebojna 
podpora prizadevanjem pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti držav za obvladovanje kriznih razmer, 
zagotavljanje medsebojne pomoči ob nesrečah, zagotavljanje pogojev za sodelovanje v mednarodnih 
humanitarnih in reševalnih akcijah. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti in projektov), izhodišč in kazalcev 
na katerih temeliiio izračuni oredloeov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru podprograma s 
pripadajočimi proračunskimi postavkami 

V okviru podprograma Mednarodno sodelovanje so načrtovana sredstva na proračunski postavki 8833 
- Mednarodno sodelovanje in na proračunski postavki 2151 - Mednarodni sklad RS za odstranjevanje 
min. 

Sredstva za mednarodno sodelovanje so planirana v višini 20.907.000 SIT. URSZR intenzivno 
sodeluje z državami, s katerimi ima Slovenija sklenjene dvostranske sporazume za področje varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (delovni obiski, skupne mednarodne vaje, tečaji, delavnice) 
sodeluje v okviru Pakta stabilnosti, aktivnosti potekajo tudi na področju civilno vojaškega kriznega 
načrtovanja Pobude ministrov za obrambo JV Evrope in drugih regionalnih pobudah, v okviru 
programa Partnerstva za mir zveze NATO na področju civilnega kriznega načrtovanja, sodeluje v 
programu aktivnosti Evropske unije in Organizacije združenih narodov na področju varstva pred 
nesrečami. V postopku so sporazumi o medsebojnem sodelovanju z Italijo, Rusko federacijo, Poljsko 
in Češko, dana pa je bila tudi pobuda za sklenitev sporazuma z BiH. 

Med ustanovitelji Mednarodnega sklada - Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min je tudi 
Ministrstvo za obrambo, ki po sklepu Vlade RS za njegovo delovanje zagotavlja del finančnih sredstev 
(poleg Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje). Sredstva so planirana v višini 25.000.000 SIT. 

Gla\>ni letni izvedbeni cilii v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju podprograma 

V letu 2003 že|imo nadaljevati sodelovanje v mednarodnih aktivnostih, prizadevali si bomo razviti 
oziroma razširiti sodelovanje s sosednjimi državami in državami v regiji, s katerimi nas povezujejo 
skupne nevarnosti, sodelovali bomo na vajah v okviru regionalnih pobud in zveze NATO, v primeru 
velikih naravnih nesreč predvsem v sosednjih državah in državah v regiji bomo nudili mednarodno 
pomoč v silah in sredstvih, o katerih odloča Vlada na predlog poveljnika CZ RS ali Ministrstva za 
obrambo. 

Sredstva Mednarodnemu skladu za razminiranje min bomo zagotavljali za izvedbo letne planirane 
aktivnosti - razminiranje minskih polj na ogroženih območjih in medicinske rehabilitacije žrtev min. 

1 
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INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 

DRUGIMI NESREČAMI 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 

07031901 Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti 

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalos neposrednega proračunskega uporabnika 

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami skrbi za realizacijo 
inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov oziroma spoštovanjem predpisov s področja varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom, gasilstva in varstva pred utopitvami. 
Ključna naloga je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje inšpektorata. 

Navedba dolgoročnih ciliev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja ali 
predpisov z niihovo navedbo) 

Dolgoročni cilj Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je 
učinkovito opravljanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, zakona o varstvu pred požarom, zakona o gasilstvu in zakona o varstvu pred 
utopitvami in drugimi predpisi, ki urejajo področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
področja varstva pred požarom z namenom zmanjšati število nesreč in njihovih posledic. 

Pristojnosti in naloge Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami so opredeljene z: 

• Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
• Zakonom o varstvu pred požarom 
• Zakonom o gasilstvu 
• Zakonom o varstvu pred utopitvami 
• Zakonom o inšpekcijskem nadzoru 
• in drugimi predpisi. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti in projektov). izhodišč in kazalcev 
na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih podlav. 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru podprograma s 
pripadajočimi proračunskimi postavkami 

V okviru podprograma Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti Inšpektorat Republike 
Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2003 načrtuje sredstva na 
proračunskih postavkah 4951 - Plače, 4955 - Materialni stroški, 5892 - Stroški operativnega 
delovanja in 4959 - Oprema za redno dejavnost 

Plače so planirane v višini 421.111.000 SIT. Sredstva so namenjena za plače in dodatke delavcem, 
regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, 
odpravnine in druge izdatke delavcem ter za prispevke. 

Materialni stroški so planirani v višini 31.278.000 SIT Sredstva so namenjena za delovanje 
Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in sicer: za 
pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, strokovno literaturo, 
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reprezentanco, telefon, telefaks, poštnino, prevozne stroške in storitve, goriva in maziva za prevozna 
sredstva, zavarovalne premije za motorna vozila, izdatke za službena potovanja, najemnine za 
poslovne prostore, obratovalne stroške, za usposabljanje in izobraževanje delavcev, stroške konferenc, 
seminarjev in simpozijev, plačila po pogodbah o delu in za delo preko študentskega servisa, za 
nezgodno zavarovanje inšpektoijev. 

Stroški operativnega delovanja so planirani v višini 11.389.000 SIT. Sredstva so namenjena za 
vzdrževanje in popravila službenih vozil in za tekoče vzdrževanje tehničnih sredstev, za nakup dveh 
novih vozil, kijih potrebujejo inšpektorji zaradi pretežno terenskega dela in nakup osebne opreme za 
inšpektorje (bunde). 

Investicije v opremo načrtujemo v višini 3.368.000 SIT za nakup informacijske opreme. 

Glavni letni izvedbeni cilii v proračunskem letu, niihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju podprograma 

V skladu s Smernicami za izvajanje nalog Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in na podlagi programa dela bo Inšpektorat v skladu s predpisi v letu 2003 nadziral sistem 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter spremljal in analiziral stanje na tem področju. 

Na področju varstva pred požarom bo izvajal nadzor nad: 

• načrtovanjem in izvajanjem preventivnih ukrepov za varstvo pred požarom po posameznih 
področjih oziroma dejavnostih, 

• delovanjem gasilskih enot, 
• pooblaščenimi fizičnimi in pravimi osebami, ki opravljajo naloge varstva pred požarom, 
• vodenjem evidenc in podatkov o požarih in eksplozijah. 

Izdajal bo soglasja k osnutkom prostorskih ureditvenih načrtov, lokacijskim, gradbenim in uporabnim 
dovoljenjem ter enotnim dovoljenjem za gradnjo kot nadzor nad usklajenostjo projektne, tehnične in 
druge dokumentacije s predpisi o varstvu pred požarom. 

Na področju zaščite in reševanja bo izvajal nadzor nad: 

• izvajanjem ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč, 
• uporabo in vzdrževanjem zaklonišč, 
• stanjem ocen ogroženosti, 
• stanjem načrtov zaščite in reševanja, 
• opravljanjem nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja, 
• vodenjem podatkov, evidenc in zbirk podatkov o silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč 

ter o nesrečah in reševalnih intervencijah, 
• organiziranjem, usposabljanjem opremljanjem in stanjem pripravljenosti enot, služb in drugih 

operativnih sestavov ter organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, 
• delovanjem javnih reševalnih služb in 
• usposabljanjem delavcev v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah. 

Na področju varstva pred utopitvami bo izvajal nadzor nad: 

• usposabljanjem za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in nad usposabljanjem za 
tehnično potapljanje, 

• razporejenimi potapljači, 
• organiziranostjo posameznih kopališč glede reševalcev iz vode in zagotavljanja predpisane 

reševalne opreme in sredstev, 
• organizacijami, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi in organizatorji dejavnosti v prostem času 

in prireditev na, v in ob vodi glede reševalcev iz vode in zagotavljanja predpisane reševalne 
opreme in sredstev, 

• izposojevalnicami opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem 
času, 
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• gasilskimi in drugimi reševalnimi službami, ki so zadolžene za reševanje ljudi in plovil na 
celinskih vodah, 

• izdajanjem mnenj k obratovalnim dovoljenjem za naravna kopališča. 

Z doslednim inšpekcijskim nadzorom nad izvajanjem predpisov in s tem uveljavljanjem preventivnih 
ukrepov se bo zmanjšalo število nesreč, še posebej požarov in nesreč z nevarnimi snovmi. Z rednim in 
učinkovitim inšpekcijskih nadzorom na področju varstva pred požarom in zaščite in reševanja je 
zagotovljena varnost državljanov in prebivalcev vse Slovenije. 

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami načrtuje v letu 2003 
opraviti skupaj 27.000 nalog, od tega: 

• 21.500 nalog na področju upravnih zadev in 
• 5.500 nalog na področju inšpekcijskega nadzora. 

Od tega načrtuje izdajo 16.000 požarnih soglasij, opraviti 1.000 lokacijskih ogledov in obravnav, 
4.500 tehničnih pregledov. 

Načrtuje opraviti 4.000 inšpekcijskih pregledov in izdati 1.300 inšpekcijskih ureditvenih odločb. 
Sodelovati v 100 komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov, pri intervencijah ob požaru, eksploziji 
ali drugi nesreči pa sodelovati v 100 primerih. 

Na podlagi metodološkega navodila o vajah obrambnega sistema in sistema zaščite in reševanja bo 
Inšpektorat izvajal tudi naloge spremljanja vseh vaj zaščite, reševanja in pomoči državnega in 
regijskega pomena in izdelal načrte spremljanja posameznih vaj in izdelal poročila o spremljanju vaj. 

rl 

t 
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1914 

GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 

07021901 Usposabljanje in obrambni sistem 

Opis podprograma. poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Poslanstvo podprograma Usposabljanje in obrambni sistem je zagotavljanje pogojev za uresničevanje 
temeljnih nalog vojaške obrambe v RS. 

Temeljne naloge so: 

• Priprave za izvajanje vojaške obrambe, ki vključujejo nadzor ozemlja, ekvatorja in zračnega 
prostora, varovanje in obrambo določenih objektov; 

• Izvajanje izobraževanja in usposabljanja; 
• Zagotavljanje operativne pripravljenosti; 
• Sodelovanje v zaščiti in reševanju; 
• Sodelovanje v skupni obrambi z zaveznicami; 
• Zagotavljanje kadrovske rasti Slovenske vojske; 
• Zagotavljanje sposobnosti za neprekinjeno delovanje. 

Navedba dolgoročnih ciliev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja ali 
predpisov z njihovo navedbo) 

Dolgoročni cilji podprograma so določeni skladno z veljavno zakonodajo na obrambnem področju in 
so: 

zagotavljanje kadrovske popolnjenosti mirnodobnih poveljstev in enot Slovenske vojske, 
zagotavljanje operativne pripravljenosti mirnodobnih poveljstev'in enot Slovenske vojske, 
izboljšanje sposobnosti Slovenske vojske za neprekinjeno delovanje, 
sistemska ureditev statusa vojaških oseb, 
oblikovanje in uveljavljanje celovitega sistema izobraževanja in usposabljanja, 
opremljanje in modernizacija Slovenske vojske s težiščem na silah za posredovanje in silah za 
podporo poveljevanja, 
razvoj in krepitev informacijsko - komunikacijske podpore ter uvajanje novih tehnologij, 
preprečevanje ali omejevanje škodljivih vplivov vojaških dejavnosti na okolje, 
razvijanje zmogljivosti in usposobljenosti Slovenske vojske za njeno sodelovanje pri zaščiti, 
reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, 
uresničevanje sprejetih partnerskih ciljev za obdobje 2001 - 2006. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (.aktivnosti in projektov), izhodišč in kazalcev 
na katerih temeliiio izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru podprograma s 
pripadajočimi proračunskimi postavkami 

Podprogram izvajamo z redno dejavnostjo SV in določenimi aktivnostmi, ki so naslednje: 

• Vzdrževanj« materialno tehničnih sredstev, 
• Usposabljanje in izobraževanje, 
• Zdravstveno varstvo, 
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• Konstrukcije in infrastruktura, 
• Opremljanje, 
• Modernizacija. 

REDNA DEJAVNOST SV 

V okviru redne dejavnosti SV načrtujemo sredstva za plače v SV, materialne stroške ter lastno 
dejavnost SV. 

• Plače za zaposlene v Slovenski vojski načrtujemo v višini 32.603.403.000 SIT 
Pri proračunskem uporabniku Slovenska vojska smo na proračunski postavki 5866 upoštevali 600 
novozaposlenih v letu 2003 z dinamiko zaposlovanja 50 delavcev na mesec. 

• Materialni stroški v višini 3.663.248.000 SIT 
Pri materialnih stroških smo upoštevali stroške za delovanje Slovenske vojske. Tu smo načrtovali 
sredstva za pisarniški, čistilni in splošni material in storitve, posebni material in storitve, sredstva 
za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije. Sredstva namenjamo za pokrivanje 
telekomunikacijskih in poštnih storitev, električne energije ter stroškov ogrevanja. Tu so 
načrtovani tudi prevozni stroški in storitve - večji del je namenjen za pokrivanje goriva in maziv 
za vsa vozila in plovila SV, kakor tudi za zavarovalne premije za vozila in plovila. V okviru 
materialnih stroškov so načrtovani tudi izdatki za službena potovanja, sredstva za plačilo 
zavarovalnih premij za objekte in opremo SV, najemnine in zakupnine, odškodnine, druge 
operativne odhodke ter stroške za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pripadnikov SV. Iz 
materialnih stroškov zagotavljamo tudi sredstva za izdelavo vojaško strokovne literature. 

• Lastna dejavnost v višini 13.926.000 SIT 
Z načrtovanimi sredstvi pokrivamo odhodke kot posledico delovanja Vadbenega centra Pokljuka. 
Z odhodki postavke lastne dejavnosti pokrivamo stroške, ki so posledica izvajanja lastne 
dejavnosti. Gre za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov prehrane, vzdrževanja opreme in 
vzdrževanje poslovnih prostorov. 

Sredstva za izvajanje redne dejavnosti smo načrtovali na postavkah 5866, 3504, 5867 in 111. 

VZDRŽEVANJE MATERIALNO TEHNIČNIH SREDSTEV SV v višini 3.443.795.000 SIT 

Cilj celotne dejavnosti vzdrževanja materialno tehničnih sredstev (MTS) v Slovenski vojski (SV) v 
letu 2003 je zagotovitev tehnične brezhibnosti oziroma zahtevane zanesljivost delovanja MTS, s 
katerimi so opremljene enote in poveljstva SV. 

I 
Dejavnosti vzdrževanja MTS v SV bodo v 2003 obsegale: 

osnovno vzdrževanje MTS; 
tehnično vzdrževanje MTS; 
srednja popravila MTS; 
generalna popravila MTS; 
izvajanje pregledov streliva in vadbenih sredstev za potrebe usposabljanja; 
izvajanje KTP streliva, funkcijskih pregledov in kontrolo stabilnosti smodnikov za zagotovitev 
skladiščne in manipulacijske varnosti; 
uničevanje oporečnega streliva. 

Po obsegu 65 % do 70 % dejavnosti vzdrževanja MTS izvajajo formacijske enote za vzdrževanje MTS 
v sestavi enot in poveljstev SV, 30 do 35 % pa se kot storitev opravi pri zunanjih izvajalcih. Letni fond 
ur za vzdrževanje v SV bo v letu 2003 znašal predvidoma do 300.000 delovnih ur. 
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Po glavnih skupinah MTS se za vzdrževanje načrtuje sledeča finančna sredstva: 
Vzdrževanje oborožitve in sistemov 335.000.000 SIT 10% 
Vzdrževanje streliva, MES in raket 63.000.000 SIT 2 % 
Vzdrževanje nebojnih vozil 559.000.000 SIT 16% 
Vzdrževanje bojnih in specialnih vozil 340.000.000 SIT 10 % 
Vzdrževanje sredstev zvez in elektronike 240.000.000 SIT 7% 
Vzdrževanje informacijskih sredstev in opreme 99.000.000 SIT 3 % 
Vzdrževanje mornariško - tehničnih sredstev 42.000.000 SIT 1 % 
Vzdrževanje LTS 1.050.000.000 SIT 30% 
Vzdrževanje radarske tehnike 248.000.000 SIT 7 % 
Vzdrževanje strelišč in trenažerjev 25.000.000 SIT 1 % 
Vzdrževanje drugih MTS 433.000.000 SIT 13 % 

V letu 2003 bo težišče dejavnosti na vzdrževanju letalsko tehničnih sredstev in na vzdrževanju 
sredstev oklepnih enot. 

V letu 2002 je bilo v formacijsko uporabo v enote SV uvedenih več novih vrst MTS pri katerih so v 
začetnem ciklusu uporabe možne nepredvidene okvare in poškodbe. 

Sredstva za vzdrževanje smo načrtovali na postavki 5900. 

USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE v višini 2.949.864.000 SIT 

Usposabljanje in izobraževanje zajema osnovno in dopolnilno vojaško usposabljanje, usposabljanje 
stalne in vojne sestave, usposabljanje vojakov stalne sestave ter usposabljanja vojakov na služenju 
vojaškega roka. 

a. VOJAŠKO ŠOLSTVO v višini 213.939.833 SIT 

Načrtovali smo sredstva za izvajanju programov osnovnega in dopolnilnega vojaškega ter dodatnega 
izobraževanja in usposabljanja v Centru vojaških šol in sicer: 

osnovnega vojaškega IU v Šoli za častnike (98 kandidatov) in Šoli za podčastnike (120 
kandidatov), 
dopolnilnega vojaškega IU v Poveljniško štabni šoli (60 kandidatov ŠT in 20 kandidatov VŠT ter 
60 kandidatov na ostalih programih PŠŠ), 
vojaškega usposabljanja štipendistov SV in študentov FDV (načrtujemo 80 kandidatov skladno s 
pogodbami), 
dodatnega izobraževanja in usposabljanja v ŠTJ (476 kandidatov), 
dopolnilnega vojaškega ter dodatnega izobraževanja in usposabljanja v Gorski šoli (420 
kandidatov), . 
dopolnilnega vojaškega ter dodatnega izobraževanja in usposabljanja v Športni šoli, ter ostalih 
programov dopolnilnega vojaškega in dodatnega izobraževanja in usposabljanja, katerih izvedbo 
zagotavljajo notranje organizacijske enote CVŠ (Oddelek za delo z ljudmi, ORIS, OSU, OIURS, 
CVZD in KIC). 

b. USPOSABLJANJE STALNE SESTAVE v višini 598.912.570 SIT 
b.l Dopolnilno vojaško in dodatno izobraževanje in usposabljanje v višini 355.000.000 SIT 

Na področju izobraževanja in usposabljanja stalne sestave bomo pripadnikom stalne sestave zagotovili 
dopolnilno vojaško ter dodatno izobraževanje in usposabljanje, ki bo potekalo izobraževalnih 
institucijah v in zunaj MORS (doma in v tujini, brez CVŠ). 

V tujini bomo nadaljevali z vključevanjem posameznikov v izobraževanje in usposabljanje v 
programih: 

• IMET (sodelovanje z ZDA), 
• AUSB1LDUNGSHILFE (sodelovanje z ZRN), 
• EUROCONTROL. 
• ASOC, 
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• Bilateralnega sodelovanja in 
• Tečajih IPP. 

Na tečajih v tujini bomo zagotovili pripadnikom stalne sestave SV predvsem dopolnilna vojaška in 
dodatna znanja potrebna za delo v NATO okolju (mednarodna poveljstva, operacije v podporo miru) 
in specialistična znanja za posamezne poveljniške in štabne dolžnosti. Stopnjevali bomo tudi 
vključevanje pripadnikov SV v nadaljevalno in specialistično jezikovno izobraževanje, ki so 
predvideni za napotitev na vojaško - strokovna izobraževanja in opravljanje drugih nalog v tujini. Za 
izpolnitev obveznosti sprejetih po mednarodnih sporazumih in za uresničevanje akcijskega načrta za 
članstvo v NATO je bilo potrebno zagotoviti znatno več finančnih sredstev za nujno potrebna 
izobraževanja pripadnikov stalne sestave, ki bodo prevzemali naloge v mednarodnih poveljstvih, v 
operacijah za podporo miru in vojaških predstavništvih v tujini. Pričakovati je, da bo vsa 
izobraževanja, tudi šolnine potrebno pokrivati iz sredstev, kijih bo zagotavljala Slovenija. Postopoma 
(ciljno) želimo zagotoviti, da bodo standardi znanj, kijih posameznih potrebuje za delo v poveljstvih v 
mednarodnem okolju, veljali tudi za starešine v poveljstvih in štabih ter enotah SV. 

Dodatno izobraževanje in usposabljanje, ki bo potekalo v izobraževalnih institucijah v R Sloveniji 
znotraj in zunaj MORS bomo usmerili težiščno na jezikovno izobraževanje in usposabljanje za 
pridobitev ustreznih, z zakonom predpisanih, pooblastil in certifikatov (nadzor zračnega prostora, 
varovanje zdravja in varstvo pri delu, delo v posebnih pogojih in s specialnimi sredstvi...). 
Pridobivanje in obnavljanje certifikatov, ki se zahtevajo po civilnih in vojaških predpisih bo potrebno 
dvigniti na višjo raven saj nastajajo vedno novi predpisi, ki zahtevajo uradno potrditev znanj in tudi 
razvoj na posameznih strokovnih področjih gre hitro naprej, tako da bo za spremljanje tega potrebno 
permanentno zagotavljati ustrezna finančna sredstva. 

b.2 Usposabljanje posameznikov, poveljstev in enot v višini 243.912.570 SIT 

V letu 2003 bomo dosegli naslednje cilje: 

dvig strokovne usposobljenosti stalne in rezervne sestave SV, 
povečanje strokovnosti in učinkovitosti dela v SV, 
uveljavitev novih Štabnih in operativnih postopkov in metod v SV in 
povečanje usposobljenosti pripadnikov in enot, kijih prispevamo za delo v poveljstvih NATO. 
usposobil manjše število pripadnikov prostovoljne rezerve. 

b.3 Splošno vojaško usposabljanje, usposabljanje za posebne dolžnosti, športna vzgoja in 
izvedba dogodkov »Vojska vojski« v višini 58.912.570 SIT. 

• V poveljstvih in enotah bomo izvedli predpisano število ur splošno vojaškega usposabljanja na 
pripadnika SV. Usposabljanja bomo izvedli v tečajih in ostalih oblikah usposabljanja v trajanju 
enega do več dni. Usposabljanje se bo izvajalo v okviru delovnega časa, na lokacijah poveljstev in 
enot. 

• Načrtovali, organizirali in izvedli bomo usposabljanje za posebne dolžnosti pripadnikov SV. S tem 
bomo izboljšali usposabljanje za VED in zadostili potrebam, kijih prinašajo novi predpisi. 

• Ohranili bomo strelsko pripravljenost pripadnikov v poveljstvih in povečali strelsko 
usposobljenost vojakov stalne sestave. Načrtovana sredstva potrebujemo tudi za najem strelišč, 
izvedbo prevozov in plačilo ostalih uslug, ki nastanejo pri izvedbi teh aktivnosti. Pripadniki 
poveljstev VTP in višje bodo izvedla do pet streljanj s pištolo in puško, ostali pa več skladno s 
programi streljanj. 

• Ohranili bomo kondicijsko pripravljenost pripadnikov poveljstev in dvignili kondicijsko 
pripravljenost vojakov stalne sestave. Načrtovana sredstva zagotavljajo najem prostorov in 
zagotavljajo redno športno vadbo pripadnikov SV. Poleg tega sredstva zagotavljajo izvajanje 
kondicijskih pohodov in športnih dni v enakem obsegu kot leta 2002. 

• Racionalizirali bomo število Športnih tekmovanj in istočasno povečali število različnih 
udeležencev na teh tekmovanjih. 

• V letu 2003 bomo z načrtovanimi sredstvi izvedli dogodke po programu Mil to Mil doma in v 
tujini v enakem obsegu kot v letu 2002. 

• Izvedli bomo usposabljanje 600 novo zaposlenih vojakov stalne sestave 
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b.4 Praktično usposabljanje poveljstev in enot mirnodobne sestave v višini 30.000.000 SIT. 

Na področju praktičnega usposabljanja stalne sestave za izvajanje obrambnih nalog bomo: 

• Izvedli preverjanje operativne pripravljenosti bataljona reakcijskih sil. 
• Z vajo bojne pripravljenosti »SKOK« bomo preverili pripravljenost enot za hitro posredovanje in 

ostalih pripravljenih enot za bojno delovanje ter ostalih enot za zaščitno delovanje skladno z že 
izdelanimi načrti. Ocenila se bo stopnja pripravljenosti enot in ustreznost načrtov. 

• Z izvedbo poveljniških in študijskih vaj bomo zagotovili nadaljevanje osnovnega usposabljanja za 
kvalitetno delo poveljstev in enot SV. 

• S taktičnem urjenjem enot stalne sestave bomo zagotovili boljšo"usposobljenost enot za izvajanje 
nalog po že izdelanih načrtih. 

• Z metodično vzorčnimi vaji bomo zagotovili prikaz zahtevnejših oblik usposabljanja in streljanj, 
kar bo pripomoglo k enotnemu izvajanju prikazanih vsebin in zagotovljena bo večja varnost. 

b.5 Mednarodne vaje v višini 155.000.000 SIT 

Mednarodne vaje bomo izvedli na podlagi sprejetih obveznosti R Slovenije in na podlagi bilateralnih 
sporazumov. 

Z udeležbo na mednarodnih vajah bomo preverili stopnjo usposobljenosti posameznikov in enot v 
izvajanju nalog v sklopu NATO enot, ter pridobili jezikovna znanja. 

c. USPOSABLJANJE VOJNE SESTAVE v višini 269.551.000 SIT 

Na področju usposabljanja vojne sestave bomo izvedli naslednje aktivnosti: 

• Pripravo na enodnevni sklic enot in enodnevni sklic enot (VTP, ZO, OKMB), ki se na novo 
formirajo v letu 2002 in 2003. Za vse te aktivnosti bomo porabili 5300 oskrbnih dni (47.700.000 
SIT). 

• Razdolžitev 20000 vojakov in ponovne zadolžitve 4000 vojakov vojne sestave bomo porabili 
40.000.000 SIT. 

• Dvodnevna usposabljanja poveljstev vojnih enot (ZO, OKMB in VTP). Za to aktivnost bomo 
porabili 6300 oskrbnih dni (56.700.000 SIT). 

• Enostransko, večstopenjsko poveljniško vajo, na kateri bo preveijeno delovanje strukture enot in 
poveljstev iz Načrta preoblikovanja SV do leta 2004. Vaja bo dvodnevna in na njej bodo 
sodelovala vojna poveljstva. Na vaji bomo porabili 4000 oskrbnih dni (32.000.000 SIT). 

• Priprave in večdnevno usposabljanje dveh enote ravni bataljona. Za to bomo porabili 6000 
oskrbnih dni (48.000.000 SIT). 

• Usposabljali bomo pripadnike prostovoljne rezerve in v za to porabili 45.151.000 SIT. 

d. USPOSABLJANJE VOJAKOV NA SLUŽENJU VOJAŠKEGA ROKA v višini 
1.717.461.089 SIT 

Obseg sredstev za usposabljanje vojakov na služenju vojaškega roka zagotavlja usposobitev 3600 
vojakov. 

Z načrtovanimi sredstvi bomo zagotovili: 

• kakovostno izvedbo usposabljanja vojakov na služenju vojaškega roka in dvig motiviranosti tudi s 
povečanjem žepnine, 

• zadostno število vojakov, ki zagotavljajo delovanje in podporo SV (usposabljanje za opravljanje 
nalog v logističnih bazah - delavnicah, skladiščih, logističnih enotah vojašnic, enotah za 
varovanje). 

Za izvedbo usposabljanja vojakov na služenju vojaškega roka smo načrtovali sredstva za: 

bojne uniforme v višini 420.000.000 SIT 
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Z načrtovanimi finančnimi sredstvi bomo zagotovili bojne uniforme in posamezne manjkajoče 
artikle bojne uniforme za vse vojake, ki jih bomo vpoklicali na služenje vojaškega roka v letu 
2003. 
potrošna učna sredstva v višini 10.000.000 SIT 

Sredstva namenjamo za nabavo tarč. 

Strelivo in minsko eksplozivna sredstva (vadbena in bojna) v višini 120.000.000 SIT 

Zagotoviti moramo nujno potrebno vadbeno strelivo za usposabljanje vojakov. 
Prehrana za vojake v višini 675.000.000 SIT 

Z načrtovanimi sredstvi bomo omogočili nemoteno oskrbo s prehrambenimi artikli za vpoklicane 
vojake nabornike v letu 2003. S temi sredstvi bomo kupili suhe dnevne obroke, zagotovili kuhano 
prehrano pri zunanjih izvajalcih ter nakup artiklov za lastne kuhinje. Pri izračunu smo upoštevali 
ceno dnevnega obroka na vojaka v višini 1.200 SIT. 
Usposabljanje vojakov v višini 492.461.098 SIT 

V navedenem znesku niso upoštevani stroški zavarovalnih premij, goriva, električne energije, 
PTT stroški, voda in komunalne storitve, saj smo te stroške načrtovali v skupnih zneskih na 
postavki materialnih stroškov. Večji izdatki so načrtovani za denarna nadomestila vojakov in 
stroške pranja in čiščenja. 

Sredstva za izvedbo usposabljanja smo načrtovali na postavkah 5894, 5895, 5896 in 5897. 

ZDRAVSTVENA OSKRBA v višini 798.813.000 SIT 

Cilj zdravstvene dejavnosti je zdravstvena oskrba pripadnikov Slovenske vojske in preventivno 
zdravstveno varstvo. 

Zdravstveno oskrbo pripadnikov SV in preventivno zdravstveno varstvo v SV izvaja Vojaška 
zdravstvena služba in zdravstvene ustanove v R Sloveniji. 

V okviru zdravstvene oskrbe bomo izvajali naslednje aktivnosti: 

• Distribucija zdravil za izvajanje zdravstvene oskrbe v enotah SV 93.253.140 SIT. 
• Distribucija sanitetnega materiala in medicinskih pripomočkov za delovanje Vojaške zdravstvene 

, službe in enot SV 98.384.200 SIT. 
• Zdravila in sanitetni material za veterino 4.000.000 SIT. 
• Blago in storitve za veterinarsko sanitarno dejavnost 2.000.000 SIT. 
• Zamenjava iztrošene medicinske opreme 9.174.660 SIT. 
• Izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva (sanitarna dejavnost, cepljenje,...) 170.000.000 

SIT. 
• Izvajanje nalog medicine dela: pregledi za sprejem v službo - 1000 oseb, pregledi za 

prerazporeditve - 1500 oseb, obdobni pregledi zaposlenih - 900 oseb, specialni pregledi (piloti, 
potapljači, živila, delazmožnost,...) 139.151.547 SIT. 

• Dodatni diagnostični pregledi 10.000.000 SIT. 
• Civilno služenje. 1500 mesečnih premij za zdravstveno zavarovanje, 200 pregledov za civilno 

služenje in 1000 delnih pregledov 71.000.000 SIT. 
• Zdravstveno varstvo vojakov na služenju vojaškega roka: povprečno 1800 mesečnih premij za 

zdravstveno zavarovanje in dodatni stroški kijih zavarovanje ne krije 138.000.000 SIT. 
• Povračilo stroškov in ostale naloge zdravstvene oskrbe 63.849.164 SIT. 

Sredstva za zdravstveno oskrbo smo načrtovali na postavki 2154. 
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KONSTRUKCIJE IN INFRASTRUKTURA v višini 992.301.000 SIT 
* 

Sredstva za tehnično varovanje in zaščito v višini 500.000.000 SIT 

Načrtovana je obnova zunanjih in notranjih ograj v skladiščih MES Zaloška Gorica, Mačkovec, 
Zgornja Ložnica in Borovnica ter vgradnja sistemov tehničnega varovanja na objekte v skladišču 
Zaloška Gorica, v višini 550.000.000 SIT in investicijsko vzdrževanje (zamenjava) obstoječe opreme 
tehničnega varovanja v objektih SV v višini 40.000.000 SIT. 

Z realizacijo navedene investicije bomo ustvarili pogoje za opustitev fizičnega varovanja skladišč, ki 
sedaj opravljajo vojaki na služenju za vsa tehnična skladišča streliva, raket in MES, ki so za SV 
dolgoročno perspektivna. Sistemi za zagotavljanje tehničnega varovanja objektov SV obsegajo sistem 
protivloma, avtomatskega javljanja požara, video nadzora oziroma TV zaprtega kroga, pristopno 
kontrolo in registracijo prisotnosti oseb v objektu. 

Naročanje projektov, ureditvenih načrtov in gradbenih dovoljenj v višini 50.000.000 SIT 

V letu 2003 bomo naročili ureditveni načrt za območje vojašnice Cerklje ob Krki, projektno 
dokumentacijo za izgradnjo objektov za potrebe zračnega opazovanja in naročili gradbena in 
lokacijska dovoljenja za rekonstrukcijska in investicijska dela. Del sredstev je namenjen za naročanje 
študij in presoj vplivov dejavnosti SV na lokacijah, kjer bodo to zahtevale lokalne skupnosti. 

Izgradnja, rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje objektov in infrastrukture v višini 
79.147.000 SIT 

Načrtovano je plačilo končne izvedbene situacije za investicijo POVCEN, zamenjava elektronskih 
naprav in kablov na strelišču Bač, obnova delavnice za vzdrževanje tankov v vojašnici Pivka, obnova 
cestnih površin in položitev asfalta na 750 m cest na Raskovcu ter obnovitev in posodobitev vodovoda 
za oskrbo objektov na Pokljuki. 

Tekoče vzdrževanje objektov v vrednosti 363.154.000 SIT: 

Tekoče vzdrževanje objektov bo v celoti usmerjeno na ohranjanju obstoječega stanja uporabnosti 
objektov in infrastrukture. Sredstva so namenjena vzdrževanju streh, stavbnega pohištva, kotlovnic, 
dvigal, letaliških stez, transportnih poti, antenskih nosilcev, strelovodov, raznih instalacij, 
infrastrukturnih naprav in zunanjih površin. 

Prioriteta porabe je na obnovi prezračevalnih in vgradnih naprav ter infrastrukture v kuhinjah, streh, 
kotlovnic in instalacij. Od načrtovanih sredstev bomo podrejenim poveljstvom in enotam dodelili v 
obliki akreditiva 180.000.000 SIT za redno vzdrževanje objektov, naprav in površin ter manjša 
popravila, 160.000.000 SIT bo namenjenih večjim popravilom, 23.154.000 pa bo rezervirano za 
intervencijska popravila oziroma bodo rezervna sredstva. 

Sredstva za konstrukcije in infrastrukturo smo načrtovali na postavki 5902. 

OPREMLJANJE SV v višini 1.155.879.990 SIT 

Opremljanje bomo izvajali v zelo omejenem obsegu. 

Prioritetno bomo zagotavljali sredstva in opremo za delovanje mirnodobnih sil. Z načrtovanimi 
sredstvi bomo predvsem nadomeščali dotrajana sredstva in opremo. 

- Oborožitev SV v višini 15.000.000 SIT 

Z načrtovanimi sredstvi bomo dopolnili mirovne misije v tujini s specialistično oborožitvijo. 

Učna sredstva v višini 50.000.000 SIT 
Taktična sredstva zvez v višini 75.000.000 SIT 
Intendantska sredstva in oprema v višini 74.000.000 SIT 

- Vozila 65.500.000 SIT 
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Sredstva vojaške policije v višini 8.000.000 SIT 

Načrtovana sredstva bodo porabljena za specialistično opremo vojaške policije v mirovni misiji 
Joint forge v Bosni. 

Sredstva VLZO v višini 26.500.000 SIT 
Mornariška sredstva v višini 10.000.000 SIT 
Inženirijska sredstva v višini 11.230.000 SIT 
Artilerijska sredstva v višini 7.200.000 SIT 
RKBO sredstva v višini 17.650.000 SIT 
Sredstva pehote v višini 17.450.000 SIT 
Športna in gorniška oprema v višini 12.000.000 SIT 

S sredstvi bomo zagotovili najnujnejše obnavljanje dotrajane gomiške opreme in športne opreme. 

Veterinarska sredstva v višini 5.000.000 SIT 

Načrtovali smo sredstva za najnujnejšo veterinarsko opremo SV. 

Delavniška oprema in oprema za vzdrževanje streliva v višini 12.500.000 SIT 
Plačilo dajatev za uvoz opreme po Varšavski pobudi v višini 154.999.990 SIT 
Ostala oprema v višini 9.250.000 SIT 
Kartografski sistem v višini 80.000.000 SIT 

Z načrtovanimi sredstvi bomo pripravili vojaške topografske karte 1: 100.000 VTK. 250 JOG 
Oprema za protipožarno zaščito in varstvo pri delu v višini 55.000.000 SIT 
Uniforme za SV v višini 132.000.000 SIT 
Oprema za redno dejavnost v višini 55.000.000 SIT 
Računalniška, programska, strojna in komunikacijska oprema v višini 150.000.000 SIT. 
Nakup streliva 112.600.000 SIT. 

Sredstva za opremljanje SV smo načrtovali na postavkah 5893, 5901 in 2156. 

MODERNIZACIJA 

Modernizacijo Slovenske vojske bomo izvajali v skladu z Zakon o zagotavljanju sredstev za 
realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994-2007. 

V letu 2003 bomo nadaljevali z realizacijo naslednjih projektov: strelivo, transportni helikopterji, 
letalska infrastruktura Brnik, modernizacija oklepnih sredstev T - 84, večnamenski inženirski most, 
zveze SV. 

Sredstva smo načrtovali na postavki 6969 v znesku 14.600.000.000 SIT za odplačilo glavnic na 
podlagi amortizacijskega načrta Ministrstva za finance. 

Glcnni letni izvedbam cilii v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju podprograma 

Glavni letni izvedbeni cilji so: 
preoblikovanje Slovenske vojske v skladu z Načrtom razvoja Slovenske vojske za 2001 - 2004, 
nadaljevanje kadrovskega popolnjevanja 20. MOTB, 
uvajanje novih sredstev v operativno uporabo v Slovensko vojsko: 

osebno in RKB opremo bojevnika 21. stoletja, strelivo, transportna helikopterja, letališko 
infrastrukturo Brnik, modernizirane tanke M - 84, večnamenski inž. most, taktični 
telekomunikacijski sistem, LOPOTEL, 
usposobitev 3600 vojakov na služenju vojaškega roka, 
usposobitev 600 novo zaposlenih vojakov stalne sestave, 
uveljavitev novega OMR Slovenske vojske, 
povečanje bojne pripravljenosti mirnodobnih sil, 
izboljšati usposobljenost posameznikov, poveljstev in enot Slovenske vojske. 
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07021902 Mednarodno sodelovanje 

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Poslanstvo podprograma Mednarodno sodelovanje je zagotavljanje prispevka k strpnosti in graditvi 
zaupanja v regiji in širše. 

Temeljne naloge so: 

• Sodelovanje Slovenske vojske v mednarodnih mirovnih in drugih operacijah; 
• Sodelovanje v bilateralnih in multilateralnih aktivnostih s poudarkom na programu Partnerstva za 

mir. 

Navedba dolgoročnih ciliev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja ali 
predpisov z niihovo navedbo) 

Dolgoročni cilji mednarodnega vojaškega sodelovanja, ki so izraženi v skladu z vojaško nacionalnimi 
interesi, so vezani na strateške cilje RS: 

• nadaljevanje sodelovanja Slovenske vojske v operacijah za podporo miru, 
• sodelovanje v večnacionalni vojaški enoti (VSKV). 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (.aktivnosti in projektov), izhodišč in kazalcev 
na katerih temeliiio izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih podlag. 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v ok\'iru podprograma s 
pripadajočimi proračunskimi postavkami 

Podprogram mednarodnega sodelovanja izvajamo s sledečimi aktivnostmi: 

• sodelovanjem SV v mednarodnih mirovnih operacijah 
• delovanjem vojaškega predstavništva RS pri zvezi NATO ter sodelovanjem slovenskih častnikov 

v NATO poveljstvih 
• ostale mednarodne aktivnosti predstavnikov SV na mednarodnih sestankih, konferencah, 

seminarjih, delavnicah, obiskih in drugih oblikah sodelovanja, ki potekajo na politično - vojaških 
ali ekspertnih ravneh 

• sodelovanje v mednarodni vojaški športni organizaciji CISM 

SODELOVANJE SV V MEDNARODNIH MIROVNIH OPERACIJAH V SKUPNEM 
ZNESKU 2.126.121.000 SIT 

V letu 2003 je načrtovano, v skladu s sklepi Vlade RS, sodelovanje Slovenske vojske v sledečih 
operacijah v podporo miru in operacijah kot odgovor na krizne dogodke: 

• »JOINT FORGE«, 1 x MOTČ (motorizirana četa) v mednarodnih silah SFOR v BiH. Načrtovano 
109 pripadnikov SV, letni strošek 1.162.793.980 SIT. 

• »JOINT FORGE«, 2 x vod VP v mednarodnih silah SFOR - MSU v BiH. Načrtovano 49 
pripadnikov SV, letni strošek 524.160.000 SIT. 

• »JOINT FORGE«, 1 x LHO (letalsko helikopterski oddelek) v mednarodnih silah SFOR v BiH. 
Načrtovano 18 pripadnikov SV (v operacijo se vključujejo iz skupine 41 pripadnikov SV iz 
sestave 15. BRVL), letni strošek 201.600.000 SIT. 

• »JOINT FORGE«, Zdravstvena enota ROLE - 1 v mednarodnih silah SFOR v BiH. Načrtovano 
12 pripadnikov SV, letni strošek 108.789.800 SIT. 

• »JOINT FORGE«, častniki in podčastniki v poveljstvu mednarodnih sil SFOR v BiH. Načrtovana 
2 pripadnika SV (lč in 1 pč), letni strošek 28.096.720 SIT. 

• »JOINT GUARDIAN«, častniki in podčastniki v poveljstvu mednarodnih sil KFOR na Kosovu. 
Načrtovana 2 pripadnika SV (lč in 1 pč), letni strošek 27.680.500 SIT. 

• »UNTSO«, vojaški opazovalci ZN na Bližnjem vzhodu. Načrtovani 3 pripadniki SV, letni strošek 
45.000.000 SIT. 

poročevalec, št. 96/11 680 7. oktober 2002 



• »OHR«, častnik v Uradu visokega komisarja ZN v Sarajevu, načrtovan 1 pripadnik SV, letni 
strošek 13.000.000 SIT. 

• »TAMPERE«, načrtovanje častnik, letni stroški 15.000.000 SIT. 

Za izvedbo omenjenih mirovnih operacij so sredstva načrtovana na postavki 5898 pri čemer 
predstavljajo sredstva za plače 78 % vseh sredstev. 

DELOVANJE VOJAŠKEGA PREDSTAVNIŠTVA RS PRI ZVEZI NATO TER 
SODELOVANJEM SLOVENSKIH ČASTNIKOV V NATO POVELJSTVIH v skupnem znesku 
480.137.187 SIT 

• Delovanje VOPRE in pripadnikov SV v partnerskih štabnih elementih (PSE) v smislu podpore 
vključevanja RS v zvezo NATO in EU. Delovanje je omogočeno z obstoječim številom 
pripadnikov SV. 

• Delovanje treh pripadnikov SV v poveljstvu VSKV (MLF). 
• Delovanje častnika v regionalnem verifikacijskem centru (RACVIAC). 

Za predstavnike SV v tujini so sredstva načrtovana na postavkah plače predstavnikov SV v tujini ter 
materialni stroški predstavnikov SV v tujini. 

OSTALE MEDNARODNE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIKOV SV NA MEDNARODNIH 
SESTANKIH, KONFERENCAH, SEMINARJIH, DELAVNICAH, OBISKIH IN DRUGIH 
OBLIKAH SODELOVANJA, KI POTEKAJO NA POLITIČNO - VOJAŠKIH ALI 
EKSPERTNIH RAVNEH v skupnem znesku 244.873.818 SIT 

Sodelovanje SV bo potekalo po sledečih programih: 

• Sodelovanje z zvezo NATO po načrtu IPP v višini 69.000.000 SIT. Sredstva omogočajo 
povečanje števila aktivnosti po prejemu vabila v članstvo. 

• Sodelovanje z EU v višini 5.000.000 SIT. 
• Sodelovanje v mednarodnih letalskih organizacijah v višini 5.500.000 SIT. Sredstva omogočajo 

sodelovanje v EUROCONTROL, ICAO in 1FATCA. 
• Sodelovanje v multilateralnih pobudah in usmeijevalnih telesih večnacionalnih enot v višini 

19.000.000 SIT. Sredstva omogočajo sodelovanje v CENCOOP, VSKV (MLF), SHIRBRIG, 
MPFSEE in SEDM. 

• Delovanje Verifikacijskega centra SV v višini 28.000.000 SIT. 
• Sredstva omogočajo izpolnjevanje obveznosti iz sprejetih konvencij in sporazumov o krepitvi 

medsebojnega zaupanja, omejevanju Siljenja in nadzoru nad oborožitvijo. Podpira izvajanje 
pristopanja k sporazumoma o konvencionalnih silah v Evropi (CFE) in o odprtem nebu (Open 
Sky). Omogočajo sodelovanje s sorodnimi ustanovami drugih držav in v ustreznih delovnih telesih 
mednarodnih organizacij. 

• Bilateralno sodelovanje z oboroženimi silami tujih držav v višini 92.000.000 SIT. 
• Sredstva omogočajo sodelovanje z OS 37 držav po sprejetih programih bilateralnega sodelovanja. 
• Drugo mednarodno sodelovanje v višini 26.373.818 SIT. Sredstva omogočajo sodelovanje v 

mednarodnih humanitarnih organizacijah, stanovskih in poklicnih združenjih, mednarodnih 
razstavah in sejmih ter aktivnosti, ki niso zajete v drugih programih bilateralnega in 
multilateralnega sodelovanja. 

SODELOVANJE V MEDNARODNI VOJAŠKI ŠPORTNI ORGANIZACIJI CISM v skupnem 
znesku 22.000.000 SIT 

Sodelovanje obsega udeležbo na vojaških tekmovanjih in sodelovanje na strokovnih posvetih in sejah 
organov CISM. 

Sredstva za izvedbo dejavnosti mednarodnega vojaškega sodelovanja smo načrtovali na postavki 
5899. 
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Glavni letni izvedbeni cilii v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju podprograma 

• nadaljevanje sodelovanja Slovenske vojske v operacijah za podporo miru v povečanem obsegu, 
• nadaljevanje sodelovanja VOPRE in častnikov za povezavo v PSE z zvezo NATO, 
• nadaljevanje sodelovanja na področju bilateralnih stikov, zagotavljanje pogojev sodelovanja v 

aktivnostih za podporo doseganja povezljivosti in izvedbe partnerskih ciljev, 
• nadaljevanje sodelovanja na področju multilateralnih pobud za izboljšanje zmogljivosti in 

pripravljenosti za sodelovanje pri operacijah za podporo miru, zaščite in reševanj ter humanitarne 
pomoči, 

• sodelovanje v delovnih telesih NATO. 
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ZAKLJUČEK 

Na podlagi sklepa Vlade RS št. 400 - 25/2002 - 2 z dne 31. 07. 2002, s katerim je sprejela osnutek 
proračunskega memoranduma za leti 2003 in 2004 (gradivo Ministrstva za finance, št. 6136/02, 
974/SPUP z dne 30.07.2002) in proračunskega priročnika z dne 29.08.2002 za leti 2003 in 2004, ki 
smo ju prejeli od Ministrstva za finance, za pripravo proračuna 2003 in 2004, smo za financiranje 
dejavnosti Ministrstva za obrambo pripravili predlog finančnega načrta za leto 2003 v višini 
78.116.438.000 SIT, kar predstavlja 1,42 % predvidenega BDP. 

Po Nato PARP metodologiji ugotovimo za 2003 obrambne izdatke RS v višini 88.725.526.000 SIT, 
kar predstavlja 1,61 % predvidenega BDP. 

Po proračunskih uporabnikih je porazdelitev odhodkov v letu 2003 naslednja: 
proračunski uporabnik 1911 Upravni del MORS 10.678.461.000 SIT 13,67%, 
proračunski uporabnik 1912 URSZR 4.026.470.000 SIT 5,15%, 
proračunski uporabnik 1913IRSVNDN 467.146.000 SIT 0,60%, 
proračunski uporabnik 1914 Slovenska vojska 62.944.361.000 SIT 80,58 %. 

Po skupinah odhodkov so sredstva v letu 2003 namenjena za: 
plače 38.582.225.000 SIT 49,39%, 
redna dejavnost 23.616.605.000 SIT 30,23 %, 
odplačilo glavnic za TRP 14.600.000.000 SIT 18,69%, 
odprodaja državnega premoženja 318.567.000 SIT 0,41%, 
požarni sklad 755.415.000 SIT 0,97%, 
vzdrževanje stanovanjskega sklada 243.626.000 SIT 0,31%. 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2003 

20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPU/PPP/GPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 

(D (2) (3) (4) ■ (1) + (3) (5) 

20 |MINISTRSTVO ZA PRAVOSOD JE |[ 8.586.008 | 100,001 -425.434 1j 8.160.574 | I 100,00j 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 1.366 0,02 3.000 4.366 0.05 
ADMINISTRACIJA 

0205 Privatizacija in nadzor 1.366 0,02 3.000 4.366 0,05 
09 PRAVOSODJE 8.213.734 95.66 -423.434 7.790.300 95.46 

0901 Koordinacija pravosodja in splošne 2.328.500 27,12 -189.148 2.139.353 26,22 
administrativne zadeve 

0904 Uprava in delovanje zaporov 5.885.234 68.54 -234.286 5.650.947 69,25 

19 IZOBRAŽEVANJE 27.456 0,32 -5.000 22.456 0,28 

1906 Pomoči šolajočim 27.456 0.32 -5.000 22.456 0,28 

22 SOCIALNO VARSTVO 343.452 4,00 0 343.452 4,21 

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 343.452 4,00 0 343.452 4,21 

( 

« i • »'.v 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTUR1 

20 MINISTRSTVO ZA PRA VOSODJE 

Bilanca odhodkov Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem, 

proračun 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
 C) (2) (3) (4) = <l) + (3) (5) 
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09012003 Oblikovanje in izvajanje politike v 
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09012005 Program usklajevanja pravosodja s 
pravom EU 

09012006 Mednarodno pravno sodelovanje 
19 IZOBRAŽEVANJE 
1906 Pomoči šolajočim 

19062001 Štipendije za študij prava 

2020J^UpravsUtS^iMzvrtSevanjn<azenskil^iankciJ[ 

09 PRAVOSODJE 
0904 Uorava in delovanje zaporov 

09042001 Delovanje uprave za izvrševanje 
kazenskih sankcij 

20 SOCIALNO VARSTVO 

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 

20032001 Socialno varstvo obsojencev 

09 PRAVOSODJE 

0901 Koordinacija pravosodja in snlošne 
administrativne zadeve 

09012008 Delovanje inšpektorata za varstvo 
osebnih podatkov 
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2011 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

1. Opis področja proračunske porabe 

Na tem področju porabe se vsebinsko prepletajo delovna področja Ministrstva za finance, Ministrstva 
za pravosodje, Računskega sodišča, Državne revizijske komisije, Agencije RS za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij in Urada RS za makroekonomske raziskave in razvoj. 

Ministrstvo za pravosodje ima na področju 02 - Ekonomska in fiskalna administracija svojo 
proračunsko postavko Študije in analize in sicer v okviru: 

0205 Privatizacija in nadzor 

02052001 Denacionalizacija 

Podprogram izvaja: 2011 Ministrstvo za pravosodje 

2356 Študije in analize 

Postavka je namenjena financiranju študij in analiz s področja denacionalizacije. 

09 Pravosodje 

1. Področje pravosodja vključuje izdatke države, ki so namenjeni koordinaciji pravosodja, 
delovanju sodišč, delovanju organov za postopek o prekršku, delovanju tožilstev in 
pravobranilstev, izvrševanju kazenskih sankcij in rehabilitaciji kaznjencev v zvezi s popravo 
preteklih krivic. Ministrstvo za pravosodje je nosilec glavnega programa 0901 Koordinacija 
pravosodja in splošne administrativne zahteve. 

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij kot organ v sestavi Ministrstva za pravosodje je nosilec 
glavnega programa 0904 Uprava in delovanje zaporov. Uprava opravlja upravne in strokovne naloge, 
ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij. Osnovni poudarek je namenjen obravnavi zaprtih oseb, 
zagotavljanju bivalnih, kadrovskih, materialnih in drugih pogojev za življenje in delo v zavodih za 
izvrševanje kazenskih sankcij, spoštovanja pravic zaprtih oseb oziroma izvajanja obveznosti, ki jih za 
zaprte osebe in zaposlene nalagajo veljavni predpisi. 

2. V okviru področja je Ministrstvo za pravosodje kot proračunski uporabnik odgovorno za 
izvajanje programa 0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve z 
naslednjimi dolgoročnimi cilji: 

informatizacija ministrstva do stopnje, ki bo primerljiva z najvišje doseženo stopnjo 
informatizacije v državni upravi ter posodobitev telekomunikacijskega omrežja ministrstva; 
zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za izvrševanje nalog ministrstva; 
izgradnja nove sodne stavbe za pravosodne organe v Ljubljani; 
zagotovitev primernejših prostorskih pogojev za pravosodne organe na področju 
zagotavljanja materialnih pogojev pravosodnim organom (izvedba nadzidav ali obnov 
objektov pravosodnih organov, ki so v mnogih primerih izjemno dotrajani oziroma nakupi 
novih poslovnih prostorov za potrebe le-teh); 
uskladitev pravnega reda Slovenije s pravnim redom Evropske unije na področju 
pravosodja, tako, da bodo zagotovljeni pogoji za polnopravno članstvo Slovenije v 
Evropski uniji; 
nadaljevanje dela na področju zagotavljanja večje učinkovitosti sodstva, odprave sodnih 
zaostankov in denacionalizacije; 

7. oktober2002 687 poročevalec, št. 96/11 



omogočanje mednarodne pravne pomoči in mednarodnega sodelovanja med pravosodnimi 
organi ter sodelovanje pri ratifikacijah konvencij, ki so pomembne za vključitev Republike 
Slovenije v Evropsko unijo; 
doseganje čim višjega nivoja pravne pomoči beguncem; 
pridobitev praktičnih in teoretičnih podlag, strokovnih spoznanj in odgovorov na konkretna 
vprašanja s svojega področja dela ter pridobitev znanj o pravu Evropske unije (v sklopu 
izobraževanj in podeljevanja štipendij); 
povečanje strokovne usposobljenosti stečajnih upraviteljev, sodnih cenilcev, sodnih 
izvedencev, sodnih tolmačev in vročevalcev; 
organiziranje opravljanja pravniških državnih izpitov; 
podpora štipendiranju študija v pravosodju; 
informiranje prebivalcev Republike Slovenije o delu in aktivnostih Ministrstva za 
pravosodje in pravosodnega sistema; 
zagotavljanje posebnih materialnih sredstev pravosodnim organom; 
izvajanje programa razvoja pravosodnega sistema; 
izpolnitev širšega cilja medinstitucionalnega sodelovanja pri usposabljanju pravosodja in 
pri procesu harmoniziranja zakonodaje Republike Slovenije z zakonodajo Evropske unije v 
okviru programov PHARE; 
izvajanja nalog Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov. 

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

Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov kot organ v sestavi ministrstva opravlja inšpekcijsko 
nadzorstvo nad izvajanjem določb Zakona o varstvu osebnih podatkov in drugih predpisov s področja 
varstva osebnih podatkov ter zagotavlja enotno uresničevanje ukrepov na področju varstva osebnih 
podatkov. 

Programsko - funkcionalno področje 09 Pravosodje zajema šest glavnih programov: 

Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve 
Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč 
Delovanje tožilstva in pravobranilstva 
Uprava in delovanje zaporov 
Poprava preteklih krivic 
Administracija senata in sodnikov za prekrške 

Ministrstvo za pravosodje je nosilec glavnega programa 0901 Koordinacija pravosodja in splošne 
administrativne zahteve. Uprava za izvrševaje kazenskih sankcij kot organ v sestavi Ministrstva za 
pravosodje je nosilec glavnega programa 0904 Uprava in delovanje zaporov. 

3. V okviru področja je Ministrstvo za pravosodje kot proračunski uporabnik odgovorno za 
izvajanje programa 0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve, kjer so 
glavni izvedbeni cilji v letu 2003: 

zagotovitev pogojev za izvajanje nalog ministrstva; 
informatizacija ministrstva in posodobitev telefonskega omrežja; 
zagotovitev drugih tehničnih in materialnih pogojev za izvajanje nalog ministrstva; 
informiranje prebivalcev Republike Slovenije o delu in aktivnostih Ministrstva za 
pravosodje in pravosodnega sistema; 
informatizacija pravosodnih organov (tožilstva in sodniki za prekrške) ter reševanje 
prostorske problematike pravosodnih organov; 
zagotovitev posebnih materialnih sredstev pravosodnim organom ter organiziranje 
opravljanja izpitov za sodne izvedence in cenilce, stečajne upravitelje in sodne izvršitelje; 
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priprava in sprejem načrtovanih zakonodajnih projektov skladno z državnim programom za 
leto 2003 in zastavljenimi cilji na področju priprave predpisov; 
izvajanje programa razvoja pravosodnega sistema; 
zagotavljanje delovanja licenčne komisije in svetovalcev za begunce; 
usposobitev sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev za neposredno uporabo 
prava Evropske unije ter dvig ravni strokovnega znanja in vse večje specializacije na vseh 
področjih za sodne cenilce, sodne izvedence in sodne tolmače; 
izvajanje novega projekta v okviru programa PHARE 2002, v kolikor bo projekt potrjen; 
intenzivno politično in strokovno sodelovanje, predvsem s sosednjimi državami, državami 
članicami EU z večjim številom slovenskih državljanov ali z opaznejšim obsegom 
ekonomskega in drugega sodelovanja s Slovenijo ter z ostalimi državami kandidatkami, 
predvsem s prvo povabljenimi državami v pogajanja za članstvo v EU; 
krepitev sodelovanja z institucijami EU, predvsem s Svetom EU in Komisijo EU; 
sodelovanje predstavnikov Slovenije na zasedanjih delovnih skupin in odborov, delavnicah 
in seminarjih zaradi priprave na vstop v EU ter seznanitve z delovanja organov EU in 
širitve EU; 
udeležba na zasedanjih odborov Sveta Evrope v Strasbourgu; 
Simpozij panonskih pravnikov, ki ga tradicionalno soorganizirajo tudi ministrstva za 
pravosodje Slovenije, Madžarske in Avstrije; 
prevajanje dokumentov, predpisov ter dopisov v stikih s tujino ter prevajanje in spremljanje 
najpomembnejših sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu; 
učinkovito delovanje Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov kot organa v sestavi 
ministrstva. 

V okviru področja je Uprava za izvrševaje kazenskih sankcij kot organ v sestavi Ministrstva za 
pravosodje odgovorna za izvajanje glavnega programa 0904 Uprava in delovanje zaporov in ima v 
letu 2003 naslednje izvedbene cilje: 

Osnovna družbena in strokovna zahteva je, da je zapor varen za delavce, zaprte osebe in 
družbo, za njeno uresničevanje pa morajo biti zagotovljene ustrezne prostorske, kadrovske 
in materialne možnosti. Dejstvo je, da se število zaprtih oseb pri nas hitro povečuje in da so 
razpoložljive zmogljivosti uprave izčrpane. Zavodi so vse bolj prenapolnjeni, zaposleni 
preobremenjeni, varnostni položaj se slabša, finančnih sredstev pa ni dovolj niti za tekoče 
poslovanje, kaj šele za prepotrebne prenove starih zgradb in izboljšanje razmer za delo in 
življenje. Na slabe pogoje bivanja zaprtih oseb stalno opozarja varuh človekovih pravic. 
Dolgoročni cilj uprave je ureditev prostorskih pogojev v skladu s predpisanimi standardi 
(praviloma samske sobe). 
Uprava bo v proračunskem letu 2003 nadaljevala z doslednim izvajanjem zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij v skladu s finančnimi možnostmi, skrbela za enotno in 
zakonito obravnavo zaprtih oseb, posebno pozornost bo namenjala zmanjševanju negativnih 
posledic prenapolnjenosti zavodov ter reševanju pereče prostorske problematike. 

}. ' ' '' ^ ' ' ' p >,V*" ' ' 

0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne 

zahteve 

09012001 Urejanje področja pravosodja 

Program izvaja: 2011 Ministrstvo za pravosodje 

V okviru podprograma Urejanje področja pravosodja se zagotavljajo kadrovski, tehnični in prostorski 
pogoji za izvajanje nalog Ministrstva za pravosodje. 
1. Dolgoročni cilji podprograma so: 

informatizacija ministrstva do stopnje, ki bo primerljiva z najvišje doseženo stopnjo 
informatizacije v državni upravi ter posodobitev telekomunikacijskega omrežja ministrstva; 
zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za izvrševanje nalog ministrstva. 
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2. V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva na proračunskih postavkah: 

3010 Plače 

Na podlagi zakonsko opredeljenih obveznosti in skladno z navodili za pripravo državnega proračuna 
Ministrstvo za pravosodje načrtuje sredstva za piače za leto 2003 po stanju števila zaposlenih na dan 
15.12.2001. 

3334 Materialni stroški 

Na postavki materialnih stroškov, ki so namenjeni zagotavljanju materialne osnove za delovanje 
ministrstva in izvajanje podprogramov v pristojnosti ministrstva, je v letu 2003 planiran 5,4 % porast 
sredstev glede na leto 2002. 

V okviru proračunske postavke Materialni stroški ministrstvo zagotavlja sredstva za pokrivanje 
klasičnih materialnih stroškov in drugih zadev z naravo materialnih stroškov. 

48 Počitniška dejavnost 

Počitniška dejavnost je organizirana kot lastna dejavnost, vključuje pa zagotavljanje sredstev za dve 
garsonjeri v Kranjski gori in počitniškega doma v Piranu. V letu 2003 ministrstvo predvideva 5,4 % 
povečanje sredstev glede na leto 2002 na tej proračunski postavki, katere stroške ministrstvo pokriva 
iz naslova prihodkov počitniške dejavnosti. 

7447 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu morajo imeti zaposleni pri opravljanju svojega dela 
primemo delovno okolje: svetlobo, prostor, pisarniško in računalniško opremo. V okviru te postavke 
ministrstvo zagotavlja materialne in tehnične pogoje za delovanje ministrstva z investicijami in 
investicijskim vzdrževanjem zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev. 

V letu 2003 ministrstvo načrtuje dokončno adaptacijo podstrešja in ureditev prostorov, dokončno 
obnovo toplovodne postaje in priključitev na javno toplovodno omrežje, zamenjavo nefunkcionalnega 
pisarniškega pohištva in nakup pohištva za počitniške enote, nakup telefonskih aparatov, posodobitev 
informacijskega sistema (nakup novih računalnikov) in nekaj drugih izdatkov za investicije in 
investicijsko vzdrževanje. 

2159 Odnosi z javnostmi 

V letu 2003 bo Ministrstvo za pravosodje nadaljevalo z aktivnostmi, ki jih zajema nova proračunska 
postavka - Odnosi z javnostmi. V okviru postavke bo ministrstvo financiralo aktivnosti kot so urejanje 
in vzdrževanje spletnih strani ter publicistična dejavnost ministrstva. Ministrstvo bo tudi uveljavilo 
pristop načrtnega in dejavnega sodelovanja z mediji, možnost komuniciranja s prebivalci Republike 
Slovenije ter informiralo prebivalce o dejavnosti Ministrstva za pravosodje in pravosodnega sistema. 

3. Glavni letni izvedbeni cilji podprograma v letu 2003 so: 
zagotovitev pogojev za izvajanje nalog ministrstva 
informatizacija ministrstva in posodobitev telefonskega omrežja 
zagotovitev drugih tehničnih in materialnih pogojev za izvajanje nalog ministrstva 
informiranje prebivalcev Republike Slovenije o dejavnosti Ministrstva za pravosodje in 
pravosodnega sistema 

09012002 Splošne storitve za pravosodne organe 

Program izvaja: 2011 Ministrstvo za pravosodje 

1. Stalna naloga Ministrstva za pravosodje je skrb za tehnološko posodobitev poslovanja 
pravosodnih organov, ki poteka na dveh področjih: 
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informatizacija tožilstev in sodnikov za prekrške (nakup računalniške strojne in programske 
opreme, vzpostavitev lokalnih računalniških mrež, njihovo vzdrževanje ter svetovanje in 
izobraževanje na področju informatizacije); 
oprema (nakup pisarniškega pohištva, pisarniške in druge opreme, opreme za varovanje, 
birotehnične, telekomunikacijske in avdiovizuelne opreme ter službenih vozil). 

Omenjene naloge so dolgoročne in se vsako leto na osnovi njihovih potreb usklajujejo z uporabniki. 
Ministrstvo za pravosodje obenem skrbi tudi za investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih 
organov, kjer na podlagi večletnega programa' izvajamo večje prenovitvene posege na starejših 
stavbah, ki so potrebne obnove. Hkrati v okviru možnosti in dodeljenih proračunskih sredstev 
ministrstvo v največji možni meri skrbi tudi za nakup novih poslovnih prostorov, saj veliko 
pravosodnih organov deluje v prostorsko slabih pogojih dela. Ravno tako si Ministrstvo za pravosodje 
prizadeva za nakup novih poslovnih prostorov za potrebe pravosodnih organov v primerih, ko le-ti 
poslujejo v najetih poslovnih prostorih, kar ne predstavlja trajne rešitve prostorske problematike, pa 
tudi z ekonomskega vidika to ni sprejemljiva rešitev. V okviru tega podprograma ministrstvo tudi 
zagotavlja posebna materialna sredstva pravosodnim organom. 

2. Dolgoročni cilj Ministrstva za pravosodje predstavlja na področju zagotavljanja materialnih 
pogojev pravosodnim organom predvsem zagotovitev primernejših prostorskih pogojev. V okviru 
tega si bo Ministrstvo za pravosodje, kjer je nujno potrebno, prizadevalo za izvedbo nadzidav ali 
obnov objektov pravosodnih organov, ki so v mnogih primerih izjemno dotrajani oziroma nakupe 
novih poslovnih prostorov za potrebe le-teh. 

3. Aktivnosti podprograma so organizirane v okviru naslednjih proračunskih postavk: 

2987 Investicije in investicijsko vzdrževanje pravosodnih organov 

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 12. člena Zakona o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (Uradni list RS, št.71/94) skrbi za tehnološko posodobitev poslovanja pravosodnih 
organov. V okviru navedenega so sredstva namenjena za nakup: 

pisarniškega pohištva, pisarniške in druge opreme, opreme za varovanje, telekomunikacijske in 
audiovizuelne opreme, avtomobilov ter študije in projektno dokumentacijo, 
računalniške opreme in za vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme: nakup 
računalnikov in računalniške opreme, nakup velike specialne računalniške napeljave, 
izobraževanje in svetovanja pri informatizaciji, tekoče vzdrževanje računalniške strojne in 
programske opreme ter komunikacijske opreme, pogarancijsko vzdrževanje, nadgraditev in 
dograditev računalniške strojne in programske opreme in računalniških mrež, pridobitev 
licenčnih pravic za programsko opremo na delovnih napravah, glede na predvidene nove 
zaposlitve in potrebe po računalniški strojni in programski opremi zaradi dotrajanosti in 
zastarelosti dosedanje. 

Sredstva so planirana na osnovi uporabe veljavnih metodologij. 

Poleg tega so sredstva na tej postavki namenjena tudi za: 

nakupe nepremičnin za pravosodne organe (v letu 2003 za okrožno državno tožilstvo v Kranju) 
investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov, ki se opravljajo na podlagi letnega načrta 
potrebnih investicijsko vzdrževalnih del za vsak pravosodni organ. V letu 2003 bomo opravili 
prvo fazo nadzidave sodne stavbe v Slovenj Gradcu, dokončali prvo fazo obnove podstrešja 
Okrožnega sodišča v Mariboru in obnovili podstreho Okrožnega sodišča v Celju. Z navedenimi 
investicijami bomo pridobili nove površine za delo sodišč. Ker gre predvsem za starejše objekte, 
je potrebno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev opravljati le najnujnejša investicijska 
vzdrževalna dela in pa dela, s katerimi pridobimo nove prostore na lokacijah, kjer pravosodni 
organi delujejo v slabih prostorskih razmerah. 

Tudi v tem delu so sredstva planirana na osnovi uporabe veljavnih metodologij. 

Planirana sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena tudi pokritju stroškov v zvezi s 
cenitvijo zgradb. 
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Glede doseženih ciljev izvajanja aktivnosti v prvem polletju leta 2001 navajamo naslednje: 

V Skupnem načrtu nabav in gradenj za potrebe pravosodnih organov, ki ga je Vlada RS sprejela s 
sklepom št. 405-02/2001-1 dne 24. 5. 2001, so opredeljeni glavni letni izvedbeni cilji na nivoju 
podprograma. Ministrstvo za pravosodje vodi vse potrebne aktivnosti za dosego ciljev in izvaja javna 
naročila za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja pravosodnih organov v skladu s Skupnim 
načrtom nabav in gradenj za potrebe pravosodnih organov za leto 2001. 

3658 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

Na podlagi 61. člena Zakona o sodniški službi in 183. člena Sodnega reda ministrstvo v okviru te 
proračunske postavke zagotavlja posebna materialna sredstva pravosodnim organom. 

54 Pravosodni bilten 

Na podlagi 74. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 28/2000) Ministrstvo za pravosodje izdaja 
publikacijo Pravosodni bilten, ki se vse bolj uveljavlja kot strokovni priročnik in katerega namen je 
izvajanje strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja kadrov v pravosodju. Ministrstvo izvaja to 
dejavnost kot lastno dejavnost. 

234 Izpiti za sodne cenilce in izvedence 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 17/96) in 2. člena Pravilnika o 
sodnih izvedencih ter Pravilnika o sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 20/95) minister, pristojen za 
pravosodje, izda Cenik stroškov preizkusa strokovnosti, ki jih plača kandidat, ki želi pristopiti k 
izpitu. V okviru lastne dejavnosti se izvajajo tudi pripravljalni seminarji za sodne cenilce in izvedence 
ter seminarji za sodne tolmače oz. druge vrste strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja. Sredstva 
za plačilo se zagotavljajo s plačilom samih kandidatov. 

242 Stečajni upravitelji 

Eden od pogojev za vložitev kandidature za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v 
postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije je tudi uspešno opravljen strokovni izpit za 
opravljanje funkcije (78.b. člen Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji). Na podlagi zakona 
je bil leta 1999 izdan, leta 2001 pa spremenjen in dopolnjen Pravilnik o programu in načinu 
opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja, ki določa program strokovnega 
izpita, prijavo k izpitu, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, potek in ocenjevanje izpita, plačilo 
stroškov izpita ter vodenje evidenc o kandidatih oz. opravljanju izpitov. Stroške izpita plačajo 
kandidati na podlagi izstavljenih računov. 

243 Sodni izvršitelji 

Skladno z 12. členom Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 
71/94, 47/97 in 60/99) in na podlagi 280. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 
51/98) je Ministrstvo za pravosodje pristojno za spremljanje stanja na področju izvršilnega prava. 
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki so podrobneje določeni v 280. členu omenjenega zakona in 
med katerimi je tudi opravljen izpit za izvršitelja, ki je prav tako v pristojnosti Ministrstva za 
pravosodje. Natančneje potek izpita določa Pravilnik o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita 
za izvršitelja (Uradni list RS, št. 6/99). 

2165 Delovanje Komisije Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic 

Z letom 2002 Ministrstvo za pravosodje načrtuje uvedbo nove proračunske postavke - Delovanje 
Komisije Vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic. V okviru postavke bo ministrstvo na podlagi 
določil Zakona o popravi Krivic (Uradni list RS, št. 95/96, 68/98, 61/99, 11/01 in 29/01) tudi v letu 
2003 financiralo materialne stroške, povezane z delovanjem Komisije Vlade RS za izvajanje Zakona o 
popravi krivic. 
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2170 Reševanje stanovanjskih vprašanj za zaposlene v pravosodju 

V proračunu za leto 2001 in v preteklih letih so bila sredstva za reševanje stanovanjskih vprašanj 
zaposlenih v pravosodju planirana na postavki 2987. Ministrstvo za pravosodje predlaga, da se 
oblikuje nova proračunska postavka in ta sredstva vodijo samostojno. 

Stanovanjski sklad pravosodnih organov pri Ministrstvu za pravosodje ima 39 stanovanj. Glede na 
evidentirane potrebe v letu 2003 predvidevamo sredstva za nakup stanovanj, sredstva za obnovo 
stanovanj oz. objektov, v katerih so ta stanovanja in za plačila, ki so strošek lastnika. 

4. Prioritetni nalogi Ministrstva za pravosodje na področju zagotavljanja materialnih pogojev 
pravosodnim organom sta v letu 2003 informatizacija pravosodnih organov (tožilstva in sodniki 
za prekrške) ter reševanje prostorske problematike pravosodnih organov. Poleg tega bo 
ministrstvo še naprej zagotavljalo posebna materialna sredstva pravosodnim organom ter 
organiziralo opravljanje izpitov za sodne izvedence in cenilce, stečajne upravitelje in sodne 
izvršitelje. 

09012003 Oblikovanje in izvajanje politike v pravosodju 

Podprogram izvaja: 2011 Ministrstvo za pravosodje 

1. Opis podprograma 

Ministrstvo za pravosodje opravlja zadeve, ki se nanašajo na zakonodajo s področja kazenskega 
prava, prava o prekrških, stvarnega, obligacijskega in dednega prava, zakonodajo o sodnih postopkih, 
organizacijsko zakonodajo s področja sodstva, državnega tožilstva, pravobranilstva, odvetništva, 
notariata in izvrševanja kazenskih sankcij ter na pripravo pobud in osnutkov za sklepanje 
mednarodnih pogodb o sodelovanju na področju kazenskega in civilnega prava. S tem v zvezi je 
naloga Ministrstva za pravosodje, da pripravlja zakonodajne projekte, ki so potrebni zaradi določila 
ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije o uskladitvi predpisov, ki niso v skladu z 
Ustavo RS, harmonizacije našega pravnega reda z evropskim pravnim redom in zaradi izpolnitve 
Sklepa Državnega zbora RS o ukrepih in spremembah predpisov za povečanje učinkovitosti dela 
sodišč in odpravo sodnih zaostankov. 

V okviru tega programa je Ministrstvo za pravosodje pristojno tudi za imenovanje svetovalcev za 
begunce in za določitev kriterijev, po katerih se obračunavajo nagrade in povračila stroškov 
svetovalcem. 

Odgovorni osebi za izvrševanje podprograma sta Hinko Jenull, državni sekretar (za aktivnosti v 
okviru PP 1241) in Kari Erjavec, državni sekretar (za aktivnosti v okviru PP 8777 in PP 8478). 

2. Cilji podprograma 

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi, usmeritvami Državnega zbora in Vlade Republike 
Slovenije je dolgoročni cilj Ministrstva za pravosodje v okviru tega podprograma uskladitev pravnega 
reda Slovenije s pravnim redom Evropske unije tako, da bodo zagotovljeni pogoji za polnopravno 
članstvo Slovenije v Evropski uniji. 

Drugi dolgoročni cilji so: 

omogočanje mednarodne pravne pomoči in mednarodnega sodelovanja med pravosodnimi 
organi ter sodelovanje pri ratifikacijah konvencij, ki so pomembne za vključitev Republike 
Slovenije v Evropsko unijo; 
doseganje čim višjega nivoja pravne pomoči beguncem; 
povečanje strokovnosti stečajnih upraviteljev v okviru delovanja licenčne komisije. 
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3. Aktivnosti podprograma so organizirane v okviru naslednjih proračunskih postavk: 

8478 Svetovalci za begunce 

Po Zakonu o azilu (Uradni list RS, št.: 61/99) je Ministrstvo pristojno za imenovanje svetovalcev za 
begunce in za določitev kriterijev, po katerih se obračunavajo nagrade za opravljeno delo in povračilo 
stroškov svetovalcem za begunce. Stroški in plačilo svetovalcev za begunce ne bremenijo prosilcev za 
azil, ampak državni proračun. V skladu s tem so v okviru sredstev Ministrstva za pravosodje določena 
sredstva zagotovljena tudi za te namene. 

Ministrstvo za pravosodje je mnenja, da je potrebno proračunsko postavko uvrstiti v podprogram 
08011702 Upravne zadeve, kije v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve. 

8777 Strokovne naloge v zvezi z licencami stečajnih upraviteljev in izvršiteljev ter stroški revizij 
mnenj in sodnih cenilcev in sodnih izvedencev 

Na podlagi 78. čl. Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji je za stečajnega upravitelja lahko 
imenovana oseba, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne 
poravnave, stečaja in likvidacije. Zakonska podlaga za delo komisije za ocenjevanje sodnih cenilcev 
in izvedencev je 10. člen Pravilnika o sodnih izvedencih in 13. člen Pravilnika o sodnih cenilcih. 
Zakon o izvršbi in zavarovanju v 52. Členu določa, da mora sodišče o nepravilnostih, ki jih stori 
izvršitelj pri opravljanju izvršbe obvestiti ministra, pristojnega za pravosodje. Nadzor nad delom 
izvršiteljev pa se vrši v skladu 8. in 13. členom Pravilnika o disciplinskem postopku proti izvršitelju. 
Za podelitev in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, 
stečaja in likvidacije je imenovana komisija, ki prejema honorar za svoje delo. Sredstva so planirana 
tudi za plačilo članom komisije za ocenjevanje dela sodnih cenilcev in izvedencev ter pokrivanju 
stroškov, ki bodo nastali pri delu komisije, ki vodi in organizira delo komisije za ocenjevanje dela 
sodnih cenilcev in izvedencev. 

1241 Priprava zakonodaje 

Zaradi določila ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije o uskladitvi predpisov, ki 
niso v skladu z Ustavo RS (prevzeti od prejšnje države) ter zaradi izpolnitve pogojev za pridružitev 
Evropski uniji glede harmonizacije z evropskim pravnim redom in zaradi izpolnitve Sklepa Državnega 
zbora RS o ukrepih in spremembah predpisov za povečanje učinkovitosti dela sodišč in odpravo 
zaostankov in zaradi uskladitve zakonodaje z načrtovanimi ustavnimi spremembami, bo ministrstvo 
nadaljevalo z začetimi zakonodajnimi projekti, ki v letu 2002 še ne bodo dokončno realizirani, poleg 
tega pa bo ministrstvo pripravilo podzakonske akte, ki jih bo treba izdati glede na novo sprejete 
zakone, ter predpise, ki jih bo potrebno pripraviti zaradi uskladitve s spremembami pravnega reda 
Evropske unije oziroma glede na nove potrebe po reguliranju področja pravosodja v Republiki 
Sloveniji. Sredstva bodo potrebna tudi za aktivnosti, povezane z izpolnjevanjem pogojev za 
pridružitev Evropski uniji v smislu harmonizacije z evropskim pravnim redom, potrebnega 
izobraževanja v pravosodju ter zaradi izpolnitve sklepa Državnega zbora RS o ukrepih in spremembah 
predpisov za povečanje učinkovitosti dela sodišč in odpravo zaostankov. 

Za izpeljavo omenjenih projektov so potrebna načrtovana denarna sredstva za strokovno literaturo 
(domačo in tujo), prevajanje (primerjalno pravnih predpisov in pregledov za vsa navedena področja, s 
področja mednarodno pravne pomoči in postopkov ugotavljanja vzajemnosti), službena potovanja, ter 
avtorske honorarje za osnutke oziroma delovna besedila zahtevnejših predpisov in za sodelovanje v 
delovnih skupinah, kakor tudi za posamezne zahtevnejše strokovne projekte (že predlagane naloge v 
okviru raziskovalnih projektov pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport). Za pripravo podlag za 
spremembo predpisov ministrstvo načrtuje tudi stroške konferenc, seminarjev in simpozijev, na 
katerih se obravnava problematika, ki zadeva načrtovane zakonodajne projekte ter druge splošne 
stroške materiala in storitev. 
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2167 Program razvoja pravosodnega sistema 

V okviru programa razvoja pravosodnega sistema bo ministrstvo izvajalo program razvoja 
pravosodnega sistema, skladno s sprejetimi okviri, instrumenti, nosilci izvajanja in načinom 
sistematičnega spremljanja izvajanja načrta razvoja. Na podlagi ugotovitev in analiz bo ministrstvo 
spremljalo izvajanje korektivnih ukrepov. Program bo temeljil na modernizaciji pravosodja ter na 
sistemski obravnavi posameznih področij pravosodnega sistema in funkcioniranja pravosodnega 
sistema, rešitve pa bodo podprte s strokovnimi rešitvami na podlagi analiz, študij in ekspertiz ter v 
sodelovanju z drugimi državnimi organi (Ciljni raziskovalni projekti). 

4. Glavni izvedbeni cilji podprograma v letu 2003: 
priprava in sprejem načrtovanih zakonodajnih projektov skladno z državnim programom za 
leto 2003 in zastavljenimi cilji 
izvajanje programa razvoja pravosodnega sistema 
zagotavljanje delovanja licenčne komisije in svetovalcev za begunce 

09012004 Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju 

Podprogram izvaja: 2011 Ministrstvo za pravosodje 

1. Opis podprograma 

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi 12. Člena Zakona o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev zadolženo za usposabljanje kadrov za pravosodne organe. Za dosego Čimbolj uspešnega 
načina usposabljanja je ministrstvo skupaj z Vrhovnim sodiščem RS, Ustavnim sodiščem RS, 
Državnim tožilstvom RS, Državnim pravobranilstvom in Senatom za prekrške RS leta 1998 s 
sporazumom ustanovilo Center za izobraževanje v pravosodju. Posebna pozornost je posvečena 
izobraževanju in usposobitvi sodnikov, državnih tožilcev, državnih pravobranilcev za neposredno 
uporabo prava evropske unije. V okviru tega programa se podeljujejo tudi štipendije za podiplomski 
študij prava, za specialistični študij prava v državi ali v tujini in za strokovno usposabljanje na kakšnem 
drugem strokovnem področju. Preko Sektorja za pravosodno upravo ministrstvo izvaja tudi organizirano 
usposabljanje kadrov za potrebe pravosodja, nadzor nad poslovanjem sodišč, državnih tožilstev, 
državnega pravobranilstva, odvetništva in notariata, vodenje pravosodne statistike ter izdajanje strokovne 
literature. 

Odgovorna oseba za izvrševanje podprograma je Kari Erjavec, državni sekretar. 

2. Cilji podprograma 

Dolgoročni cilj izobraževanj in podeljevanja štipendij je pridobitev praktičnih in teoretičnih podlag, 
strokovnih spoznanj in odgovorov na konkretna vprašanja s svojega področja dela ter pridobitev znanj 
o pravu Evropske unije. 

3. Aktivnosti podprograma so organizirane v okviru proračunskih postavk: 

5250 Sredstva centra za izobraževanje v pravosodju 

Na podlagi 12. člena Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št.71/94 
in 47/97), po katerem ministrstvo med drugim opravlja zadeve, ki se nanašajo na usposabljanje kadrov 
za potrebe pravosodja ter na podlagi 74. a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 
38/99 in 28/00), Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98), Zakona o 
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) in Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, 
št. 20/97) je potrebno v državnem proračunu zagotoviti sredstva za izobraževanje in strokovno 
usposabljanje funkcionarjev in drugih zaposlenih v pravosodju. Določene obveznosti na tem področju 
pa izhajajo iz državnega programa za vključitev Republike Slovenije v Evropsko unijo. Zato, da bi 
bilo to izobraževanje čimbolj strokovno, organizirano, kontinuirano in racionalno, so Ministrstvo za 
pravosodje. Vrhovno sodišče RS, Ustavno sodišče RS, Državno tožilstvo RS, Državno 
pravobranilstvo in Senat za prekrške RS, leta 1998 s Sporazumom ustanovili Center za izobraževanje 
v pravosodju, kije postal zakonska kategorija z dopolnitvami Zakona o sodiščih iz leta 2000. 
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Na izobraževanjih, seminarjih in posvetovanjih funkcionarji v pravosodju pridobivajo praktične in 
teoretične podlage, strokovna spoznanja in odgovore na konkretna vprašanja s svojega področja dela. 
Tako kot v preteklih letih bo tudi v letu 2(f03 posebna pozornost posvečena izobraževanju in usposobitvi 
sodnikov, državnih tožilcev, državnih pravobranilcev za neposredno uporabo prava Evropske unije. Iz 
sredstev za izobraževanje bodo financirana tudi razna individualna izobraževanja v tujini, tečaji tujih 
jezikov in računalništva, seminaiji, predvsem o novi zakonodaji oziroma novostih, povezanih z njihovim 
delom, študijski obiski in tečaji, tudi za strokovno in administrativno - tehnično osebje, zaposleno v 
pravosodnih organih. 

V skladu z 62. in 63. členom Zakona o sodniški službi, 32. členom Zakona o državnem tožilstvu in 3. 
členom Zakona o državnem pravobranilstvu, Ministrstvo za pravosodje podeljuje sodnikom, državnim 
tožilcem in njihovim pomočnikom, sodnikom za prekrške in državnim pravobranilcem ter njihovim 
pomočnikom, štipendije za podiplomski študij prava ter za specialistični študij prava v državi ali v 
tujini oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem drugem strokovnem področju, kije povezano s 
sodniškim delom. Štipendije se razpisujejo vsako leto enkrat. 

Ministrstvo za pravosodje predlaga, da se del proračunske postavke, ki predstavlja Štipendije za 
podiplomski študij prava, izloči iz postavke 5250 in podprograma 09012004 - Strokovno 
izpopolnjevanje v pravosodju in uvrsti v 

6758 Pravniški državni izpiti 

Pripravništvo po pridobljenem strokovnem naslovu diplomirani pravnik zaradi usposabljanja za 
opravljanje sodniške funkcije in funkcije državnega tožilca, poklica odvetnika in notarja oz. za 
opravljanje drugih del, za katere se z zakonom zahteva kot pogoj pravniški državni izpit, se ureja v 
skladu s 1. členom Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 13/94 in 71/94), zaključi 
pa se s pravniškim državnim izpitom (1. odstavek 19. člena). 

Ministrstvo za pravosodje zagotavlja za delo izpitnih komisij sredstva za delo, kot so plačilo za delo 
in povračilo potnih stroškov. V letu 2003 se predvideva, da bo pravniški državni izpit opravljalo 210 
kandidatov. Ministrstvo za pravosodje opravlja na podlagi 203. člena Sodnega reda tudi strokovne 
izpite iz določil Sodnega reda za administrativno - tehnične delavce v pravosodnih organih. Za leto 
2003 se tako predvideva, da bo omenjeni izpit opravljalo 100 kandidatov. 

6765 Strokovno izpopolnjevanje sodnih cenilcev in izvedencev 

Sredstva te postavke so namenjena za financiranje aktivnosti v zvezi s strokovnim usposabljanjem in 
izpopolnjevanjem na podlagi 91. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 
28/00) in v skladu zli. členom Pravilnika o sodnih izvedencih (Uradni list RS, št. 20-895/95) in 14. 
členom Pravilnika o sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 20-896/95). Potrebna sredstva so planirana 
glede na porabo v preteklih letih in v okviru, določenem z izhodišči za pripravo finančnih načrtov za 
leto 2003. 

Cilj ministrstva je dvig ravni strokovnega znanja in vse večje specializacije na vseh področjih za 3700 
sodnih cenilcev in izvedencev in 840 sodnih tolmačev. V aprilu 2000 je stopila v veljavo tudi 
Sprememba zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 28/00), ki določa, da se morajo sodni izvedenci in 
cenilci strokovno izpopolnjevati in na vsakih pet let priložiti potrdila o strokovnem izpopolnjevanju in 
izobraževanju, tako da pričakujemo povečan obseg seminarjev in drugih oblik izobraževanja v ta 
namen. 

1. Glavni izvedbeni cilji podprograma v letu 2003 so: 
usposobitev sodnikov, državnih tožilcev, državnih pravobranilcev za neposredno uporabo 
prava Evropske unije 
dvig ravni strokovnega znanja in vse večje specializacije na vseh področjih za sodne cenilce, 
sodne izvedence in sodne tolmače 
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pravniški državni izpit bo opravljalo predvidoma 210 kandidatov, strokovne izpite za administrativno 
- tehnične delavce v pravosodnih organih pa predvidoma 100 kandidatov. 

2. Opis področja proračunske porabe 

Področje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh, poleg tega pa v to področje sodijo 
dejavnosti, ki predstavljajo podporo izobraževalnemu sistemu in šolajočim. 

09012005 Program usklajevanja pravosodja s programom EU 

Podprogram izvaja: 2011 Ministrstvo za pravosodje 

1. Opis podprograma 

Program PHARE se nadaljuje tudi v obdobju 2000 - 2006 in je še vedno ključni finančni instrument 
sodelovanja Evropske unije in držav srednje in vzhodne Evrope. Ministrstvo za pravosodje vidi v 
nadaljnjem sodelovanju v okviru programov PHARE možnosti za medinstitucionalno sodelovanje pri 
usposabljanju pravosodja in pri procesu harmoniziranja zakonodaje Republike Slovenije z zakonodajo 
Evropske unije. 

Odgovorna oseba za izvrševanje podprograma je Marko Starman, državni sekretar. 

2. Cilji podprograma 

Dolgoročni cilj zagotoviti oblike med institucionalnega sodelovanja pri usposabljanju pravosodja in 
pri procesu harmoniziranja zakonodaje Republike Slovenije z zakonodajo Evropske unije. V tej luči 
je Ministrstvo za pravosodje predlagalo nov projekt v okviru PHARE 2002 in 2003. 

3. Aktivnosti podprograma so organizirane v okviru naslednjih proračunskih postavk: 

8928 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 2002 - SNP 02 

V letu 2002 je Ministrstvo za pravosodje predlagalo uvedbo nove proračunske postavke - PHARE 
CFCU - Nacionalni program za leto 2002 - SNP 02, saj je predlagalo nov projekt v okviru PHARE 
2002 in 2003. V kolikor bo projekt potrjen, se bo predvidoma pričel izvajati v drugi polovici leta 2002 
za obdobje enega leta. 

2168 PHARE CFCU - Nacionalni program SNP02 - lastna udeležba 

V letu 2002 je Ministrstvo za pravosodje predlagalo uvedbo nove proračunske postavke - PHARE 
CFCU - Nacionalni program SNP02 - lastna udeležba, saj je predlagalo nov projekt v okviru PHARE 
2002 in 2003. V kolikor bo projekt potrjen, se bo predvidoma pričel izvajati v drugi polovici leta 
2002. Za omenjeni projekt bo v letu 2003 predvidoma potrebno zagotoviti tudi lastna sredstva. 

4. Gla\ ni izvedbeni cilji podprograma 

Operativni cilj za leto 2003 je izvajanje novega projekta v okviru PHARE 2002 in 2003, v kolikor bo 
projekt potrjen. 

09012006 Mednarodno pravno sodelovanje 

Podprogram izvaja: 2011 Ministrstvo za pravosodje 

1. Opis podprograma 

Mednarodno pravno sodelovanje se na ministrstvu izvaja na dveh področjih in sicer: 

sodelovanje z Evropsko unijo, spremljanje zakonodaje Evropske unije, priprava rednih 
poročil o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo, priprava pregleda 
usklajenosti zakonodaje Republike Slovenije s pravnim redom Evropske unije, spremljanje 
dela in sodelovanje v delovnih skupinah, sodelovanje pri pripravi Državnega programa za 
prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002, sodelovanje v delovnih skupinah 
in komitejih Sveta Evrope v Strasbourgu ter spremljanje njihovih dejavnosti; 
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drugo mednarodno sodelovanje: sodelovanje pravosodnih delavcev v multilateralnih 
organizacijah kot tudi na regionalni in bilateralni ravni. Sodelovanje vključuje priprave 
obiskov tujih delegacij v Sloveniji in delegacije Republike Slovenije v tujini tako na 
ministrski ravni, kot tudi na strokovnem nivoju ter priprave in realizacije obiskov. 

Odgovorni oseba za izvrševanje podprograma sta Marko Starman, državni sekretar in Rok Janez 
Šteblaj, vodja kabineta. 

2. Cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je uspešna priprava Slovenije na članstvo v Evropski uniji ter dobro in učinkovito 
sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, posameznimi državami in njihovimi deli. 

3. Poraba podprograma po proračunskih postavkah 

Aktivnosti podprograma so bile do sedaj organizirane v okviru proračunske postavke 6757 - 
Mednarodno sodelovanje in EU. Z letom 2002 je Ministrstvo za pravosodje predlagalo, da se 
aktivnosti organizirajo v okviru dveh novih proračunskih postavk in sicer »Mednarodno sodelovanje« 
in »Sodelovanje z evropskimi integracijami in mednarodnimi organizacijami« 

2158 Mednarodno sodelovanje 

Na bilateralni ravni je predvideno nadaljevanje intenzivnega političnega in strokovnega sodelovanja 
predvsem s sosednjimi državami, državami članicami EU z večjim številom slovenskih državljanov ali 
z opaznejšim obsegom ekonomskega in drugega sodelovanja s Slovenijo ter z ostalimi državami 
kandidatkami, predvsem s prvo povabljenimi državami v pogajanja za članstvo v EU. Načrtujemo 
nadaljevanje urejanja pogodbenega stanja, predvidoma s štirimi državami. 

Ministrstvo bo tudi na ministrski ravni krepilo sodelovanje z institucijami EU, predvsem s Svetom EU 
in Komisijo EU ter se pripravljalo za aktivnejše spremljanje ter bodoče sodelovanje v pripravi, 
sprejemanju in izvajanju politik na področju pravosodja. 

Nadaljevalo se bo z oblikami regionalnega sodelovanja, tako na področju priprave sistemskih 
zakonodaj kot tudi na področju izvedbe le-teh, predvsem z omogočanjem medsebojnega sodelovanja 
strokovnjakov. V tem okviru bodo organizirani posveti, seminarji in stažiranja. 

V letu 2003 je predviden Simpozij panonskih pravnikov, ki ga tradicionalno soorganizirajo tudi 
ministrstva za pravosodje Slovenije, Madžarske in Avstrije. 

V postavki so všteti tudi pričakovani stroški za pripravo analiz, študij in prevodov dokumentov 
oziroma dopisov. Gre predvsem za strateške in akcijske dokumente, kar predstavlja eno od podlag za 
oblikovanje politike s področja pravosodja, prav tako pa tudi za prevode domačih politik in 
posameznih ukrepov. 

2157 Sodelovanje z evropskimi integracijami in mednarodnimi organizacijami 

Veliko sredstev bo potrebnih za delovne sestanke (najpogosteje v Bruslju) za najvišje predstavnike 
MP, predvidoma en krat na mesec v trajanju dveh dni. Pred vstopom v EU se bodo predstavniki 
Slovenije udeleževali zasedanj delovnih skupin in odborov, kot opazovalci, kar pomeni učinkovito 
pripravo na vstop v EU. Udeležba bo potrebna tudi v drugih mednarodnih organizacijah oz. srečanjih 
(Haška konferenca, Srednjeevropska pobuda itd.) 

Povečalo se bo število delavcev Ministrstva za pravosodje, ki se bodo udeležili raznih seminarjev in 
delavnic na temo delovanja organov EU in širitve EU, kijih organizirajo različne mednarodne in tudi 
slovenske organizacije. Kotizacije in stroški bivanja so pogosto zelo visoke, izkušnje, ki jih je mogoče 
pridobiti, pa so zelo pomembne za zagotovitev ustrezne administrativne usposobljenosti pred vstopom 
v EU. 

Še nadalje bodo potrebna sredstva za plačilo zagotovitev udeležbe na zasedanjih odborov Sveta 
Evrope v Strasbourgu: Odbor Sveta Evrope za kazensko pravo (CDPC), Odbor Sveta Evrope za 

poročevalec, št. 96/11 698 7. oktober 2002 



mednarodno pravno pomoč v kazenskih zadevah (PCOC), Odbor Sveta Evrope za varstvo osebnih 
podatkov in Odbor za pravno sodelovanje (CDCJ). 

Ministrstvo za pravosodje je dolžno plačati članarino za leto 2003 in dodatne obveznosti, ki za 
Slovenijo izhajajo iz članstva v mednarodnem inštitutu za poenotenje zasebnega prava - UNTDROIT 
ter v Haaški konferenci za mednarodno zasebno pravo. Poleg članarine so države članice v navedenih 
organizacijah dolžne kriti tudi dodatne izredne stroške za delo teh organizacij ter stroške aktivne 
udeležbe predstavnikov Slovenije na njihovih delovnih telesih. 

Stroški za prevode dokumentov ter dopisov v stikih s tujino: veliko prevedenih dokumentov je 
potrebnih v fazi pristopnih pogajanjih na tehnični ravni, dokumente ob obisku ekspertnih misij, 
prevodi slovenske zakonodaje, ki je relevantna v fazi pogajanj, mednarodna pravna pomoč, 
pravosodne sodelovanje v kazenskih in civilnih zadevah idr. 

Nadaljevali bomo s prevodom najpomembnejših sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v 
Strasbourgu. 

4. Glavni izvedbeni cilji v letu 2003 so: 
intenzivno politično in strokovno sodelovanje, predvsem s sosednjimi državami, državami 
članicami EU z večjim številom slovenskih državljanov ali z opaznejšim obsegom 
ekonomskega in drugega sodelovanja s Slovenijo ter z ostalimi državami kandidatkami, 
predvsem s prvo povabljenimi državami v pogajanja za Članstvo v EU 
krepitev sodelovanja z institucijami EU, predvsem s Svetom EU in Komisijo EU 
Simpozij panonskih pravnikov, ki ga tradicionalno so-organizirajo tudi ministrstva za 
pravosodje Slovenije, Madžarske in Avstrije 
sodelovanje predstavnikov Slovenije na zasedanjih delovnih skupin, odborov, delavnic in 
seminaijev zaradi priprave na vstop v EU ter seznanitve z delovanja organov EU in širitve 
EU 
udeležba na zasedanjih odborov Sveta Evrope v Strasbourgu 
prevajanje dokumentov, predpisov ter dopisov v stikih s tujino ter prevajanje in spremljanje 
najpomembnejših sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. 

09012007 Posodobitev evidentiranja nepremičnin 

Podprogram izvaja: 2011 Ministrstvo za pravosodje' 

1. Opis podprograma 

Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin bo omogočil ažurno evidentiranje stvarnopravih pravic 
na nepremičninah in izboljšavo sistema evidentiranja nepremičnin. Projekt bo prispeval k večji 
varnosti in zanesljivosti pri poslovanju z nepremičninami, kar bo omogočilo bolj predvidljivo in 
nadzorovano investiranje v nepremičnine. Ministrstvo za pravosodje sodeluje na projektu pri pripravi 
zakonodaje lastništva nepremičnin. Projekt se bo predvidoma zaključil v letu 2004. 

Odgovorna oseba za izvrševanje podprograma je Hinko Jenull, državni sekretar. 

2. Cilji podprograma 

Dolgoročni cilj projekta je izboljšanje učinkovitosti in zanesljivosti sistema evidentiranja nepremičnin 
v Sloveniji. V delu, ki je v pristojnosti ministrstva za pravosodje (priprava zakonodaje na področju 
lastništva nepremičnin), pa je cilj zaključitev podprojekta priprave novega Stvarnopravnega zakonika 
in izvedba podprojekta H projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin - koordinacija projektov, 
predviden za leto 2002. 

3. Poraba podprograma po proračunskih predpostavkah 

Aktivnosti podprograma so organizirane v okviru proračunske postavke 6732 - Projekt posodobitve 
evidentiranja nepremičnin. 
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6732 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin 

Na tej postavki ministrstvo za pravosodje v letu 2003 ne načrtuje sredstev. 

Podprojekt iz pristojnosti Ministrstva za pravosodje se zaključi z letom 2002. 

19 Izobraževanje 

1906 Pomoči šolajočim 

19062001 Štipendij e za študij prava 

Podprogram izvaja: 2011 Ministrstvo za pravosodje 

3. Opis podprograma 

Predlog ministrstvo utemeljuje z institucionalno osamosvojitvijo Centra za izobraževanje v 
pravosodju, ki naj bi bila uveljavljena s 1.1.2003. 

4. Poraba podprograma po predračunskih predpostavkah 

Ministrstvo za pravosodje ima na področju 19 - Izobraževanje svojo proračunsko postavko Štipendije 
za študij prava in sicer v okviru: 

5295 Štipendije 

Štipendije za potrebe pravosodnih organov RS podeljuje Ministrstvo za pravosodje na podlagi 31. 
člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 13/94 in 17/94), sredstva pa se 
zagotavljajo s proračunom RS. 

Ministrstvo za pravosodje dodeli letno povprečno 17 štipendij, kijih izbere sedemčlanska komisija 
izmed vseh prijavljenih prosilcev. Trenutno štipendira Ministrstvo za pravosodje v povprečju 50 
kandidatov. Višina štipendije se določi glede na študijski uspeh, kraj bivanja in stroške šolanja (1. 
odst. 3. člena Pravilnika o štipendiranju - Uradni list RS, št. 14/95 in 19/96). Navedeni kriteriji se 
vrednotijo v točkah, višino točke pa v skladu s 4. členom navedenega pravilnika določa Vlada RS in 
se usklajuje glede na rast izhodiščne plače za prvi tarifni razred (koeficient 1.00) po kolektivni 
pogodbi za negospodarske dejavnosti. 
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2020 

UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 

09 Pravosodje 

0904Uprava in delovanje zaporov (izvrševanje kazenskih 

sankcij) 

1. Opis glavnega programa 

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

2. Cilji glavnega programa 

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

3. Šifre in nazivi podprogramov v pristojnosti Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij: 
- 09042001 Delovanje uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 

4. Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2003 

V letu 2003 bomo v okviru proračunskih postavk realizirali sledeče: 

2876 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Med aktivnosti- v okviru zamenjave dotrajane opreme in investicijskega vzdrževanja načrtujemo 
obnovo sprehajališča v ZPMZKZ Celje, obnovo priključka na javno kanalizacijo v ZPKZ Ljubljana, 
obnovo sanitarij, pralnice in pripadajočih prostorov v kleti ZPKZ Maribor, obnovo sanitarij za obiske 
v ZPKZ Ig, zamenjavo vhodnih varnostnih vrat v oddelku Novo mesto, zamenjavo treh specialnih 
vozil, delno obnovo opreme pralnic in kuhinj, zamenjavo pohištva za bivalne prostore zaprtih oseb, na 
področju informatike pa zamenjavo in dokup datotečnih strežnikov, osebnih računalnikov, laserskih 
tiskalnikov in programske opreme. V okviru realizacije investicijskega projekta izgradnje novega 
zapora v Kopru planiramo v letu 2003 nabavo dela opreme ter pridobitev uporabnega dovoljenja. 

4016 Najemnine poslovnih prostorov 

Obveznosti na postavki sodijo med aktivnosti - izpolnjevati moramo določila iz sklenjenih najemnih 
pogodb, in sicer za poslovne prostore na Tivolski 50 in za zapore Koper (objekti so bili vrnjeni lastniku 
po denacionalizacijski odločbi št. 464-99/94 dne 23/01-1997). 

4508 Materialni stroški 

Iz proračunske postavke 4508 krijemo stroške delovanja uprave in zavodov za izvrševanje kazenskih 
sankcij ter prevzgojnega doma na trinajstih lokacijah v Sloveniji. V to postavko vključujemo stroške 
bivanja zaprtih oseb (živila, čistila), vzdrževanja opreme za zaprte osebe, plačilo za delo zaprtih oseb, 
stroške izobraževanja zaposlenih in zaprtih oseb. stroške energije, tekočega vzdrževanja, zavarovanja, 
komunalne in PTT storitve, pisarniški material ipd. 
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6028 Plače 

Posebno pozornost bomo namenili učinkovitejši organizaciji dela in poslovanja. 

6680 Oprema PUO in obsojencev 

Nakup opreme za paznike sodi med redne aktivnosti uprave. V letu 2003 bomo zaradi pomanjkanja 
sredstev uspeli zagotoviti le manjši del tistega, kar predpisuje novi pravilnik o izvrševanju nalog 
paznikov oziroma njegove prehodne določbe. 

6681 Oborožitev in posebna varnostna oprema 

V letu 2003 načrtujemo naslednje aktivnosti: postavitev sistema video nadzora in alarmiranja v 
ZPMZKZ Celje, montažo varnostnih vrat in oken v ZPKZ Maribor, oddelku v Radovljici in ZPMZKZ 
Celje ter dokup in zamenjavo dotrajane manjše opreme za namene varovanja (balistični jopiči, 
zamenjava ključavnic, obnove zalog streliva, prisilnih sredstev ipd.). 

6395 Izobraževanje delavcev 

V letu 2003 načrtujemo poleg rednega izobraževanja paznikov v skladu z zakonom o izvrševanju 
kazenskih sankcij še redne oblike izobraževanja v okviru tretmana (alkoholizem, droge ipd.). 

09042001 Delovanje uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 

Podprogram izvaja: 2020 Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 

1. Opis podprograma 

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

2. Cilji podprograma 

Dolgoročni cilji uprave so aktivnosti, kijih določa zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS - 1, 
Uradni list RS, št. 22/00). To je izvrševanje kazenskih sankcij ter drugih ukrepov, ki jih je izreklo 
sodišče v kazenskem postopku. V skladu s tem zakonom izvršuje uprava tudi kazni zapora izrečene v 
postopku o prekršku ali v kakšnem drugem postopku. Med dolgoročne aktivnosti uprave sodi tudi 
izvrševanje pripora in pridržanja v skladu z zakonom o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 
70/94, 25/96. 39/96, 5/98, 49/98, 72/98, 6/99). 

3. Opis posameznih proračunskih postavk podprograma 

V okviru proračunske postavke 2876 - investicije in investicijsko vzdrževanje izvajamo tako 
zamenjave dotrajanega premičnega premoženja (oprema kuhinj, pralnic, bivalnih prostorov zaprtih 
oseb, računalniška oprema ipd.), kot obnove in redna vzdrževalna dela na zgradbah, kar uvrščamo 
med redne aktivnosti uprave v skladu z zahtevami in pogoji zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. V 
okviru PP 2876 teče realizacija investicijskega projekta izgradnje novih zaporov v Kopru. Dosedanji 
objekt je bil vrnjen iastniku po denacionalizacijski odločbi št. 464 - 99/94 z dne 23/01 - 1997. 
Sredstva za slednji namen planiramo po tekočih cenah, da bi zagotovili čimprejšnjo preselitev iz 
denacionaliziranih prostorov, za katere plačujemo najemnino, za nabavo opreme in investicijsko 
vzdrževanje pa na osnovi postavljenih limitov za leto 2003. Zaradi pomanjkanja sredstev smo začetek 
celovite prenove zavoda za prestajanje kazni zapora na Dobu prestavili v leto 2004. 
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Sredstva na proračunski postavki 4016 so namenjena pokrivanju stroškov najema poslovnih 
prostorov in obratovalnih stroškov po sklenjenih najemnih pogodbah in so planirana v višini 
dodeljenih limitov, kar pa ne bo zadoščalo za pokritje vseh odhodkov. 

Iz proračunske postavke 4508 krijemo stroške delovanja uprave in zavodov za izvrševanje kazenskih 
sankcij ter prevzgojnega doma na trinajstih lokacijah v Sloveniji. V to postavko vključujemo stroške 
bivanja zaprtih oseb (živila, čistila), vzdrževanja opreme za zaprte osebe, plačilo za delo zaprtih oseb, 
stroške izobraževanja zaposlenih in zaprtih oseb, stroške energije, tekočega vzdrževanja, zavarovanja, 
komunalne in PTT storitve, pisarniški material ipd. Sredstva planirana na osnovi dodeljenih limitov 
ne bodo zadoščala za pokritje vseh odhodov. Porast števila zaprtih oseb (povprečno dnevno stanje leta 
1998 je bilo 810, leta 1999 949, leta 2000 že 1131 in v obdobju januar - junij 2001 1208), nerealno 
odobrena sredstva v preteklih letih (prenosi obveznosti v naslednja proračunska obdobja) so pripeljala 
do težke finančne situacije. Planiranje z indeksacijo ni realno, nesprejemljiv pa je indeks nižji od 100. 

Na proračunski postavki 6028 planiramo sredstva za plače zaposlenih, ki so potrebna za nemoteno 
izvrševanje dejavnosti uprave. Narava dejavnosti oziroma dela je takšna, da zahteva 24 urno prisotnost 
delavcev, ki opravljajo naloge varovanja zaprtih oseb in varovanja zavodov za prestajanje kazni 
zapora. Število zaprtih oseb od leta 1996 vztrajno narašča in seje od takrat povečajo za cca 77 %. 
Povečan obseg dela in potreba po zagotavljanju 24 urne prisotnosti v zavodih za prestajanje kazni 
zapora pomenita za obstoječi kader vse hujšo obremenitev in stalno delo preko rednega delovnega 
časa, tudi preko zakonsko določenih omejitev. 

V okviru proračunske postavke 6680 v skladu s pravilnikom uprava zagotavlja uniformo in posebno 
opremo za paznike. V letošnjem in preteklih letih dodeljena sredstva niso zadoščala za pokrivanje 
vseh potreb po uniformah že novo sprejetih delavcev, čeprav je proračunski uporabnik kriterije 
dodeljevanja delov uniform znižal pod minimalno zagotovljeno količino, ki je določena s 
pravilnikom. Zakonska podlaga za planiranje obveznosti sta ZIKS in pravilnik o izvrševanju nalog 
paznikov. Zaradi premalo dodeljenih sredstev v preteklih letih smo obveznost nakupa opreme za 
obsojence prenesli med tekoče materialne stroške, za paznike pa postavko ohranjamo, saj to od nas 
zahtevajo podzakonski predpisi. 

Iz sredstev na proračunski postavki 6681 nabavljamo posebno opremo (strelno orožje, zaščitno, 
alarmno opremo ipd.). Uprava je odgovorna za varnost na trinajstih lokacijah zavodov za prestajanje 
kazni zapora in njihovih oddelkov. Na podlagi internega programa je potrebno izgraditi in dograditi 
tehnične naprave za varovanje, kupiti in obnavljati posebno opremo za varovanje osebja ter redno 
obnavljati zaloge streliva in drugih vrst prisilnih sredstev. Iz te proračunske postavke se financira tudi 
zahtevnejša vzdrževanja naprav za tehnično varovanje. Zakonska podlaga sta ZIKS in pravilnik o 
izvrševanju nalog paznikov. 

Iz proračunske postavke 6395 krijemo stroške izobraževanja zaposlenih, ki jih organizira uprava, saj 
šole, ki bi v celoti zadostila našim zahtevam, ni. Glede na specifičnost penološkega dela in različne 
profile delavcev, predvsem pa zato, ker ne razpolagamo z lastnim izobraževalnim centrom, kakor je 
praksa v drugih državah, izvajajo strokovno izobraževanje, poleg delavcev uprave, tudi drugi 
strokovnjaki iz različnih področij dela. Zaradi vse večjega pojava odvisnosti od nedovoljenih drog 
med zaporniki moramo doseči strokovno usposobljenost zaposlenih tudi na tem področju, kakor tudi 
na področju tretmaja posebno težkih in neprilagodljivih oseb. Zato bomo izpeljali ustrezno 
usposabljanje zaposlenih tudi na tem področju. V naslednjih letih moramo več sredstev nameniti tudi 
usposabljanju zaposlenih za varno delo. Zakon o varnosti in zdravju pri delu namreč zavezuje 
delodajalca, da mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela tako ob sklenitvi delovnega 
razmerja, kakor tudi ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev ter 
ob vsaki spremembi v delovnem procesu. Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega 
mesta in se izvaja po vnaprej določenem programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in 
spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti. 

4. Glcn-ni iz\edbeni cilji v proračunskem letu 2003: 
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V letu 2003 bomo v okviru proračunskih postavk realizirali sledeče: 

2876 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Med aktivnostmi v okviru zamenjave dotrajane opreme načrtujemo zamenjavo in dokup treh 
specialnih vozil za prevoz zaprtih oseb zaradi rednega in tekočega izvajanja zakonskih nalog 
(privedbe na sodišča in drugo), zamenjavo dotrajane in manjkajoče opreme v kuhinjah in pralnicah 
(ZPMZKZ Celje: kotel, Oddelek Murska Sobota in Oddelke Nova Gorica: pomivalni stroj, Prevzgojni 
dom Radeče: pralni stroj), delno zamenjavo pohištva za bivalne prostore zaprtih oseb (postelje, mize, 
stole, police) v ZPKZ v Mariboru in Oddelku v Murski Soboti, zamenjavo in dokup 
telekomunikacijske opreme za žične in brezžične zveze (10 peagerjev za matične zavode), ureditev 
pozivanja iz celic v ZPKZ Maribor in Oddelku Murska Sobota, zamenjavo enega kopirnega stroja, 
nakup motokultivatorja in delovni oder za ZPKZ Dob. Na področju informatike bomo s predvideni 
sredstvi investirali nakup datotečnih strežnikov v ZPKZ Dob in v ZPKZ Koper, nakup osebnih 
računalnikov (19) z ustrezno programsko opremo, nakup laserskih tiskalnikov (14), nakup dveh enot 
aktivne mrežne opreme, nakup programske opreme po naročilu za skupne evidence. Del sredstev 
bomo namenili vzdrževanju opreme in aplikacij. Med aktivno.stmi v okviru investicijskega 
vzdrževanja so obnova sprehajališča v ZPMZKZ Celje, obnova priključka na javno kanalizacijo v 
ZPKZ Ljubljana, obnova sanitarij, pralnice in pripadajočih prostorov v kleti v ZPKZ Maribor - prva 
faza prostorskih predelav za povečanje kapacitet pripora, obnova sanitarij za obiske v ZPKZ Ig, 
zamenjava vhodnih varnostnih vrat v oddelku Novo mesto ter pridobitev idejne zasnove projekta 
prenove ZPKZ Dob. 

V okviru realizacije investicijskega projekta izgradnja novega zapora v Kopru planiramo v letu 2003 
plačati zadnjo fazo izgradnje objekta, nabaviti del opreme, in sicer opremo kuhinje z jedilnico in 
opremo zdravstvenih prostorov (zobozdravstvena in splošna ambulanta) ter pridobiti uporabno 
dovoljenje. Osnova za nabavo opreme bo projekt opreme, ki bo izdelan skladno z osnovnimi standardi 
za opremljanje Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij z osnovnimi sredstvi. 

Indikatorji, na osnovi katerih bomo ugotavljali rezultate, bodo izvedena investicijsko vzdrževalna 
dela, nabavljena oprema in realizacija nalog v zvezi z novogradnjo v obdobju od 1.1.do 31.12.2003. 

4016 Najemnine poslovnih prostorov 

Obveznosti na postavki spadajo med aktivnosti - izpolnjevati moramo določila iz sklenjene najemne 
pogodbe za poslovne prostore na Tivolski 50 in določila pogodbe o stroških najemnine za zapore 
Koper. 

4508 Materialni stroški 

Obveznosti na postavki uvrščamo med aktivnosti - zagotavljanje bivalnih, materialnih in drugih 
pogojev za življenje in delo v zavodih. Število zaprtih oseb, izpolnjevanje določil zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij, dvig življenjskih stroškov (80 % predstavljajo stroški na skupinah 
kontov 4020, 4021, 4022 in 4023, na katere nimamo velikega vpliva in so v veliki meri odvisni od 
števila zaprtih oseb) so elementi, s katerimi bomo razlagali uspešnost poslovanja ob koncu leta. 
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6028 Plače 

Prioritetni cilj na področju zaposlovanja v letu 2003 je učinkovitejša organizacija dela in poslovanja. 

6680 Oprema PUO in obsojencev 

Nakup opreme za paznike sodi med redne aktivnosti uprave. V letu 2003 bomo v skladu s pravilnikom 
o izvrševanju nalog paznikov, novo sprejetih delavcev in višino sredstev nabavili nove uniforme 
(delovne, svečane), bunde, nogavice, čevlje ipd. 

6681 Oborožitev in posebna varnostna oprema 

Za leto 2003 načrtujemo poleg redne obnove zalog streliva in prisilnih sredstev (plinski razpršilci, 
gumijevke, lisice) predvsem: nakup opreme za video nadzor in alarmiranje za ZPMZKZ Celje, 
varnostna vrata in okna za ZPKZ Maribor, Oddelek Radovljica in ZPMZKZ Celje, detektorje kovine 
za Oddelek Radovljica, ZPKZ Dob, ZPMZKZ Celje in ZPKZ Maribor, balistične jopiče za vse 
zavode, zamenjavo ključavnic v oddelkih v Murski Soboti in v Novem mestu. 

Indikatorji, na osnovi katerih bomo ugotavljali rezultate, bodo izvedena dela in nabavljena oprema v 
obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2003. 

6395 Izobraževanje delavcev 

V letu 2003 načrtujemo poleg rednega izobraževanje paznikov v skladu z zakonom o izvrševanju 
kazenskih sankcij še redne oblike izobraževanja v okviru tretmana (alkoholizem, droge ipd.). 

20 Socialno varstvo 

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 

20032001 Socialno varstvo obsojencev 

Podprogram izvaja: 2020 Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 

1. Opis podprograma 

Podprogram "Socialno varstvo obsojencev" zajema zdravstveno in pokojninsko zavarovanje 
obsojencev. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij določa, da se zdravstveno varstvo obsojencev 
izvaja po splošnih predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in zdravstveni ter 
lekarniški dejavnosti, prav tako pokojninsko in invalidsko zavarovanje obsojencev med prestajanjem 
kazni zapora (po splošnih predpisih). Podprogram izvaja Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, 
direktor uprave je Dušan Valentinčič. 

Na podlagi 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Republika Slovenija 
zagotavlja iz proračuna sredstva za plačilo zdravstvenih storitev za obsojence na prestajanju kazni 
zapora in za mladoletnike na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom. Na podlagi-61. 
člena omenjenega zakona je potrebno obsojence dodatno zavarovati za razliko do polne vrednosti 
storitev iz 2. do 6. točke 23. člena omenjenega zakona. 

Na osnovi 24. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se obvezno zavarujejo 
državljani Republike Slovenije, ki med prestajanjem kazni zapora na območju Republike Slovenije 
delajo s polnim delovnim časom. Zavezanec za plačilo prispevkov je Republika Slovenija (222. člen). 
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2. Poraba podprograma po proračunskih postavkah 

Dejavnost zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja obsojencev izvajamo na podlagi zgoraj 
citiranih predpisov. Zdravstveno zavarovanje plačujemo na osnovi sklenjene police o zdravstvenem 
zavarovanju, pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa na osnovi zakonsko določene osnove (212. 
člen ZPIZ - 1) in višine prispevka (8. in 9. člen zakona o prispevkih za socialno varnost). Obveznosti 
plačujemo iz dveh proračunskih postavk, in sicer 

7448 Zdravstveno zavarovanje obsojencev in 
7449 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje obsojencev. 

Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje obsojencev sodi med redne aktivnosti uprave. Realizacija je 
odvisna od višine premij (za zdravstveno zavarovanje) oziroma od višine minimalne plače (za 
invalidsko pokojninsko zavarovanje) ter od števila zaprtih oseb, ki jim zavarovanje pripada. 

Računske osnove za izračun premije za zdravstveno zavarovanje so določene v premijskem sistemu 
zavarovalnice. Zavarovalnica najmanj enkrat letno preveri skladnost dejanskih obveznosti z 
načrtovanimi, izračunanimi po računskih osnovah za izračun premije. Obveznosti zavarovalnice iz 
zavarovanja se lahko v času trajanja zavarovanja spreminjajo zaradi naraščanja stroškov zavarovanja, 
dosežkov na področju medicine, spremembe zakonodaje, ki ureja obveznosti za posamezno 
zavarovanje. V kolikor se dejanske obveznosti zavarovalnice razlikujejo od načrtovanih za več kot 
5 %, lahko zavarovalnica dejanskim obveznostim ustrezno prilagodi računske osnove za izračun 
premije. Osnova za plačilo mesečnega obroka zavarovalne premije za zaprte osebe za tekoči mesec je 
povprečno mesečno stanje zavarovancev v preteklem mescu (to stanje je izračunana aritmetična 
sredina dnevnih stanj za ves mesec). Z naraščanjem števila zaprtih oseb iri dviga cen zavarovalnih 
premij predvidevamo tudi v naslednjem letu realen porast mesečnih stroškov za zdravstveno 
zavarovanje zaprtih oseb. 

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se plačujejo najmanj od zneska minimalne plače, 
le to pa določa na podlagi 6. in 7. člena zakona o minimalni plači minister za delo, družino in socialne 
zadeve. / 

3. Cilji podprograma 

Z naraščanjem števila zaprtih oseb in predvidenem dvigu cen zavarovalnih premij izredno težko 
opredelimo cilje. Naš cilj je poravnati vse obveznosti, ki bodo v letu 2003 nastale. 
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2021 

INŠPEKTORAT ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

09 Pravosodje 

0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne 

zadeve 

09012008 Delovanje inšpektorata za varstvo osebnih podatkov 

Podprogram izvaja: 2021 Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov 

1. Opis podprograma 

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 51/01) je v letu 2001 pričel z delom Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov. Z namenom 
izpolnitve dolgoročnega cilja, to je zagotovitve nemotenega izvajanja nalog inšpektorata, je potrebno 
tudi v letu 2003 zagotoviti sredstva za čimbolj učinkovito delovanje novega proračunskega 
uporabnika Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov kot organa v sestavi ministrstva. 

2. Ministrstvo za pravosodje v okviru glavnega programa 0901 opravlja zadeve, ki se nanašajo na: 
zakonodajo s področja kazenskega prava, prava o prekrških, stvarnega, obligacijskega in 
dednega prava; 
zakonodajo o sodnih postopkih; 
organizacijsko zakonodajo s področja sodstva, državnega tožilstva, pravobranilstva, 
odvetništva, notariata in izvrševanja kazenskih sankcij; 
pripravo pobud in osnutkov za sklepanje mednarodnih pogodb o sodelovanju na področju 
kazenskega in civilnega prava; 
zagotavljanje in financiranje tehničnih in prostorskih pogojev za poslovanje pravosodnih 
organov; 
usposabljanje kadrov za potrebe pravosodnih organov, 
strokovne izpite; 
mednarodno pravno pomoč; 
amnestijo in pomilostitve; 
nadzor nad poslovanjem pravosodnih organov; 
pravosodno statistiko; 
inšpekcijski nadzor; 
opravljanje strokovno - tehničnih nalog za komisijo Vlade RS za izvajanje Zakona o 
popravi krivic. 

Naloge Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov kot organa v sestavi ministrstva so opravljanje 
inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem določb Zakona o varstvu osebnih podatkov in drugih 
predpisov s področja varstva osebnih podatkov ter zagotavljanje enotnega uresničevanja ukrepov na 
področju varstva osebnih podatkov. 

Pravna podlaga za izvajanje nalog v okviru glavnega programa 0901 je Zakon o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) ter področna zakonodaja in ratificirane 
mednarodne pogodbe. 

3. Dolgoročni cilji glavnega programa: 
informatizacija ministrstva do stopnje, ki bo primerljiva z najvišje doseženo stopnjo 
informatizacije v državni upravi ter posodobitev telekomunikacijskega omrežja ministrstva; 
zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za izvrševanje nalog ministrstva; 
izgradnja nove sodne stavbe za pravosodne organe v Ljubljani; 
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zagotovitev primernejših prostorskih pogojev za pravosodne organe na področju 
zagotavljanja materialnih pogojev pravosodnim organom (izvedba nadzidav ali obnov 
objektov pravosodnih organov, ki so v mnogih primerih izjemno dotrajani oziroma nakupi 
novih poslovnih prostorov za potrebe le-teh); 
uskladitev pravnega reda Slovenije s pravnim redom Evropske unije na področju 
pravosodja, tako, da bodo zagotovljeni pogoji za polnopravno članstvo Slovenije v 
Evropski uniji; 
nadaljevanje dela na področju zagotavljanja večje učinkovitosti sodstva, odprave sodnih 
zaostankov in denacionalizacije; 
omogočanje mednarodne pravne pomoči in mednarodnega sodelovanja med pravosodnimi 
organi ter sodelovanje pri ratifikacijah konvencij, ki so pomembne za vključitev Republike 
Slovenije v Evropsko unijo; 
doseganje Čim višjega nivoja pravne pomoči beguncem; 
pridobitev praktičnih in teoretičnih podlag, strokovnih spoznanj in odgovorov na konkretna 
vprašanja s svojega področja dela ter pridobitev znanj o pravu Evropske unije (v sklopu 
izobraževanj in podeljevanja štipendij); 
povečanje strokovne usposobljenosti stečajnih upraviteljev, sodnih cenilcev, sodnih 
izvedencev, sodnih tolmačev in vročevalcev; 
organiziranje opravljanja pravniških državnih izpitov; 
podpora štipendiranju študija v pravosodju; 
informiranje prebivalcev Republike Slovenije o delu in aktivnostih Ministrstva za 
pravosodje in pravosodnega sistema; 
zagotavljanje posebnih materialnih sredstev pravosodnim organom; 
izvajanje programa razvoja pravosodnega sistema; 
izpolnitev širšega cilja medinstitucionalnega sodelovanja pri usposabljanju pravosodja in 
pri procesu harmoniziranja zakonodaje Republike Slovenije z zakonodajo Evropske unije v 
okviru programov PHARE; 
izvajanje nalog Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov. 

4. Glavni program 0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zahteve zajema 
naslednje podprograme v pristojnosti Ministrstva za pravosodje: 

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

Za izvajanje podprograma 09012008 - Delovanje inšpektorata za varstvo osebnih podatkov je 
odgovoren Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov kot organ v sestavi ministrstva. 

5. Glavni izvedbeni cilji podprograma v letu 2003 so: 
zagotovitev pogojev za izvajanje nalog ministrstva; 
informatizacija ministrstva in posodobitev telefonskega omrežja; 
zagotovitev drugih tehničnih in materialnih pogojev za izvajanje nalog ministrstva; 
informiranje prebivalcev Republike Slovenije o delu in aktivnostih Ministrstva za 
pravosodje in pravosodnega sistema; 
informatizacija pravosodnih organov (tožilstva in sodniki za prekrške) ter reševanje 
prostorske problematike pravosodnih organov; 
zagotovitev posebnih materialnih sredstev pravosodnim organom ter organiziranje 
opravljanja izpitov za sodne izvedence in cenilce, stečajne upravitelje in sodne izvršitelje: 
priprava in sprejem načrtovanih zakonodajnih projektov skladno z državnim programom za 
leto 2003 in zastavljenimi cilji na področju priprave predpisov; 
izvajanje programa razvoja pravosodnega sistema; 
zagotavljanje delovanja licenčne komisije in svetovalcev za begunce; 
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usposobitev sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev za neposredno uporabo 
prava Evropske unije ter dvig ravni strokovnega znanja in vse večje specializacije na vseh 
področjih za sodne cenilce, sodne izvedence in sodne tolmače; 
izvajanje novega projekta v okviru programa PHARE 2002, v kolikor bo projekt potrjen; 
intenzivno politično in strokovno sodelovanje, predvsem s sosednjimi državami, državami 
članicami EU z večjim številom slovenskih državljanov ali z opaznejšim obsegom 
ekonomskega in drugega sodelovanja s Slovenijo ter z ostalimi državami kandidatkami, 
predvsem s prvo povabljenimi državami v pogajanja za članstvo v EU; 
krepitev sodelovanja z institucijami EU, predvsem s Svetom EU in Komisijo EU; 
sodelovanje predstavnikov Slovenije na zasedanjih delovnih skupin in odborov, delavnicah 
in seminarjih zaradi priprave na vstop v EU ter seznanitve z delovanja organov EU in 
širitve EU; 
udeležba na zasedanjih odborov Sveta Evrope v Strasbourgu; 
Simpozij panonskih pravnikov, ki ga tradicionalno soorganizirajo tudi ministrstva za 
pravosodje Slovenije, Madžarske in Avstrije; 
prevajanje dokumentov, predpisov ter dopisov v stikih s tujino ter prevajanje in spremljanje 
najpomembnejših sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu; 
učinkovito delovanje Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov kot organa v sestavi 
ministrstva. 
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21 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

Povzetek finančnega načrta Ministrstva za gospodarstvo za leto 2003 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

0205 Privatizacija in nadzor 

02052101 Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03022101 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami 

0303 Mednarodna pomoč 

03032101 Razvojna in humanitarna pomoč 

05 Znanost in tehnološki razvoj 

0504 Tehnološki razvoj 

05042101 Programi pospeševanja in tehnološkega razvoja gospodarstva 

06 Lokalna samouprava 

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

06012101 Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne strukturne politike 

06012102 Razvojni regionalni programi-neposredne regionalne spodbude 

06012103 Razvojni regionalni programi - ostale regionalne spodbude 

06012104 Gospodarska osnova za avtohtone narodne skupnosti 

06012105 Posebni ukrepi regionalne politike 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 

07022101 Sodelovanje z NATO 

09 Pravosodje 

0905 Odškodnine 

09052101 Poprava krivic 
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12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

1204 Urejanje in nadzor na področju predelave in distribucije nafte in 
zemeljskega plina 

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

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

12052105 Programi zapiranja premogovnikov 

12052106 Programi zapiranja rudnikov 

14 Gospodarstvo 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 

14012101 Urejanje na področju gospodarstva 

14012102 Prilaganje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU 

14012103 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

14012104 Varstvo konkurence 

14012105 Varstvo potrošnikov 

14012106 Tržni nadzor (cene in kakovost) 

14012107 Nacionalni meroslovni sistem 

14012108 Zaščita intelektualne lastnine 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14022101 Programi povečevanja konkurenčnosti 

14022102 Prestrukturiranje podjetij 

14022103 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14022106 Spodbujanje tujih investicij in pospeševanje internacionalizacije 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14032101 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjska izgradnja 

1601 Prostorska politika in splošne administrativne zadeve 

16012101 Gradbena regulativa in nadzor 

20 Socialno varstvo 

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 

20032101 Socialno varstvo in odškodnine zaradi prestrukturiranja proizvodnje 

23 Intervencijski programi in obveznosti 

2301 Blagovne rezerve 

23012101 Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

Bilanca odhodkov Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

SPU/PPP/GPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem, 

proračun 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
 (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

[MINISTRSTVO ZA 
'gospodarstvo 

30.699.207 | I00,00| ^^5(U26j ^30649j)81J 100,001 

02 

0205 

03 

0303 

05 
0504 

06 
0601 

EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 

Privatizacija in nadzor 
ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNA POMOČ 
Mednarodna pomoč 

ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

TehnoloSki razvoj 
LOKALNA SAMOUPRAVA 

Delovanje na področju lokalne samouprave 
ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 
Vojaška obramba in nacionalna varnost 

PRAVOSODJE 

Odškodnine 

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN 

Urejanje in nadzor na področju predelave in 
distribucije nafte in zemeljskega plina 
Urejanje in nadzor na področju rudarstva 
(vključuje tudi premogovništvo) 

GOSPODARSTVO 
Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 

Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti 

Promocija Slovenije, razvoj turizma in 
gostinstva 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKA IZGRADNJA 

0702 

09 

0905 

12 

1204 

1205 

Ji 
1401 

1402 

1403 

16 

1601 

M 
2003 

23 

Prostorska politika in splošne administrativne 
zadeve , 

SOCIALNO VARSTVO 

Posebni programi pomoči prebivalstvu 

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 

2301 Blagovne rezerve 

50.832 

50.832 
357.759 

357.759 

2.094.197 

2.094.197 

7.539.238 

7.539.238 

6,936 

6.936 

12.306 
12.306 

3.525.417 

1.104.000 

2.421.417 

14.334.675 
5.561.494 

6.874.961 

1.898.220 

14.479 

14.479 

813.225 

813.225 

1.950.143 

1.950.143 

0.17 

0,17 

1.17 

1.17 

6,82 

6,82 

24.56 
24,56 

0.02 

0,02 

0.04 

0,04 

11,48 

3,60 

7,89 

46,69 

18,12 

22.39 

6.18 

0,05 

0,05 

2.65 
2,65 

6.35 

6.35 

-25.285 

-25.285 
-15.266 

-15.266 

1.140.041 
1.140.041 

242.200 
242.200 

029 

-329 

-5.807 
-5.807 

-229.453 

0 

-229.453 

-390.681 

-317.375 

-67.758 

-5.548 

-6.632 

-6.632 

-100.000 
-100.000 

-658.915 

-658.915 

25.547 

25.547 

342.493 

342.493 

3.234.238 
3.234.238 
7.781.437 

7.781.437 

6.607 

6.607 

6.499 

6.499 

3.295.964 

1.104.000 

2.191.964 

13.943.994 
5.244.120 

6.807.203 

1.892.672 

7.847 

7.847 

713.225 

713.225 

1.291.228 

1.291.228 

0.08 

0,08 

1.12 

1.12 

10.55 
10,55 
25.39 
25.39 

0.02 

0,02 

0.02" 
0.02 

10.75 

3.60 

7,15 

45,50 
17,11 

22,21 

6,18 

0,03 

0,03 

2.33 

2.33 

Mi 

4.21 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTUR/ Račun finančnih terjatev in naloib Leto 2003 

21 MINISTRSTVO Z4 GOSPODARSTVO v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPIJ/PPP/CPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 

(I) (2) (3) (4) = (l) + (3)  (5) 

1 |MlNlSTRSTVOZA | 3.776.487 | 100,00| 5.833.335 11 9.609.822 1 I 100,00| 
•—^GOSPODARSTVO | ~~ 

03 ZUNANJA POLITIKA IN i.000.000 26.48 1.250.000 2.250.000 23.41 
MEDNARODNA POMOČ 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 1.000.000 26.48 1.250.000 2.250.000 23,41 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 1.000.850 26.50 2.000.000 3.000.850 31.23 
0504 Tehnološki razvoj 1.000.850 26.50 2.000.000 3.000.850 31.23 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.400 QJ)4 876.924 878.324 9J4 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave 1.400 0,04 876.924 878.324 9,14 

ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
09 PRAVOSODJE 700 0,02 0 700 Mi 

0905 Odškodnine 700 0,02 0 700 0,01 

14 GOSPODARSTVO 1.773.537 46,96 1.706.411 3.479.948 3^21 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 1.273.537 33,72 716.411 1.989.948 20,71 
dejavnosti 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 500.000 13,24 990.000 1.490.000 15,50 
gostinstva 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

21 MINISTRSTVO Zs\ GOSPODARSTVO 

Bilanca odhodkov Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem, 

proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
(D (2) (3) (4)-(l) + <3) (5) 

21 MINISTRSTVO ZA 
GOSPODARSTVO 

[Ministrstvo za gospodarstvo 

EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 

0205 Privatizacija in nadzor 
02052101 Program privatizacije in upravljanje z 

državnim premoženjem 

03 ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNA POMOČ 

0303 Mednarodna pomoč 

03032101 Razvojna in humanitarna pomoč 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
0504 Tehnološki razvoj 

05042101 Programi pospeševanja tehnološkega 
razvoja gospodarstva 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0601 Delovanje na nodročiu lokalne samouprave 

ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
06012102 Razvojni regionalni programi - 

neposredne regionalne spodbude 
06012104 Gospodarska osnova za avtohtone 

narodne skupnosti 
06012105 Posebni ukrepi regionalne politike 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 

DOGODKIH 
0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 

07022101 Sodelovanje z NATO 
09 PRAVOSODJE 

0905 Odškodnine 

09052101 Poprava krivic 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN 

1204 Urejanje in nadzor na področju predelave in 
distribucije nalte in zemeljskega plina 

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

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

12052105 Programi zapiranja premogovnikov 

12052106 Programi zapiranja rudnikov 
14 GOSPODARSTVO 

1401 Ureianie in nadzor na področiu gospodarstva 

14012101 Urejanje na področju gospodarstva 

14012102 Prilagajanje gospodarske zakonodaje 
pravnemu redu EU 

14012103 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
14012107 Nacionalni meroslovni sistem 

30.699.207 | 

24^414.959 1 

50.832 

50-332 
50.832 

357.759 

357.759 

357.759 
2.094.197 

2.094.197 

2.094.197 

3.614.043 

3.614.043 

3.392.747 

120.151 

101.145 
6.936 

6,936 

6.936 

12.306 

12.306 

12.306 

3.525.417 

1.104.000 

1.104.000 

2.421.417 

1.502.939 

918.478 

11.975.621 
3.646.614 

2.692.607 
140.637 

329.700 
483.670 

100,001 -50.126 I 

79J>3| -1.743.025 | 

0,17 

2x11 
0,17 

1,17 

Lil 
I,17 
6,82 

6.82 
6,82 

11,77 
11.77 

11,05 

0,39 

0,33 
0,02 

0.02 
0,02 
0,04 

0.04 
0.04 

II,48 

3.60 

3,60 

7.89 

4.90 
2.99 

39.01 

11.88 

8,77 
0,46 

1,07 
1.58 

-25.285 

-2?.285 
-25.285 

-15.266 

•1? 266 

-15.266 
1.140.041 

1.140.041 
1.140.041 

-1.670.841 

-1.670.841 

-1.963.576 

-120.151 

-329 
-329 

-5.807 

-5-807 
-5.807 

-229.453 

Q 

0 

•229.453 

-168.044 

-61.409 

-170.539 

-258.506 

-164.346 
-41.713 

37.461 
-89.908 

30.649.081 

22.671.934 g 

25.547 

25-?47 
25.547 

342.493 

342.493 

342.493 

3.234.238 

3 234.238 
3.234.238 

1.943.203 

1.943.203 

1.429.172 

0 

412.886 514.031 

-329 6.607 

6.607 

6.607 

6.499 
6.499 

6.499 

3.295.964 

1.104.000 

1.104.000 

2.191.934 

1.334.896 
857.069 

11.805.082 

3 388.108 

2.528.261 

98.925 

367.161 
393.762 

100,00| 

1\V\ 

0,08 

0.08 
0,08 

1,12 

Lil 
I,12 

10,55 

lOJž 
10,55 

6,34 

6.34 

4,66 

0.00 

1,68 

0,02 

0.02 

0,02 
0,02 

0.02 

0,02 

10,75 

3.60 

3.60 

ZJi 

4.36 
2.80 

38,52 

II.05 

8,25 
0,32 

1,20 
1,28 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

Bilanca odhodkov Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem, 

proračun 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
(I) (2) (3) (4) =•(!) + (3) (5) 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 6.430.787 
dejavnosti 

14022101 Programi povečevanja konkurenčnosti 3.231.837 
14022102 Prestrukturiranje podjetij 889.403 
14022103 Spodbujanje razvoja malega 1.311.919 

gospodarstva 

14022106 Spodbujanje tujih investicij in 997.628 
pospeševanje internacionalizacije 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 1.898.220 
gostinstva 

14032101 Spodbujanje razvoja turizma in 1.898.220 
gostinstva 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 14.479 
STANOVANJSKA IZGRADNJA 

1601 Prostorska politika in splošne administrativne 14.479 
zadeve 

16012101 Gradbena regulativa in nadzor 14.479 
20 SOCIALNO VARSTVO 813.225 

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 813.225 
20032101 Socialno varstvo in odškodnine zaradi 813.225 

prestrukturiranja proizvodnje 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 1.950.143 
OBVEZNOSTI 

2301 Blagovne rezerve 1.950.14? 

23012101 Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih 1.950.143 

2M1 

10.53 
2.90 
4.27 

3.25 

6.18 

6,18 

0,05 

0.05 

0,05 
2,65 

2.65 
2,65 

6,35 

6.35 

6,35 

93.514 

37.305 
343.775 

-209.166 

-78.400 

^J48 

-5.548 

-6.632 

-A632 

-6.632 
-100.000 

-100.000 

-100.000 

-658.915 

-658.915 

-658.915 

6.524.302 

3.269.142 
1.233.178 
1.102.754 

919.228 

1, «92.672 

1.892.672 

7.847 

7.847 

7.847 

713.225 

713-225 
713.225 

1.291.228 

1291.228 

1.291.228 

21.29 

10,67 

4.02 
3,60 

3,00 

6.18 

6,18 

0,03 

0.03 

0,03 
2,33 

2.33 
2.33 

4,21 

£21 
4,21 

^2(^J[UnuntSKjj^arstv<^>otrošniko>^^^^^^ 

14 GOSPODARSTVO 
1401 Ureianie in nadzor na nodročiu gospodarstva 

14012105 Varstvo potrošnikov 

2121 [Urad RS za varstvo konkurence 

14 GOSPODARSTVO 
1401 Ureianie in nadzor na področju gospodarstva 

14012104 V arstvo konkurence 

^22J|Agencija RS za gospodarsko promocijo 
Slovenij^n^u^nvestici^^^^^^^ 

14 GOSPODARSTVO 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti 

14022106 Spodbujanje tujih investicij in 
pospeševanje internacionalizacije 

158.595 | 

158.595 

158.595 

158.595 

86.496 | 

86.496 

86.496 
86.496 

444.173 | 

444.173 
444.173 

444.173 

2123 |Tržni inšpektorat RS J 

14 GOSPODARSTVO 

1401 Ureianie in nadzor na področju gospodarstva 
14012106 Tržni nadzor(cene in kakovost) 

1.247.465 | 

1.247.465 

1.247.465 

1.247.465 

0,52 

0.52 

0.52 

0,28| 

0,28 

0.28 
0.28 

M5| 

1,45 
145 

1,45 

4.1 06J 

4,06 
4.06 

4.06 

-5.534 I 

-5.534 
-5-534 

-5.534 

-204 I 

-204 
-204 

-204 

-161.272 g 

-161.272 
-161.272 

-161.272 

-39.537 I 

-39.537 
-39.5?7 

-39.537 

153.060 I 

153.060 

153.060 

153.060 

86.292 I 

86.292 

86.292 

86.292 

282.901 | 

282.901 
282.901 

282.901 

.207.928 | 

1.207.928 

1.207.928 
1.207.928 

0,501 

0,50 

0.50 
0.50 

~(U8| 

0,28 

0.28 
0,28 

0,92| 

0,92 
0.92 

0,92 

_3j94| 

3,94 

3.94 
3,94 
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SPU/PU. IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2003 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
  (I) (2) (3) (4)-(1)+ (3) (5) 

212^J Agenciji^RS^^regionaln^razvoj^^^^^J I ^^^W25^194J _^_2^21 L_J,£^04(Jj l_^9j05| 

•06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.925.194 12,79 1.913.040 5.838.235 19.05 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave 3.925.104 12.79 1.913.040 5.838.235 19.05 
ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

06012101 Vzpostavitev in delovanje sistema 584.588 1,90 59.611 644.198 2,10 
regionalne strukturne politike 

06012102 Razvojni regionalni programi - 0 0,00 2.327.114 2.327.114 7,59 
neposredne regionalne spodbude 

06012103 Razvojni regionalni programi - ostale 3.340.607 10.88 -473.684 2.866.923 9,35 
regionalne spodbude 

^2^J lJrai^RSjz^ntelektualnoJastnin<^^^^^l[^^^^22J2^ |_^^rl3j59^ [^^^^08j731U| 

14 GOSPODARSTVO 422.325 1,38 -13.594 408.731 1,33 

JL40L Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 422.?2? JJj£ -13.594 403.731 123 

14012108 ZaSčita intelektualne lastnine 422.325 1,38 -13.594 408.731 1,33 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

Račun finančnih terjatev in naloib Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt sprem, 

proračun 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
(1) (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

[MINISTRSTVO ZA 
'gospodarstvo 

21T^JMimstrstvo^^gospodaKtv«^^^^^^^J 

03 ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNA POMOČ 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03022101 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi 
institucijami 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

0504 Tehnoložki razvoj 
05042101 Programi pospeševanja tehnološkega 

razvoja gospodarstva 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06012101 Vzpostavitev in delovanje sistema 
regionalne strukturne politike 

06012104 Gospodarska osnova za avtohtone 
narodne skupnosti 

09 PRAVOSODJE 

0905 Odškodnine 
09052101 Poprava krivic 

14 GOSPODARSTVO 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti 

14022102 Prestrukturiranje podjetij 

14022103 Spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva 

'403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 
gostinstva 

14032101 Spodbujanje razvoja turizma in 
gostinstva 

^2^J Agencij^RS^regionalnmizvo^^^^^ 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06012103 Razvojni regionalni programi - ostale 
regionalne spodbude 

3.776.487 | ! 5-833.335 | 9.609.822 | 

3.776.487 

1.000.000 

J 

1-000,090 
1.000.000 

1.000.850 
1.000.850 

1.000.850 

1.400 
1.400 

1.150 

250 

700 

720 
700 

1.773.537 

1.273,»7 

772.587 

500.950 

?QQ,0QQ 

500.000 

JLIl 

100,1 OOJ 

26.48 

26.48 

26.48 

26,50 

26.50 

26.50 

0,04 
0.04 

0,03 

0,01 

0,02 

0.02 

0,02 

46,96 

33.72 

20,46 

13,26 

13.24 

13.24 

0,00 

0.00 

0.00 

5.156.411 1 

1.250.000 

1.250 000 
1.250.000 

2.000.000 

3-000 000 
2.000.000 

200.000 

200.000 

200.000 

0 

0 

o 

o 

1.706.411 

71»,4H 

16-411 
700.000 

990.000 

990.000 

0.001 676.924 | 

676.924 
W-924 

676.924 

Jij932j89^ 

2.250.000 

2.250.000 
2.250.000 

3.000.850 

3.Q00.gj0 

3.000.850 . 

201.400 
201.400 

201.150 

250 

700 
700 

700 

3.479.948 

1.989.948 

788.998 

1.200.950 

t.4?Q.00Q 

1.490.000 

676.1)24 | 

676.924 
W-9?4 

676.924 

100,00| 

92.961 

23,41 

23.41 
23.41 

31,23 

31.23 
31,23 

2,10 

2.10 

2.09 

0,00 

0,01 

0.01 
0.01 

36,21 
20.71 

8,21 
12.50 

15.50 

15,50 

7.04| 

7,04 
7.04 

7,04 
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Povzetek finančnega načrta 

Ministrstva za gospodarstvo za leto 2003 

Finančni načrt Ministrstva za gospodarstvo vsebuje finančne načrte naslednjih neposrednih 
proračunskih uporabnikov: 

2111 Ministrstvo za gospodarstvo 
2120 Urad RS za varstvo potrošnikov 
2121 Urad RS za varstvo konkurence 
2122 Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije 
2123 Tržni inšpektorat RS 
2124 Agencija RS za regionalni razvoj 
2126 Urad RS za intelektualno lastnino 

Obrazložitev finančnega načrta je prikazana po glavnih programih in podprogramih, ki se izvajajo v 
okviru sprejetega programa dela Ministrstva za gospodarstvo in organov v njegovi sestavi. 

I. BILANCA A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

1. Načrtovana poraba sredstev po glavnih programih: 

Naziv glavnega programa v 000 SIT struktura 
Privatizacija in nadzor 25.547 0,08% 
0303 Mednarodna pomoč 342.493 1,12% 
0504 Tehnološki razvoj 3.234.238 10,55% 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni 7.781.438 25,39% 

0702 Vojaška obramba in nac.varnost 6.607 0,02% 
0905 Odškodnine 6.499 0,02% 
1204 Urej.in nadz.na p.pr.in dis.nafte in zem.pl. 1.104.000 3,60% 
1205 Urej.in nadz.na podr. rudar.(tudi premog.) 2.191.965 7,15% 
1401 Urejanje in nadz.na podr.gospodarstva 5.244.119 17,11% 
1402 Pospeš. in podpora gospod.dejavnosti 6.807.203 22,21% 
1403 Promocija Slov., razvoj turiz. in gost. 1.892.672 6,18% 
1601 Prostorska politika in spl.adm.zadeve 7 .847 0,03% 
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 713.225 2,33% 
2301 Blagovne rezerve 1.291.228 4,21% 
SKUPAJ 30.649.081 100,0% 

2. Načrtovana poraba sredstev po podprogramih: 

Naziv podprograma v 000 SIT 
02052101 Program privat.in upr.z drž.premoženjem 25.547 
03032101 Razvojna in humanitarna pomoč 342.493 
05042101 Programi pospeš.tehnol.razvoja gospod. | 3.234.238 
06012101 Vzpostav.in delov.sistema reg.str.politike 644.198 
06012102 Razvojni reg.programi-neposr.reg.spodbude 3.756.286 
06012103 Razvojni reg.programi-ostale reg.spodbude 2.866.923 
06012105 Posebni ukrepi regionalne politike 514.031 
07022101 Sodelovanje z NATO 6.607 
09052101 Poprava krivic 6.499 
12042101 Prog.podpor na podr.pred.in d.nafte in zem.p. 1.104.000 
12052105 Programi zapiranja premogovnikov 1.334.896 
12052106 Programi zapiranja rudnikov 857.069 
14012101 Urejanje na področju gospodarstva 2.528.261 
14012102 Prilagajanje gosp.zakonodaje pravnemu redu EU 98.925 
14012103 Mednarodno sodelovanje in udeležba 367.161 
14012104 Varstvo konkurence 86.292 
14012105 Varstvo potrošnikov 153.060 
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Naziv podprograma v 000 SIT 
14102106 Tržni nadzor (cene in kakovost) 1.207.928 
14012107 Nacionalni meroslovni sistem 393.762 
14012108 Zaščita intelektualne lastnine 408.731 
14022101 Programi povečevanja konkurenčnosti 3.269.142 
14022102 Prestrukturiranje podjetij 1.233.178 
14022103 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 1.102.754 
14022106 Spodb.tujih inv.in pospeš.internacionalizacije 1.202.129 
14032101 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.892.672 
16012101 Gradbena regulativa in nadzor 7.847 
20032101 Soc.varstvo in odškodnine zaradi pres.proiz. 713.225 
23012101 Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv 1.291.228 
SKUPAJ 30.649.081 

II. BILANCA B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

I. Načrtovana poraba sredstev po glavnih programih: 

Naziv glavnega programa v 000 SIT struktura 
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 2.250.000 23,41 % 
0504 Tehnološki razvoj 3.000.850 31,23% 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koodinacija 
vladne in lokalne ravni 878.324 9,14% 

0905 Odškodnine 700 0,01 % 
1402 Pospeš. in podpora gospod, dejavnosti 1. 1.989.948 20,71 % 
1403 Promocija Slov., razvoj turiz. in gost. 1.490.000 15,50% 
SKUPAJ 9.609.822 100,00 % 

Načrtovana poraba sredstev po podprogramih: 

Naziv podprograma v 000 SIT 
03022101 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami 2.250.000 
05042101 Programi pospeš. tehnološkega razvoja gospodarstva 3.000.850 
06012101 Vzpostav. in delov, sistema regionalne strukt. politike 201.150 
06012103 Razvojni reg. programi-ostale reg. spodbude 676.924 
06012104 Sred.za ustv. gosp.osnove za avtohtone narodne skupnosti 250 
09052101 Poprava krivic 700 
14022102 Prestrukturiranje podjetij 788.998 
14022103 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 1.200.950 
14032101 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.490.000 
SKUPAJ 9.609.822 

SKUPAJ BILANCA A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 30.649.081 

SKUPAJ BILANCA B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 9.609.822 

SKUPAJ BILANCA A IN BILANCA B 40.258.903 
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02 Ekonomska in fiskalna administracija 

0205 Privatizacija in nadzor 

02052101 Program privatizacije in upravljanje z državnim 
premoženjem 

1. Opis podprograma 

Po zaključku preoblikovanja družbene lastnine v podjetjih je na eni strani nastala potreba po regulaciji 
in nadzoru na področju prevzemov podjetij, delovanja investicijskih skladov in družb za upravljanje, 
delovanja družb z notranjim lastništvom, po drugi strani pa je država v tem procesu pridobila večji del 
premoženja, za katerega je treba pripraviti načrte privatizacije. Vsebina podprograma vsebuje 
predvsem naloge ministrstva po izvedenem programu preoblikovanja družbene lastnine in je nastal kot 
posledica tega preoblikovanja (izvajanje zakona o prevzemih, študije s področja investicijskih družb in 
o delovanju družb z notranjim lastništvom, priprava predpisov za notranje delničarstvo). 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Upravljanje premoženja v lasti RS in priprave programov za njegovo privatizacijo v skladu z veljavno 
zakonodajo in izvajanje privatizacije. Nadzor nad prevzemi podjetij, predvsem z vidika ohranjanja 
konkurence na trgu in preprečevanja monopolnega položaja; uskladitev predpisov s področja 
investicijskih družb z evropsko zakonodajo; ureditev položaja notranjih delničarjev; zaključek 
lastninjenja podjetij. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

Država še vedno upravlja in nadzoruje del premoženja, ki ga bo prepustila privatni sferi. V skladu z 
82. členom zakona o prevzemih je potrebno pri nekaterih prevzemih pridobiti dovoljenje Vlade RS. 
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje je potrebno uskladiti s predpisi EU. Na 
podlagi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe 
je potrebno izvajati še nekatere naloge, ki pogojujejo tudi ohranjanje in vzdrževanje baze certifikatnih 
računov. 

Navedena aktivnosti bomo izvajali v okviru naslednjih proračunskih postavk: 

PP 1771 - Agencija RS za prestrukturiranje: 9,2 mio SIT 

PP 4017 - Privatizacija in upravljanje državnega premoženja: 16,3 mio SIT. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Prodaja preostalega dela državnega premoženja, priprava in sprejem zakonodaje, stalen nazor po 
zakonu o prevzemih. 
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03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03022101 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami 

Sredstva v višini 2,25 mlrd SIT bodo namenjena za zagotavljanje sredstev za sovlaganje v kapitalske 
naložbe slovenskih podjetij na trgih JV Evrope. V ta namen bo ustanovljen investicijski sklad, 
katerega delovanje bo namenjeno pomoči gospodarskim subjektom pri izkoriščanju potencialnih 
možnosti na teh trgih. Sredstva bodo pridobljena iz kupnin od prodaje kapitalskih naložb. 

0303 Mednarodna pomoč 

03032101 Razvojna in humanitarna pomoč 

1. Opis podprograma 

Ministrstvo za gospodarstvo v okviru tega podprograma izvaja tehnično pomoč državam JV Evrope. S 
tem se aktivno vključuje kot država donatorka v mednarodni program »Pakt stabilnosti«, ki je 
namenjen dolgoročni obnovi in stabilizaciji Jugovzhodne Evrope. 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Program izpolnjuje cilje, ki si jih je zastavila Republika Slovenija s Strategijo vključevanja Slovenije v 
gospodarsko obnovo JVE decembra 1999. Osnovni in najpomembnejši cilj programa je v interesu 
slovenskega gospodarstva razvijati sodelovanje z vsemi državami JVE s širitvijo in liberalizacijo 
gospodarskega prostora ter s svojimi aktivnostmi prispevati k transparentnosti in stabilnosti pogojev 
poslovanja. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

Ministrstvo za gospodarstvo oblikuje program skladno s prioritetami mednarodne skupnosti, 
prioritetami držav prejemnic in interesi Republike Slovenije. Program je razvojno usmeijen in 
prioritetno spodbuja prenos relevantnega znanja v države JVE. Cilj pomoči pri razvoju podjetništva v 
izbranih ciljnih državah je prispevati k krepitvi strateškega partnerstva in sodelovanja med podjetji. Z 
organizacijo donatorskih konferenc, strokovnih srečanj in delavnic bo Ministrstvo za gospodarstvo 
omogočalo slovenskim podjetjem, ustanovam in strokovnjakom za večje projekte in iniciative dostop 
do mednarodnih projektov, sredstev in informacij. Del sredstev programa bo Ministrstvo za 
gospodarstvo namenilo projektom, ki jih bo, ob upoštevanju osnovnih prioritet, oblikovalo v 
koordinaciji z drugimi ministrstvi. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Program za leto 2003 sestavljajo aktivnosti za prenos znanja, pomoč pri razvoju podjetništva, 
donatorske konference, strokovna srečanja, delavnice in skupni projekti v okviru mednarodne 
skupnosti (»Investment Compact«, Flagship initiatives). Program za leto 2003 sestavljajo štiije 
programski sklopi za ključne cilje in namene. 

PP 2024 Investicijski sklad za jugovzhodne trge-Talum 

PP 4313 Investicijski sklad za jugovzhodne trge - Luka Koper 

1.250,0 mioSIT 

1.000,0 mio SIT 
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1. Prenos znanja 

Pomoč je namenjena predvsem usposabljanju državne uprave in njenih institucij za celovit prenos 
znanja na posameznih področjih, ki prispevajo k gospodarskemu sodelovanju. Druga ciljna skupina 
aktivnosti so sposobni mladi kadri v državah JVE, ki jim Slovenija omogoča usposabljanje za 
dolgoročno krepitev stikov s slovenskim okoljem, podjetji in ustanovami. 

2. Pomoč pri razvoju podjetništva 

Projekti za razvoja podjetništva vključujejo usposabljanje partnerskih podjetij in krepitev 
infrastrukture podjetniškega sodelovanja. S tem želi Ministrstvo za gospodarstvo podpreti aktivnosti 
konzorcija slovenskih izobraževalnih ustanov v programu. 

Za dopolnitev »Programa za povečanje konkurenčne sposobnosti podjetij« v ukrepih, ki spodbujajo 
internacionalizacijo slovenskih podjetij in investicije, bo del sredstev namenjen pridobivanje delovnih 
izkušenj vodilnih kadrov iz JVE v slovenskih podjetjih za vzpostavljanje medpodjetniških stikov in 
strateških partnerstev. 
3. Donatorske konference, strokovna srečanja in delavnice 

Ministrstvo za gospodarstvo bo podprlo programsko usmeijene donatorske konference slovenskih 
podjetij in ustanov, ki želijo pridobiti mednarodno financiranje za večje projekte v regiji. 
4. Skupni projekti 

Ministrstvo za gospodarstvo bo podprlo iniciative drugih ministrstev v projektih, ki posredno ali 
neposredno spodbujajo gospodarsko sodelovanje. Prioriteto bodo imeli tisti projekti, ki so v okviru 
»Investment Compact« izbrani za najpomembnejše iniciative (Flagship initiatives). 

Navedene aktivnosti bomo izvajali v okviru naslednjih proračunskih postavk: 

PP 1719 Razvojna in ekonomska pomoč - Pakt stabilnosti za JVE 342,5 mio SIT 

05 Znanost in tehnološki razvoj 

0504 Tehnološki razvoj 

05042101 Programi pospeševanja in tehnološkega razvoja 
gospodarstva 

Podprogram pospeševanja tehnološkega razvoja je zastavljen v okviru področja* 05, Znanost in 
tehnološki razvoj, kot sestavni del razvojno raziskovalne politike, ustvarjanja in prenosa znanja za 
splošen družbeni razvoj. Hkrati pa je integralni del Programa ukrepov za pospeševanje podjetništva in 
konkurenčnosti za obdobje 2002 -2006, ki predstavlja operativni načrt izvajanja politike razvoja 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti Ministrstva za gospodarstvo, usmerjenega v ustvarjanje 
stimulativnega okolja za podjetništvo in inovativnost ter spodbujanje vlaganj v ključne dejavnike za 
povečanje konkurenčnosti podjetij. Podprogram je torej usmerjen v ustvarjanje takšnih sistemskih 
pogojev in zagotavljanje državnih spodbud, ki bodo stimulirale inovativnost, vlaganje v znanje in 
tehnološki razvoj, kar se bo doseglo z doseglo z usmerjanjem javnih sredstev in naložb v strateška 
razvojna področja, ki bodo spodbujala povečanje obsega podjetniških vlaganj. 

Podprogram zajema ukrepe za pospeševanje tehnološkega razvoja in inovativnosti v podjetjih, ki so 
usmerjeni prioritetno v: 

• spodbujanje povečanja podjetniških vlaganj v raziskave in razvoj, tehnološki razvoj in razvoj 
novih produktov 

• vzpostavljanje pogojev in spodbud za tesnejše povezovanje gospodarstva z institucijami znanja, 
univerzami in javnimi raziskovalnimi institucijami ter s tem hitrejšega prenosa znanj. 
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Ukrepi temeljijo na ugotovitvah primerjalnih analiz konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki med 
ključnimi pomanjkljivostmi izpostavljajo: 

• nezadosten prenos znanja med raziskovalno-razvojno sfero in industrijo in posledično premajhen 
delež podjetij, ki uvajajo inovacije; 

• vrednotenje znanstveno-raziskovalnega dela bolj poudarja objavljanje v znanstvenih revijah kot 
sodelovanje z industrijo, zato Slovenija za razvitimi državami precej bolj zaostaja glede 
relativnega števila patentov kot glede števila objav v znanstvenih revijah; 

• neuravnoteženost med temeljnimi in razvojnimi raziskavami v škodo slednjih; 
• premajhna učinkovitost obstoječih mehanizmov za prenos znanja med raziskovalnim sektorjem in 

industrijo; 
• nerazvitost mehanizmov za financiranje inovacij in podjetništva nasploh; 
• nizko stopnjo tehnološke intenzivnosti in posledično premajhno dodano vrednost na zaposlenega. 

Podprogram dolgoročno prispeva k uresničevanju ciljev Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, 
prehodu v na znanju temelječo družbo in sledi sprejetim usmeritvam EU in sklepom Barcelonskega 
vrha v letu 2002, kjer so se najvišji predstavniki držav članic EU dogovorili, da bi se morala vlaganja 
v raziskave in razvoj ter inovacije v EU povečati s ciljem, da se do leta 2010 približajo 3 % BDP. Dve 
tretjini teh novih vlaganj bi morali priti iz zasebnega sektorja. 

Sistemsko podlago za izvajanje ukrepov v naslednjih letih predstavlja nov Zakon o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti, kije v postopku obravnave v Državnem zboru. Zakon postavlja nova izhodišča za 
usmerjanje javnih vlaganj v raziskave in razvoj bolj usmerjenih v potrebe gospodarstva in dvig 
inovativnosti ter konkurenčnosti podjetniškega sektorja. Zakon tudi zagotavljala pravno podlago za 
ustanovitev izvajalske organizacije na področju tehnološkega razvoja, ki bo opravljala strokovne, 
razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem Nacionalnega razvojnega programa, in podpirala 
razvoj predvsem na področjih, ki so za prihodnost Slovenije najpomembnejša in temeljijo na tesnem 
sodelovanju zasebnega in javnega sektorja. 

1. Opis podprograma 

Podprogram zajema ukrepe, povezane v tri ciljne sklope: 

1. Spodbujanje podjetniških vlaganj v raziskave in razvoj in krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 
sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov v podjetjih, prioritetno usmerjenih na 
razvoj specifičnega tehnološkega znanja na ključnih področjih in tehnologijah ter projekte, 
ki povezujejo podjetja pri razvoju novih izdelkov in storitev ter spodbujajo prenos znanja iz 
akademske sfere v gospodarstvo 
krepitev mednarodnega raziskovalno razvojnega sodelovanja in povečanje mobilnosti 
raziskovalcev 

2. Spodbujanje razvoja raziskovalno razvojne infrastrukture 
tehnološki parki 
tehnološki centri 

3. Spodbujanje povezovanja in hitrejšega pretoka znanja iz univerz in raziskovalnih institutov v 
gospodarstvo 

razvoj podjetniških inkubatorjev na univerzah - spin-off inkubatorji 
razvoj skupne izobraževalne in razvojno raziskovalne infrastrukture 
mladi raziskovalci za gospodarstvo 
tehnološke mreže 

Zakonske podlage predstavljajo: 

• Zakon o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91); 
• Zakon o podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in 

delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (Uradni list RS, št. 99/99) 
• Program ukrepov za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 
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2. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj na področju razvojno raziskovalne politike je, da se mora skupen obseg vlaganja v 
raziskave, razvoj ter inovacije v EU povečati s ciljem, da se do leta 2010 približajo 3 % BDP. Dve 
tretjini teh novih vlaganj bi morali priti iz zasebnega sektoija. 

Cilji podprograma, zastavljeni za obdobje do leta 2006, so: 

• Povečanje obsega podjetniških vlaganj v R&D od 0,8 % GDP na 1,5 % GDP; z neposrednimi 
spodbudami za izvajanje razvojne faze tehnoloških projektov v podjetjih in z oblikovanjem novih 
finančnih instrumentov za podporo tehnološkim naložbam 

• Povečana skupna vlaganja v tehnološki razvoj na področjih, kjer Slovenija ima konkurenčne 
prednosti glede na znanje in sposobnosti podjetij z visoko dodano vrednostjo, prioritetno 
financiranje raziskovalno razvojnih projektov v okviru definiranih tehnoloških mrež in prioritet iz 
Nacionalnega raziskovalnega programa (NRP) 

• Vzpostavitev razvojno raziskovalne infrastrukture, ki bo zagotavljala podporo podjetjem pri 
ustvarjanju in prenosu znanja za tehnološki napredek ter zagotavljala vključevanje podjetij v 
domače in tuje raziskovalno razvojne programe in projekte ter omogočila malim in srednjim 
podjetjem dostop do financiranja; krepitev podjetniških inkubatoijev in tehnoloških parkov ob 
univerzah (3), tehnološki centri in centri odličnosti (3 - 5) na ključnih področjih dejavnosti in v 
celotnem prostoru Slovenije 

3. Obrazložitev dejavnosti 

PP 1539 - Recenzije, evalvacije in ekspertize 26,5 mio SIT 

V okviru postavke 1539 so sredstva namenjena za financiranje dela zunanjih ekspertov, ki opravljajo 
recenzije projektov, ki prispejo na javne razpise za spodbujanje razvojno raziskovalne dejavnosti v 
podjetjih. Poleg tega pa so sredstva v okviru te postavke namenjena tudi pripravi ekspertiz, ki služijo 
za izvajanje in pripravo nadaljnjih ukrepov in spodbud na področju tehnološkega razvoja 

PP 1739 - Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi 1.996,1 mio SIT 

V okviru, postavke 1739 so sredstva namenjena za financiranje naslednjih spodbud v gospodarstvu in 
sicer za izvajanje projektov v okviru: * 

1. Spodbujanje podjetniških vlaganj v raziskave in razvoj in krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 
sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov v podjetjih, prioritetno usmerjenih na 
razvoj specifičnega tehnološkega znanja na ključnih področjih in tehnologijah ter projekte, 
ki povezujejo podjetja pri razvoju novih izdelkov in storitev ter spodbujajo prenos znanja iz 
akademske sfere v gospodarstvo 
krepitev mednarodnega raziskovalno razvojnega sodelovanja in povečanje mobilnosti 
raziskovalcev 

2. Spodbujanje razvoja raziskovalno razvojne infrastrukture 
tehnološki parki 
tehnološki centri 

3. Spodbujanje povezovanja in hitrejšega pretoka znanja iz univerz in raziskovalnih institutov v 
gospodarstvo 

razvoj podjetniških inkubatoijev na univerzah - spin-off inkubatorji 
razvoj skupne izobraževalne in razvojno raziskovalne infrastrukture 
mladi raziskovalci za gospodarstvo 
tehnološke mreže 

Spodbujanje podjetniških vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj je namenjeno izvajanju 
predkonkurenčnih raziskovalno razvojnih projektov v gospodarstvu in industrijskih raziskav s ciljem 
krepitve razvojnih jeder v podjetjih in dviga tehnološke zahtevnosti proizvodov in storitev podjetja ali 
skupine podjetij. 
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V okviru Spodbud ta razvoj skupne raziskovalno razvojne infrastrukture bo glavnina ukrepov 
namenjena krepitvi infrastrukture, ki bo omogočala malim in srednjim podjetjem lažji in kvalitetnejši 
dostop do znanja. Naslednji poudarek pa bo na spodbujanju nastajanja novih tehnološko naprednih 
podjetij, v okviru tehnoloških parkov in inkubatorjev na univerzah. 

Projekti namenjeni spodbujanju povezovanja in hitrejšega pretoka znanja iz univerz in raziskovalnih 
institutov v gospodarstvo so namenjeni spodbujanju pretoka znanja in kadrov iz univerz in 
raziskovalnih institucij v gospodarstvo. Na ta način bodo podjetja prišla do novih znanj, institucije 
znanja pa do raziskovalnih tematik, ki bodo relevantne tudi za gospodarstvo. Prav v tem delu pa je bilo 
v preteklosti tudi največ težav. Program tako prinaša bistveno izboljšavo v primeijavi s preteklimi leti. 

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena tudi sofinanciranju dela stroškov in članarine za 
udeležbo podjetij v 6. okvirnem programu EU za raziskave in razvoj. 

PP 1803 - EUREKA 211,6mioSIT 

V okviru postavke 1803 se nahajajo sredstva namenjena za sofinanciranje sodelovanja slovenskih 
podjetij in raziskovalnih organizacij v projektih evropskega programa industrijsko-razvojnih raziskav 
EUREKA. EUREKA je najstarejši evropski tehnološki program in je bil ustanovljen leta 1985. 
Primarni cilj tega mednarodnega programa je pospeševanje tehnološkega razvoja industrije v Evropi in 
zagotavljanje konkurenčnosti evropske industrije v svetu, zlasti v tekmi z Japonsko, ostalimi 
vzhodnoazijskimi državami in ZDA. Naslednji cilj je spodbujanje razvojnega sodelovanja med 
državami članicami in med predstavniki raziskovalnega sektoija in industrije. Slovenija je v EUREKI 
polnopravni član. V okviru te postavke so sredstva namenjena za sofinanciranje udeležbe slovenskih 
udeležencev in plačilo članarine za ta evropski program. 

PP 4286 - Investicije v nove tehnologije in nove produkte 1.000,0 mio SIT 

Sredstva postavke so namenjena za: spodbujanje investicij v razvoj novih tehnologij in novih 
produktov in zagotovitev ugodnih virov financiranja v zgodnji fazi delovanja novih inovativnih 
podjetij. Subvencije so namenjene za izboljšanje dostopa in pogojev za pridobitev finančnih virov za 
izvedbo investicij v razvoj novih tehnologij in inovacij, tehnološko zahtevnih produktov. 

Spodbujanje investicij podjetij v razvoj novih tehnologij in novih produktov 

Ministrstvo bo podjetjem ali skupinam podjetij z javnimi razpisi preko poslovnih bank zagotavljalo 
podporo pri pripravi in izvedbo investicij v nove tehnologije oz. nove produkte z izboljšanjem pogojev 
za pridobitev komercialnih sredstev za izvedbo celovitih razvojnih projektov od priprave investicijske 
dokumentacije do izvedbe investicij v nove tehnologije. 

Spodbujanje nastajanja malih inovativnih podjetij 

Namen je ustvarjanje večjega števila inovativno in visoko tehnološko naravnanih podjetij, ki prenaša 
zahtevne tehnološke rešitve in rezultate raziskav in razvoja v dejavnost podjetja. Z ukrepom se želi 
zagotoviti ugodne vire financiranja v zgodnji fazi delovanja podjetja, ki vlaga v visoko tehnologijo z 
namenom ustvarjanja visoke dodane vrednosti. Mlado podjetje oziroma podjetje v fazi ustanovitve še 
nima ostalih pogojev za pridobitev dolgoročnih virov financiranja za vlaganja v razvoj visoke 
tehnologije, ker nima rezultatov predhodnega poslovanja oziroma nima ustreznih oblik zavarovanja. 

PP 2035 - Sklad za investiranje v razvoj tehnologij-Talum 2.000,0 mio SIT 

PP 4314 - Sklad za investiranje v razvoj tehnologij - Luka Koper 1.000,0 mio SIT 

Sklad za investiranje v razvoj tehnologij je namenjen podjetjem in sicer v obliki povratnih sredstev ter 
sovlaganja v projekte razvoja novih tehnologij in razvoj novih proizvodov in storitev. Pri tem bo 
poudarek dan projektom, ki bodo usmetjeni na strateške projekte podjetij in projekte, ki bodo podpirali 
razvoj in krepitev tehnoloških mrež. 
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PP 4318 - Podpora tehnološkemu razvoju 0,85 mio SIT 

Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 in 67/01) določa, da se 8,5 % sredstev 
iz naslova kupnin porabi za potrebe tehnološkega razvoja. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Glavni letni izvedbeni cilji: 

• podpora strateško naravnanim projektom podjetij 
• ustanovitev Tehnološko razvojne agencije Slovenije, ki bo nudila strokovno in finančno podporo 

izvajanja programov tehnološkega razvoja 
• podpora raziskovalno razvojni infrastrukturi 
• nadaljnja krepitev tehnoloških centrov: (3-4 naj bi se preoblikovalni v centre znanja), podpora 

cca. 100 projektom podjetij, kijih izvajajo tehnološki centri 
• začetno delovanje 2 podjetniških inkubatorjev na univerzah 
• krepitev in izboljšanje storitev obstoječih tehnoloških parkov (4) 
• spodbujanje povezovanja in hitrejšega pretoka znanja iz univerz in raziskovalnih institutov v 

gospodarstvo 
• vzpostavitev 3-5 tehnoloških mrež 
• 30 novih projektov EUREKA 

Indikatorji glavnih ciljev: 

• povečanje podjetniških vlaganj v raziskave in razvoj 
• rast bruto dodane vrednosti v sodelujočih podjetjih 
• število ohranjenih in novih delovnih mest 
• število vključenih podjetij 
• povečati delež podjetij, ki se prvič prijavljajo na razpise 
• povečati deleža udeležbe v mednarodnih projektih 

06 Lokalna samouprava 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 

koordinacija vladne in lokalne ravni 

1. Opis glavnega programa 

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

Prenova strukturne politike prinaša nov (integralni) pristop k spodbujanju regionalnega razvoja, ki želi 
doseči hkratno izgrajevanje strategije, inštrumentarija in organiziranosti na vseh administrativnih 
ravneh (kombinacija "top down" in "bottom up" pristopa), upoštevajoč načeli partnerstva ter 
subsidiamosti. Teži k pospeševanju razvoja na celotnem območju Republike Slovenije ob hkratnem 
posvečanju posebne pozornosti prednostnim območjem regionalne politike. V srednjeročnem obdobju 
bo torej vlada podprla aktivnosti, ki bodo izhajale iz državnih razvojnih prioritet, opredeljenih v 
državnem proračunu ob upoštevanju projektov in pobud iz regionalnih razvojnih programov. 

Republika Slovenija se pospešeno pripravlja tudi na vključitev v strukturno in kohezijsko politiko 
Evropske unije. V tem okviru je potrebno vzpostaviti institucionalne strukture za izvajanje in 
spremljanje te politike ter začeti s celovitim programiranjem. Slovenija je začela ? izvajanjem 
Državnega razvojnega programa Republike Slovenije do leta 2006, v katerem so navedene prioritete 
razvoja ter izvedbene aktivnosti s finančno ovrednotenimi programi. 
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije; 
Strategija regionalnega razvoja; 
Državni razvojni program do leta 2006; 
Strategija RS za vključitev v EU; 
Partnerstvo za pristop; 
Državni program za prevzem pravnega reda EU; 
Pogajalsko izhodišče "Regionalna politika in koordinacija strukturnih instrumentov" (DS - 
2I); 
Regionalni vidiki so prisotni tudi v dnigih sektorskih strategijah, kot npr. Strategija razvoja 
slovenskega kmetijstva, Strategija razvoja malega gospodarstva, Strateški cilji razvoja trga 
dela do leta 2006, politika zaposlovanja in programi za njeno uresničevanje itd. 

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

1. Zmanjšanje razlik med stopnjami ekonomskega in socialnega razvoja med Slovenijo in EU ter 
2. zmanjšanje notranjih razlik v razvoju med posameznimi regijami. 

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

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

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

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

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

kulturne dediščine ter drugega javnega dobra. 

3. Šifre in nazivi podprogramov 

a. Na področju regionalnega razvoja v okviru ožjega ministrstva se izvajajo podprogrami: 
06012101 Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne strukturne politike, 06012102 - 
Razvojni regionalni programi - neposredne regionalne spodbude, 06012104 -Gospodarska 
osnova za avtohtone narodne skupnosti, 06012105 - Posebni ukrepi regionalne politike. 

b. v okviru Agencije RS za regionalni razvoj se izvajajo naslednji podprogrami 

06012101 Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne strukturne politike; 06012102 Razvojni 
regionalni programi - neposredne regionalne spodbude; 06012103 Razvojni regionalni 
programi - ostale regionalne spodbude t 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

1. Začetek izvajanja regionalnih razvojnih programov v vseh statističnih regijah. 
2. Koordinirano dodeljevaje državnih regionalnih spodbud upoštevajoč določila Zakona o 

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

7. oktober 2002 727 poročevalec, št. 96/11 



3. Sofinanciranje predpristopnih programov Phare za področje ekonomske in socialne kohezije 
in programov prekomejnega sodelovanja Phare CBC. 

4. Usposobitev institucij regionalne politike za delovanje v sistemu strukturnih skladov in 
kohezijskega sklada EU. 

06012101 . Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne strukturne 
politike 

Podprogram izvaja 2124 Agencija RS za regionalni razvoj. 

1. Opis podprograma ' 

Uresničevanje ciljev glavnega programa je pogojeno z nadaljevanjem razvoja in nadgradnjo sistema 
regionalne strukturne politike. Le-to pa je možno doseči s krepitvijo operativne sposobnosti Agencije 
RS za regionalni razvoj (ARR), krepitvijo partnerskega odnosa z regionalnimi razvojnimi agencijami 
(RRA) ter pripravo ustreznih programskih dokumentov za izvajanje regionalne strukturne politike kar 
bo omogočilo spodbujanja skladnejšega regionalnega razvoja. V okviru tega podprograma so 
vključene tudi potrebne priprave za koriščenje sredstev Evropskih strukturnih skladov, operativno 
delovanje ARR v procesu koordinacije programiranja in izvajanja predpristopnih finančnih 
instrumentov EU in postavitev struktur za prekomejno sodelovanje z Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško in 
Italijo. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 

Uspešno izvajanje regionalne strukturne politike temelji na naslednjih ciljih podprograma: 

• nadaljevanje pozicioniranja ARR kot osrednje izvajalske institucije skladnega regionalnega 
razvoja tako s slovenskimi sredstvi kot sredstvi predpristopne pomoči in strukturnih skladov EU; 

• zagotavljanje koordinativne vloge Agencije na državni ravni pri pripravi strateških dokumentov 
potrebnih za izvajanje regionalne strukturne politike; 

• delovanje mreže partnerskih institucij - RRA; 
• izdelava, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje (ex-ante, vmesno, ex-post) regionalnih razvojnih 

programov; 
• izvajanje, spremljanje !n ocenjevanje (ex-ant'e, vmesno, ex-post) Strategije regionalnega razvoja 

Slovenije; 
• izvajanje, spremljanje in ocenjevanje (ex-ante, vmesno, ex-post) programov PHARE in 

Strukturnih skladov ter Kohezijskega sklada; 
• usklajevanje, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje Državnega razvojnega programa 2001- 2006; 

Enotnega Programskega Dokumenta 2004 - 2006 (EPD) 
• usklajevanje priprave Enotnega programskega dokumenta pomoči Evropske unije Republiki 

Sloveniji ter koordinacija pogajanj (vključevanje v sistem strukturnih skladov EU). 
• Razvoj in vzdrževanje integralnega informacijskega sistema in izvajanje programiranja in 

spremljanja razvojnih programov in projektov ter učinkovitega spremljanja doseganja 
kvantitativnih in kvalitativnih indikatorjev 

3. Obrazložitev dejavnosti 

Podprogram zajema naslednje dejavnosti in aktivnosti: 

• Splošni nameni Agencije za regionalni razvoj 
• Delovanje in obveščanje Regionalnih razvojnih agencij 
• Priprava in spremljanje izvajanja državnih dokumentov razvojnega načrtovanja 
• Sofinanciranje regionalnih razvojnih agencij 
• transregionalni projekti. 
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Splošni nameni Agencije RS za regionalni razvoj 

Pravni podlagi za ustanovitev Agencije sta Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Uradni list RS, št. 60/99) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 60/99). V skladu z 8. odstavkom 16. člena Zakona o 
spodbujanju regionalnega razvoja je minister za ekonomske odnose in razvoj izdal, dne 13.06.2000, 
Pravilnik o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj (Uradni 
list RS, št. 52/2000), ki natančneje določa področja dela in organizacijsko shemo agencije. Agencija je 
osrednje koordinativno telo za izvajanje nacionalne regionalne politike. Odgovorna je za: 

Pripravo, spremljanje in vrednotenje Strategije regionalnega razvoja in Državnega razvojnega 
programa (DRP) in Enotnega programskega dokumenta za sredstva evropskih strukturnih 
skladov (EPD) 
Izvajanje nalog povezanih z uresničevanjem dodatnosti sredstev, sodelovanje v medresorski 
delovni skupini za pripravo predloga proračunskega memoranduma, pripravo usklajenega 
predloga dela načrta razvojnih programov proračuna, ki se nanaša na spodbude iz DRP ter za 
sodelovanje pri usklajevanju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov v delovni skupini 
Ministrstva za finance. 
Skrb za učinkovitost procesov upravljanja in spremljanja finančnih tokov na področju 
strukturne politike. 
Vzdrževanje informacijskega nadzornega sistema za izvajanje centraliziranega vsebinskega 
nadzora prednostnih sklopov, programov in projektov DRP. 
Poročanje Svetu RS za strukturno politiko v zvezi z regionalno strukturno politiko. 
Komunikacijo in razvoj partnerskih odnosov z RRA, s socialnimi partnerji in institucijami 
civilne družbe. 
Posredovanje informacij RRA o celotni ponudbi razvojnih spodbud, zagotavljanje svetovalne 
podpore pri pripravljanju projektov ter pri pridobivanju potrebnega lokalnega in državnega 
sofinanciranja. 

Obseg nalog Agencije bo v naslednjih letih, torej v času dokončne vzpostavitve novega sistema 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na programski osnovi ter polnopravnega sodelovanja v 
Evropski strukturni in kohezijski politiki, v izrazitem vzponu. Kadrovska popolnitev agencije še traja,. 
Konec leta 2001 je ARR zaposlovala 33 ljudi. Po pogajalskih izhodiščih za delovno skupino 21 je 
predvideno, da se ARR skupaj s PRR dodatno okrepi. Pri tem je potrebno povedati, da se v letu 2003 
začenja intenziven prenos znanj o strukturni politiki EU preko »twinning« projekta. Dva stalna 
eksperta EU bosta skupaj s skupino 6-10 začasnih ekspertov skrbela, pomagala in usmerjala pripravo 
Slovenije na črpanje strukturnih sredstev EU v naslednjih 18 mesecih (do sredine leta 2004). Da bo 
prenos znanj uspešen, je potrebno zagotoviti dovolj široko bazo motiviranih zaposlenih, ki bodo 
sposobni v letu 2004 prevzeti odgovorno nalogo podporne enote za Organ upravljanja za EU 
strukturne sklade (MG) in Izvedbene agencije za EU Regionalni sklad. V skladu z vlogo izvajalske 
institucije politike regionalnega razvoja, se na ARR v letu 2003 preneseta dve postavki s Področja za 
regionalni razvoj na MG: Sofinanciranje izvedbenih delov RRP in pa Prestrukturiranje Zasavske regije 
po ZPZRTH. 

Glede na povečane obveznosti se načrtuje, da se bo ARR v letu 2003 morala okrepiti z dodatnim 
kadrom, in da bo v letu 2004 dosegla v pogajalskem izhodišču za 21 delovno skupino ocenjeno 
potrebno število ljudi, v skladu z novo sistemizacijo, ki je v pripravi. Omenjeno število je po 
pogajalskem izhodišču predvideno že konec leta 2003. Zavedajoč se omejitev pri novem zaposlovanju 
v državni upravi, smo nove zaposlitve predvideli le za najnujnejše naloge. Nove zaposlitve povečujejo 
sredstva za izplačilo plač, prispevkov, davkov in nadomestil v zvezi z delom, vzporedno pa tudi 
materialne stroške in investicijske izdatke. Na 4. seji z dne 21. decembra 2000 je Vlada RS 
obravnavala ključne naloge s področja vključevanja Slovenije v Evropsko unijo v letu 2001 in sprejela 
sklep, da se določi minimalno število delavcev, ki jih agencija potrebuje za obvladovanje povečanega 
obsega sredstev pristopne pomoči, predvsem z namenom zagotoviti zadostno administrativno 
usposobljenost za črpanje sredstev strukturnih in kohezijskega sklada takoj po vstopu v EU. Na 4. seji 
z dne 21.12.2000 je Vlada RS obravnavala ključne naloge s področja vključevanja Slovenije v EU v 
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letu 2001 in sprejela sklep, da se določi minimalno število delavcev, ki jih ARR potrebuje za 
obvladovanje povečanega obsega sredstev pristopne pomoči, predvsem z namenom zagotoviti 
zadostno administrativno usposobljenost za črpanje sredstev strukturnih in kohezijskega sklada takoj 
po vstopu v EU. 

Ustanovitev oz. začetek delovanja vsake institucije zahteva večja vlaganja v investicije, predvsem 
nakup računalniške opreme (strojna in programska oprema), pisarniške opreme in pohištva, 
telekomunikacijske opreme in napeljav. Število službenih poti v državi in sosednjih državah (Avstrija, 
Italija, Madžarska, Hrvaška) je pogojeno s programsko usmeritvijo agencije, kije dolžna v skladu z 
načelom partnerstva zagotavljati redno prisotnost v regijah. 

Vzpostavitev sistema regionalne strukturne politike zahteva tudi vlaganja v izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih, saj bo potrebno izvajati nove naloge, ki zahtevajo specifična znanja. 

Agencija ne razpolaga z lastnimi poslovnimi prostori in opremo. Znesek najemnin za poslovne in 
parkirne prostore, pisarniško opremo ter izvajanje in uporabo telekomunikacijskih storitev predstavlja 
približno polovico deleža v strukturi materialnih stroškov v okviru splošnih namenov ARR. 

Vloga Agencije za regionalni razvoj (ARR) je tudi usklajevanje, priprava, spremljanje, vrednotenje in 
analiza razvojnih programov (12 regionalnih razvojnih programov ter Skupnih razvojnih programov, 
Strategije regionalnega razvoja Slovenije, Skupni programski dokumenti za PHARE CBC z Avstrijo, 
Italijo in Madžarsko, Državnega razvojnega programa, skupni razvojni program SRP), Enotnega 
programskega dokumenta in projektov financiranih iz naslova predpristopnih skladov (PHARE, ISPA) 
in kasneje strukturnih skladov. 

Za izpolnjevanje te vloge bomo v ARR izgradili učinkovit informacijski sistem (projekt je v pilotnem 
izvajanju), katerega jedro bo podatkovno skladišče, ki bo sposobno neposrednega prenosa podatkov iz 
različnih aplikacij (podpora finančnemu poslovanju, programiranju, projektnemu vodenju in podobno) 
v ARR (v snovanju), sektorjev (ministrstva), zavodov (npr. Zavod za statistiko), uradov, regionalnih 
razvojnih agencij, itd. Sistem bo omogočal: 

Podporo procesov ARR (finančni poslovanje, programiranje, projektno vodenje, podpora 
regionalnim razvojnim agencijam) 
Izpis obveznih poročil (evropska komisija, MG), 
Dostop pooblaščenim uporabnikom do statusnih poročil (deli in grafični prikazi različnih 
dokumentov). 
Spremljanje doseganja zastavljenih ciljev projektov, podprogramov, glavnih programov, 
regij, itd. 
Poizvedovanje v globino (ad-hoc analize) s pomočjo enostavnih orodij (Excel), namenjen 
predvsem ugotavljanje vzrokov odmikov od zastavljenih ciljev, kot osnova za ukrepanje, 
pripravo določenih scenarijev (trendov), itd. 

Delovanje in obveščanje Regionalnih razvojnih agencij 

V okviru aktivnosti je potrebno zagotoviti sredstva za sofinanciranje izvajanja naslednjih nalog, ki so 
jih RRA dolžne opravljati na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja: 

• priprava regionalnih razvojnih programov (RRP) ter letnih izvedbenih programov, skupnih 
razvojnih programov in njihovih eventualnih sprememb oziroma dopolnitev, 

• koordiniranje dela lokalnih razvojnih agencij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju RRP, 
• spremljanje, poročanje, nadzor izvajanja RRP ter zagotovitev neodvisnih ocen programov s strani 

neodvisnih institucij, 
• svetovanje in priprava projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih razvojnih spodbud, 
• organiziranje in koordinacija drugih nalog s področja regionalne politike, 
• sodelovanje pri pripravi ter usklajevanje strateških razvojnih dokumentov: Strategije regionalnega 

razvoja Slovenije. Državnega razvojnega programa in Enotnega programskega dokumenta med 
Slovenijo in EU. 
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Agencija bo za opravljanje nalog priprave RRP ter nalog povezanih z njegovim izvajanjem in 
spremljanjem namenila v letu 2003 242 milijonov SIT. Realno je namreč pričakovati, da bosta dve 
statistični regiji (Podravska in Osrednjeslovenska) v naslednjem letu še v pripravljalni fazi RRP, 
medtem ko bo vsaj 9 regij že pričelo z njegovim izvajanjem. Zaradi čim kvalitetnejše priprave RRP, ki 
se bo odrazila v večjem učinku na srednji rok, bo Agencija sofinancirala dvoje večjih delavnic za 
partnerje na regionalni ravni. 

Programiranje 

Projekt Programiranje se nanaša na naloge Agencije, ki je zadolžena za pripravo Državnega 
razvojnega programa ter za vrednotenje RRP, kije vezano na predhodne analize (ex - ante). Hkrati z 
izvajanjem Državnega razvojnega programa se bo izvajal proces usklajevanja priprave Enotnega 
programskega dokumenta, ki ga bo Republika Slovenija sprejela z Evropsko unijo. 

Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 
56/2000) zahteva pripravo Državnega razvojnega programa RS 2001 - 2006 (DRP-RS), ki je 
opredeljen kot dolgoročni indikativni, praviloma sedemletni, izvedbeni dokument Strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije in drugih dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki 
prikazuje državne razvojne prioritete, glavne programe in podprograme. DRP-RS bo začrtal državne 
prednostne investicijske in druge razvojne naloge ter opredelil njihovo vsebinsko navezavo na 
pridružitvene procese Republike Slovenije z Evropsko unijo. DRP-RS bo podlaga za pridobivanje 
predpristopne strukturne pomoči EU in za pogajanja o dodelitvi sredstev strukturnih skladov in 
kohezijskega sklada po pristopu RS. 

DRP-RS je bil sprejet na Vladi RS konec leta 2001 in poslan Evropski komisiji. Takoj po potrditvi se 
je začel proces priprave Enotnega programskega dokumenta. Gre za obsežen projekt primerljiv s tistim 
ob pripravi DRP-RS. Projekt zahteva močno podlago v strokovnih analizah, serijo preverjanj 
usmeritev znotraj državne ravni ter državne ravni z lokalnimi skupnostmi, socialnimi partnerji in 
civilno družbo in nenazadnje vključenost širše javnosti. 

Transregionalni projekti 

Proračunska sredstva v okviru postavke Transregionalni projekti so namenjena za sofinanciranje 
sodelovanja regij na projektih z regijami EU, regijami iz pristopnih držav in držav JV Evrope ter 
sofinanciranje regionalnih razvojnih projektov v. okviru članstva v medregionalnih in mednarodnih 
sektorskih združenjih (kot npr. Komisija regij, Alpe Adria, Združenje alpskih regij, Združenje 
obdonavskih regij, Združenje industrijskih regij, Evropsko regionalno informacijsko združenje, 
Jadransko-Jonska pobuda, ipd.) 

PP 1848 - Materialni stroški 120,3 mio SIT 

PP 1278 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 5,9 mio SIT 

PP 1316 - Sofinanciranje - RRA 242,8 mio SIT 

PP 2240 - Transregionalni projekti 23,6 mio SIT 

PP 2241 - Priprava in spremljanje izvajanja državnih dokumentov razvojnega načrtovanja 
17,7 mio SIT 

Poleg navedenih sredstev bo Agencija za leto 2003 potrebovala še sredstva za plače v višini 233,8 mio 
SIT. 

i 
PP 2025 - Dokapitalizacija sklada za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja 1,2 mio SIT 

PP 4322 - Povečanje namenskega premoženja javnega Sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja 200,0 mio SIT 
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Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 in 67/01) določa, da se 11,5% sredstev 
iz naslova kupnin namenja za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. 

Sredstva pridobljena iz kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ne zadoščajo 
več za dejavnost javnega sklada. Zaradi tega ministrstvo zagotavlja dodatna sredstva. Sredstva na PP 
2025 in PP 4322 so namenjena poslovnega načrta sklada in izvajanju sklepov Vlade RS. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Kadrovska popolnitev, organiziranje poslovanja in vzpostavitev sistema za pisarniško 
poslovanje znotraj Agencije. 
Izvedba komunikacijske strategije Agencije. 
Izvedba izobraževalne strategije ARR. 
Dokončanje regionalnih razvojnih programov v vseh statističnih regijah. 
Državni razvojni program 2001 - 2006 sprejet na Vladi RS 
Usklajevanje Enotnega programskega dokumenta uspešno zaključeno 
Ocene izvajanja RRP, SRRS in DRP-RS zaključene. 

06012102 Razvojni regionalni programi-neposredne regionalne 
spodbude 

Podprogram izvajata 2111 Ministrstvo za gospodarstvo in 2124 Agencija za regionalni razvoj. 

/. Opis podprograma 

Nova regionalna politika zasleduje cilj zmanjševanja regionalnih razlik s spodbujanjem razvoja 
prednostnih območij regionalne politike. 

Pri prednostnih območjih regionalne strukturne politike gre za: 
območja (občine) s posebnimi razvojnimi problemi, kot jih opredeljuje: Uredba o vrednosti 
meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki 
izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00). V to skupino sodijo (i) ekonomsko šibka 
območja, (ii) območja s strukturnimi problemi, (iii) razvojno omejevana območja in območja 
z omejenimi razvojnimi dejavniki; 
regije z nižjo stopnjo razvitosti, še posebej pa tiste, ki po vrednosti BDP po kupni moči na 
prebivalca ali stopnji brezposelnosti najbolj negativno odstopajo od državnega povprečja. 

V okviru podprograma Regionalni razvojni programi - neposredne regionalne spodbude so zajete tiste 
državne spodbude, ki so namenjene reševanju specifičnih problemov prednostnih območij v skladu z 
določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter prioritetnih aktivnosti, ki bodo 
opredeljena za ta območja v regionalnih razvojnih programih. 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Cilji do leta 2006 so naslednji: 

• Zaustaviti trend povečevanja razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med 
regijami, s poudarkom na celostnem razvoju mest, ki so nosilci regionalnega razvoja v povezavi s 
podeželjem. Kvantifikacija cilja: najmanj ohranitev razlike v kupni moči BDP na prebivalca na 
SKTE - 3 ravni na razmerju 1,7: 1 med najbolj in najmanj razvito regijo. 

• Trajnostni razvoj vseh slovenskih regij in preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi 
razvojnimi problemi. Kvantifikacija cilja: dvig absolutne ravni kupne moči BDP na prebivalca in 
zmanjšanje registrirane stopnje brezposelnosti v vseh statističnih regijah na SKTE - 3 ravni. 

• Ohranjanje vsaj minimalne poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Kvantifikacija 
cilja: neto medregijski selitveni saldo v nobeni slovenski statistični regiji na SKTE - 3 ravni ne bo 
večji od - 0,5 prebivalca na 1000 prebivalcev. 
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• Izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, merjeno v BDP po kupni moči na prebivalca, 
v primeijavi z obmejnimi regijami v Avstriji in Italiji. Kvantifikacija cilja: hitrejši razvoj 
Osrednjeslovenske, Goriške in Obalno-kraške regije od italijanskih obmejnih regij; dohitevanje 
avstrijskih manj razvitih regij s strani ostalih slovenskih statističnih regij. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo 

PP 1814 - Regionalna infrastruktura 1.429,2 mio SIT 

Regionalni razvojni programi so pokazali veliko potrebo po vlaganjih v regionalno infrastrukturo. Tej 
potrebi ministrstvo, zaradi omejenih finančnih možnosti, ni sledilo v potrebni meri. Analize potreb in 
razvojnih možnosti ob pripravi regionalnih razvojnih programov so pokazale, da neizgrajena 
infrastruktura na prednostnih območjih še vedno predstavlja razvojno oviro. Zato bomo tudi v 
naslednjih letih nadaljevali s podpiranjem izgradnje infrastrukturnih objektov regionalnega značaja. 

Posebej bodo obravnavani tisti projekti, ki imajo velik razvojni (multiplikacijski) učinek za ta območja 
in predstavljajo velik finančni zalogaj, ki jih lokalne skupnosti v sodelovanju s privatnim sektorjem 
niso zmožni v celoti pokriti. 

2124 - Agencija RS za regionalni razvoj 

PP 3549 - Sofinanciranje izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov 1.477,1 mio SIT 

Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) je v 
preteklih letih potekal postopek postavitve institucij regionalne politike, kot tudi priprave regionalnih 
razvojnih programov, kot osnovnih dokumentov regionalnega razvoja, v letu 2003 pa so sredstva 
namenjena predvsem izvajanju regionalnih razvojnih programov. 

Regionalni razvojni programi bodo pokazali prioritete in potrebe območij, za katere so narejeni. 
Skladno določenim prioritetam bo ministrstvo sofinanciralo pripravo projektov, kakor tudi izvedbo 
projektov, ki jih je posamezno območje zaznalo kot prioritetne, predvsem na prednostnih območjih 
izvajanja regionalne politike. 

PP 3550 - Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije 850,0 mio SIT 

Zakonsko podlago za izvajanje projektov podprograma predstavljata Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) ter Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje- 
Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 61/00). 

Ministrstvo za gospodarstvo bo na območju Zasavske regije izvajalo vse razpoložljive ukrepe 
regionalne politike, kar pomeni sofinanciranje ustvarjanja prostorskih pogojev za razvoj novih 
dejavnosti, vzpostavljanja razvojne infrastrukture za prestrukturiranje gospodarstva in pospeševanja 
podjetništva, investicij v razvoj človeških virov in drugih ukrepov skladno s programom, sprejetim na 
Vladi RS. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Izvedba usklajenih projektov na prednostnih območjih regionalne politike v skladu z določili Zakona o 
skladnem regionalnem razvoju ter pripadajočimi podzakonskimi akti. 
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06012103 Razvojni regionalni programi - ostale regionalne 
spodbude 

Podprogram izvaja 2124 Agencija RS za regionalni razvoj. 

V okviru tega podprograma Agencija RS za regionalni razvoj izvaja naslednje programe PHARE: 
PHARE CFCU - SI 0009, 
PHARE CFCU - SI 0008, 
PHARE CFCU-SI 0109, 
PHARE CFCU -SI 0106, 
PHARE CFCU-SI 0108, 
PHARE CFCU - SI 0004, 
PHARE CFCU - SI0201 - S10207, 
PHARE CFCU - CBC 2002 Italija, 
PHARE CFCU - CBC 2002 Avstrija, 
PHARE CFCU - CBC 2002 Madžarska, 

Sofinanciranje programov PHARE - lastna udeležba EU projekti 

1. Opis podprograma 

Agencija RS za regionalni razvoj je odgovorna za koordinacijo programiranja in izvajanje programov 
Phare čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Italijo in Madžarsko in za koordinacijo in izvajanje 
programov nacionalnega programa Phare - Ekonomska in socialna kohezija (Phare ESC). Program za 
čezmejno sodelovanje ima daljšo tradicijo, nacionalni program pa z približevanjem članstvu Slovenije 
v Evropski Uniji in priprav na strukturne sklade pridobiva na pomenu in se zanj tudi vsako 
programsko leto namenja bistveno več sredstev kot v preteklem obdobju. Oba programa, čezmejno 
sodelovanje ter ekonomska in socialna kohezija spadata v podprogram Regionalni razvojni programi - 
ostale regionalne spodbude. V okviru tega podprograma pa so tudi planirana lastna sredstva za 
sofinanciranje obeh sklopov programov. 

Agencija RS za regionalni razvoj, opravlja programske, pospeševalne, nadzorne, ocenjevalne in 
koordinativne naloge tako v programih čezmejnega sodelovanja kot v programih nacionalnih 
programov Ekonomske in socialne kohezije. Pripravlja razpise in sodeluje pri izboru izvajalcev, vodi 
delo upravnih in nadzornih odborov. 

Program čezmejnega sodelovanja omogoča Sloveniji učinkovitejše odpravljanje razvojnih ovir, ki so 
posledica obstoja mej in izkoriščanje prednosti, ki jih takšno sodelovanje prinaša. Program je še 
posebej pomemben, ker lahko uvrstimo 50 % področja Slovenije v območje čezmejnih vplivov. Tak 
položaj narekuje Sloveniji večjo orientiranost v čezmejno sodelovanje med obmejnimi regijami 
sosednjih držav. Sodelovanje v Phare programu čezmejnega sodelovanja (Phare CBC) seje začelo leta 
1994 z Italijo. Leta 1995 seje program razširil na Avstrijo in Madžarsko. Leta 1995 so bili izdelani 
trije večletni programski dokumenti (Multi Annual Indicative Programme) za program z Avstrijo, 
Madžarsko in Italijo za obdobje 1995 - 1999. Dokumenti so predstavljali strateško osnovo za 
implementacijo Phare CBC v tem obdobju. Za obdobje 2000 - 2006 je Slovenija skupaj s čezmejnimi 
partnerji pripravila Skupne programske dokumente (Joint Programing Document) za programe z 
Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Dokument predvideva skupne bilateralne organe, postopno skupno 
izvajanje Phare CBC/INTERREG III A programov in prehod na sistem, ki velja za članice EU v 
programu INTERREG III A. V okviru Phare CBC Agencija vodi izvajanje 

Sklada za male projekte. Skupaj s programom INTERREG IIIA izvaja aktivnosti promocije 
čezmejnega sodelovanja. 

Agencija RS za regionalni razvoj bo v letu 2003 izvajala tiste programe, ki so navedeni zgoraj. 
Programi čezmejnega povezovanja za leto 2002 še niso formalno potrjeni s Finančnim 
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memorandumom, bili pa so poslani v odobritev Evropski komisiji, pri čemer podpis Finančnega 
memoranduma za vse tri sporazume (z Italijo, Avstrijo in Madžarsko) pričakujemo v jeseni leta 2002. 

Nacionalni program Phare Ekonomske in socialnea kohezije se je začel izvajati v letu 1999 s 
programom Regionalna politika: Posebni pripravljalni program za strukturne sklade. Za obdobje 2000 
- 2002 je Agencija s sodelovanjem ostalih resorjev pripravila Preliminarni državni razvojni program 
(PDRP), kot osnova za izvajanje programa ekonomske in socialne kohezije (ESC). PDRP je določil tri 
pilotne regije Savinjska, Pomurje in Zasavje, v katerih naj bi se s Phare alokacijami 2000 izvajali 
programi in projekti nacionalnega Phare ESC. Agencija je v sodelovanju z ostalimi resorji pripravila 
tudi Državni razvojni program, kije osnova projektom Phare ESC, saj s projekti testiramo programe in 
ukrepe predvidene z Državnim razvojnim programom. Agencija bo v sodelovanju z ostalimi resoiji v 
začetku leta 2003 pripravila tudi osnutek dokumenta Enotni programski dokument, ki bo podal še 
konkretnejše usmeritve v posamezne projektne vsebine za projekte Strukturnih skladov Evropske 
unije. 

Omenjenemu posebnemu pripravljalnemu programu so sledili so še naslednji nacionalni programi 
Ekonomske in socialne kohezije: 

program Phare ESC 2000, ki seje začel izvajati v letu 2001, 
program Phare ESC 2001, ki se bo začel izvajati v letu 2002 in 
program Phare ESC 2002, ki se sestoji iz Twinning programa in iz programa za pripravo 
projektnih predlogov (PPF II). Oba se bosta začela izvajati konec leta 2002 oziroma v 
začetku 2003. 

Na proračunski postavki PHARE - lastna udeležba EU projekti so zbrani vsi deleži sofinanciranja 
oziroma lastne udeležbe ter plačilo davka na dodano vrednost po projektih znotraj spodaj navedenih 
proračunskih postavkah tega podprograma. 

2. Dolgoročni in kratkoročni cilji podprograma 

Dolgoročni: 

• V okviru instrumentov socialne ekonomske kohezije prispevati k odpravi razvojnih ovir povezanih 
z obstojem mej in izkoristiti potenciale in sinergijske učinke čezmejnega sodelovanja, kar bo 
dvignilo nivo kvalitete življenja v obmejnih statističnih regijah 

• Prispevati k izpolnjevanju za članstvo Slovenije v EU 
• Vzpostaviti instrumente za izvajanje projektov ekonomske in socialne kohezije (Grant scheme...). 

Kratkoročni: 

• Izvedba Phare CBC projektov v skladu s predpisi in planiranimi učinki Izvedba Phare ESC 
projektov v skladu s predpisi in planiranimi učinki 

• Dvigniti absorbcijo Phare sredstev 
• Odprava »miselnih« ovir v čezmejnem sodelovanju 
• Vzpostaviti trajnostne povezave med čezmejnimi partnerji 
• Usposobiti regionalne in lokalne institucije za sodelovanje v strukturnih skladih 

3. Obrazložitev dejavnosti 

Zakonska in planska osnova za izvajanje Phare CBC predstavljajo naslednji dokumenti: 

• Finančni memorandum SI 0009, Slovenija-Avstrija 
• Finančni memorandum SI 0008, Slovenija-Madžarska , 
• Finančni memorandum SI 0109, Slovenija-Madžarska 
• Finančni memorandum SI 0108, Slovenija-Italija 
• Finančni memorandum SI 0201 - SI 0207, ESK 2002, Tvvinning 
• Finančni memorandum SI 0106, ESK 2001, nacionalni program 
• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Slovenije 
• Podzakonski akti Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

7. oktober 2002 735 poročevalec, št. 96/11 



• Memorandum o soglasju med Vlado republike Slovenije in Evropske komisije (5.6.1995) 
• Predhodni državni razvojni program 2000 - 2002 
• Strategija Regionalnega razvoja Slovenije 
• Accession Partnership Programme 
• National Programme for the Adoption of the Acquis 
• Skupni programski dokumenti 2000 - 2006 za programe z Avstrijo, Italijo in Madžarsko 

PP 1303 PHARE - lastna udeležba EU projekti 493,9 mio SIT 

predstavlja lastna sredstva za zgoraj naštete proračunske postavke PHARE v okviru podprograma 
6012203 (Regionalni razvojni programi - PHARE projekti). 

PP 1307 PHARE CFCU- SI 0009 CBC SLO/AUS 155,1 mio SIT 

se nanaša na Finančni memorandum SI 0009, Slovenija-Avstrija. 

PP 1314- PHARE CFCU - SI 0008 CBC SLO/MAD 16.9 mio SIT 

se nanaša na Finančni memorandum SI 0008, Slovenija-Madžarska. 

PP 8240 PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija za prekomejno sodelovanje med Slo/Mad 
za leto 2002 324,8 mio SIT 

se bo nanašala na Finančni memorandum za leto 2002. 

PP 8241 PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija za prekomejno sodelovanje med Slo/Ita za 
leto 2002 406,5 mio SIT 

se bo nanašala na Finančni memorandum za leto 2002. 

PP 8247 PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija za prekomejno sodelovanje med SIo/Aut 
za leto 2002 406,5 mio SIT 

se bo nanašala na Finančni memorandum za leto 2002. 

PP 8248 PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija za prekomejno sodelovanje med Slo/Ita za 
leto 2001 • 41,1 mio SIT 

se nanaša na Finančni memorandum SI 0108 za leto 2001. 

PP 8249 PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija za prekomejno sodelovanje med Slo/Mad 
za leto 2001 42,9 mio SIT 

se nanaša na Finančni memorandum SI 0109 za leto 2001. 

PP 8250 PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija - nacionalni program za leto 2002 
859,3 mio SIT 

se nanaša na Finančni Memorandum S1020I - SI0207. 

PP 8252 Ekonomska in socialna kohezija - nacionalni program za leto 2001 119,9 mio SIT 

se nanaša na Finančni memorandum SI 0106. 

PP 8780 PHARE CFCU SSNP 2000 Ekonomska in socialna kohezija 415,9 mio SIT 

PP 4290 Lastna udeležba - PHARE 261,1 mio SIT 

Sredstva bodo namenjena dajanju garancij majhnim in srednje velikim podjetjem. 
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4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Indikatorji: 

• število izvedenih projektov v skladu z Phare pravili 
• število pripravljenih projektov in odobrenih s strani Komisije 
• odstotek absorbcije Phare sredstev 
• vzpostavljene številne povezave med čezmejnimi partnerji (srečanja, podpisani dogovori o 

sodelovanju, skupno pripravljeni projekti) 
• usposobljenost uslužbencev v državni upravi in na regionalnih institucijah za prevzem določenih 

nalog v okviru izvajanja projektov Phare in strukturnih skladov. 

Letni Rezultati: 

• Kvalitetno izvedeni projekti oziroma posamezni sklopi projektov, visoka absorbcijska sposobnost 
sredstev, 

• Pridobljeno znanje uslužbencev v regionalnih in nacionalnih institucijah v luči strukturnih 
skladov. 

06012104 Gospodarska osnova za avtohtone narodne skupnosti 

PP 2031 - Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti 0,25 mio SIT 

Za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti načrtujemo 250 tisoč SIT za leto 
2003. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij določa, da se sredstva iz naslova kupnine za 
ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti zbirajo na posebnem računu Javnega 
sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. 

Zakon tudi določa, da se sredstva iz anuitet za dodeljena posojila za ustvarjanje gospodarske osnove za 
avtohtoni narodni skupnosti po letu 2001 zbirajo na posebnem računu Javnega sklada RS za regionalni 
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. Enako določilo velja tudi za sredstva iz 
naslova demografsko ogroženih območij. 

06012105 Posebni ukrepi regionalne politike 

1. Opis podprograma 

Prenova regionalne politike, ki seje začela s sprejetjem zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 6799) se bo nadaljevala. 

Nova regionalna politika zasleduje cilj zmanjševanja regionalnih razlik s spodbujanjem razvoja 
prednostnih območij regionalne politike. 

Pri prednostnih območjih regionalne strukturne politike gre za: 

območja (občine) s posebnimi razvojnimi problemi, kot jih opredeljuje: Uredba o vrednosti 
meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki 
izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00). V to skupino sodijo (i) ekonomsko šibka 
območja, (ii) območja s strukturnimi problemi, (iii) razvojno omejevana območja in območja 
z omejenimi razvojnimi dejavniki; 
regije z nižjo stopnjo razvitosti, še posebej pa tiste, ki po vrednosti BDP po kupni moči na 
prebivalca ali stopnji brezposelnosti najbolj negativno odstopajo od državnega povprečja; 
obmejna območja, ki bodo prizadeta z opuščanjem meje z Avstrijo, Italijo in Madžarsko in 
vzpostavljanjem ostrejšega mejnega režima na meji s Hrvaško; 
območja, kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost ter območja na katerih živijo 
pripadniki romske etnične skupnosti. 
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V okviru podprograma Posebni ukrepi regionalne politike so zajete tiste državne spodbude, ki so 
namenjene reševanju specifičnih problemov prednostnih območij v skladu z določili Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter prioritetnih aktivnosti, ki bodo opredeljena za ta 
območja v regionalnih razvojnih programih. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilji do leta 2006 so naslednji: 
Zaustaviti trend povečevanja razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med 
regijami, s poudarkom na celostnem razvoju mest, ki so nosilci regionalnega razvoja v 
povezavi s podeželjem. Kvantifikacija cilja: najmanj ohranitev razlike v kupni moči BDP na 
prebivalca na SKTE - 3 ravni na razmerju 1,7: 1 med najbolj in najmanj razvito regijo. 
Trajnostni razvoj vseh slovenskih regij in preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi 
razvojnimi problemi. Kvantifikacija cilja: dvig absolutne ravni kupne moči BDP na 
prebivalca in zmanjšanje registrirane stopnje brezposelnosti v vseh statističnih regijah na 
SKTE - 3 ravni. 
Ohranjanje vsaj minimalne poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije. 
Kvantifikacija cilja: neto medregijski selitveni saldo v nobeni slovenski statistični regiji na 
SKTE - 3 ravni ne bo večji od - 0,5 prebivalca na 1000 prebivalcev. 
Izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, merjeno v BDP po kupni moči na 
prebivalca, v primeijavi z obmejnimi regijami v Avstriji in Italiji. Kvantifikacija cilja: hitrejši 
razvoj Osrednjeslovenske, Goriške in Obalno-kraške regije od italijanskih obmejnih regij; 
dohitevanje avstrijskih manj razvitih regij s strani ostalih slovenskih statističnih regij. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

PP 4293 - Pilotni projekti 50,0 mio SIT 

Projekt »Sklad za spodbujanje razvoja TNP« se z letom 2002 zaključuje. V okviru te proračunske 
postavke bomo nadaljevali z izvajanjem drugih pilotnih projektov. Pilotni projekti, kot so Pilotni 
projekt Kras, Posočje - pot miru, kakor tudi druge študije in raziskave s področja regionalnega razvoja 
imajo namen prispevati k nadgradnji regionalne politike. Reforma regionalne politike je že dala 
določene rezultate, s pomočjo pilotnih projektov pa bomo poskušali priti do novih rešitev. 

Ministrstvo za gospodarstvo bo v sklopu pilotnih projektov začelo oziroma nadaljevalo s 
sofinanciranjem (po sklepih Vlade RS) prevzetih obveznosti iz preteklega obdobja, kot so Pilotni 
projekt Kras in Posočje - pot miru. V okviru postavke bodo financirane tudi evalvacije, metodološka 
gradiva, ekspertize in raziskave. 

PP 1834 - Ublažitev gospodarskih posledic sprememb mejnih režimov zaradi pristopa k EU 

93,0 mio SIT 

Projekt, ki smo ga poimenovali - Ublažitev gospodarskih posledic spremembe mejnih režimov zaradi 
pristopa k EU se na Področju regionalnega razvoja izvaja od leta 2000. Sredstva so namenjena 
občinam ob meji, ki se uvrščajo med območja s posebnimi razvojnimi in strukturnimi problemi, 
nekatera med njimi pa so tudi ekonomsko šibka območja, prisotni so migracijski pojavi, nizka 
nataliteta in posledično upadanje števila prebivalstva. 

Izkušnje kažejo na zelo dober odziv občin-prejemnic sredstev. V letu 2001 je prispelo 45 vlog, od 
katerih je bilo sofinanciranih 30 projektov. Izkoriščenost finančnih sredstev je bila 94,3 %. V letu 
2002 je na javni razpis prispelo 61 vlog, za sofinanciranje pa je bilo odobrenih 25 projektnih 
predlogov, kar kaže na povečan interes upravičenk do sredstev ob hkratnem dvigu kvalitete projektnih 
predlogov. Sofinancirani so bili projekti s področja narave in kulturne dediščine, povezovanja ljudi z 
obeh strani meje in dviga gospodarskega in turističnega potenciala. 

Zaradi navedenih dejstev kot tudi uvajanja mehanizma Schengenske meje na meji s Hrvaško, je 
upravičeno nadaljevati z začetimi aktivnostmi, s čimer se prispeva k razvoju podjetništva in turizma, 
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dvigu splošne ravni življenja, povezovanju ljudi ob meji, kar vse posledično prispeva k dvigu 
življenjske ravni obmejnih območij. 

PP 4291 - Infrastruktura na območjih, kjer živi Romska etnična skupnost 71,0 mio SIT 

Splošne pravice, ki jih zagotavlja Ustava RS, so operacionalizirane s področnimi zakoni, ki se 
nanašajo na gospodarski, socialni in kulturni položaj romske etnične skupnosti v sklepih Vlade RS, ki 
jih je le ta sprejela na 117 seji. Iz sredstev, ki se zagotavljajo iz državnega proračuna, se v letu 2003 
načrtuje pomoč občinam, kjer živi romska skupnost, za ureditev osnovne cestne, komunalne in 
gospodarske infrastrukture v romskih naseljih, kot osnove za gospodarski razvoj. 

Skladno s sklepom Vlade RS, da se romska problematika ne rešuje s posebnim zakonom ampak, da se 
ustrezne rešitve najdejo v okviru že obstoječih zakonov, namerava ministrstvo za gospodarstvo v letu 
2003 zagotoviti tudi dodatna sredstva za območja kjer živi romska etnična skupnost. Ministrstvo za 
gospodarstvo želi v skladu z novim pristopom k pripravi in izvajanju proračuna (učinkovitostno 
orientiran proračun) in dodeljevanju razvojnih spodbud, tudi poglobiti aktivnosti spremljanja in 
vrednotenja učinkov projektov in primernosti oblik dodeljevanja sredstev. 

PP 2169 - Razvojna pomoč Posočju 300,0 mio SIT 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v 
Posočju (Uradni list RS, št. 59/01 z dne 19.07.2001) opredeljuje naloge Ministrstva za gospodarstvo 
pri spodbujanju razvoja Posočja. Na podlagi le-tega je Vlada RS na svoji 78. seji dne 13.06.2002 
sprejela Program spodbujanja razvoja v Posočju 2002 - 2006 (Soča 2006). 

Ministrstvo za gospodarstvo bo v tem proračunskem obdobju izvajalo vse ukrepe iz zakona in 
sprejetega programa. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Izvedba usklajenih projektov na prednostnih območjih regionalne razvojne politike v skladu z določili 
Zakona o skladnem regionalnem razvoju. 

Ministrstvo za gospodarstvo bo nadaljevalo z aktivnostmi iz preteklega obdobja, na področju 
reševanja problematike območjih, kjer živi Romska etnična skupnost, na območju meje z Republiko 
Hrvaško, kakor tudi z izvedbo pilotnih projektov. Število in obseg projektov je primerljivo z obdobjem 
2001-2002. 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 

07022101 Sodelovanje z NATO 

L Opis podprograma 

Vključitev v NATO je eden temeljnih strateških, varnostnih in nacionalnih interesov Slovenije in 
njene zunanje politike. Uresničevanje tega nacionalnega interesa zahteva, da Republika Slovenija kot 
partnerica aktivno sodeluje z'NATO že sedaj in se integrira v njegove dejavnosti in strukture. Na 
podlagi Letnega nacionalnega programa - Akcijskega načrta za članstvo v NATO sodeluje Republika 
Slovenija na različnih področjih dela. Z namenom dobre pripravljenosti različnih struktur na članstvo 
v NATO, se v aktivnosti vključuje tudi Ministrstvo za gospodarstvo, saj bo Slovenija le na ta način 
lahko v organizaciji NATO delovala kot tvorna članica. 
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2. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj podprograma je včlanitev v Zvezo NATO, kije eden temeljnih nacionalnih interesov 
Slovenije, pri čemer igra pripravljenost držav kandidatk ključno vlogo. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

Sredstva so namenjena sodelovanju v političnih in vojaških strokovnih delovnih telesih, sodelovanju 
na seminarjih, konferencah, delavnicah, ekspertnih obiskih, kijih organizirajo delovna telesa NATO 
ali posamezne države članice, sodelovanje na vojaških vajah in vajah kriznega upravljanja. Sredstva so 
namenjena tudi za material in opremo, ki je potrebna za izvedbo teh aktivnosti (npr. informacijska, 
telekomunikacijska, logistična). 

Sredstva za omenjene aktivnosti se zagotavljajo na naslednjih proračunskih postavkah: 

PP 1720 - Ekonomski seminar NATO 3,4 mio SIT 

Sredstva bodo namenjena organizaciji seminarjev v okviru približevanja RS organizaciji NATO. 

PP 1721 - Sodelovanje z NATO 3,2 mio SIT 

Sredstva bodo namenjena plačilu stroškov aktivnosti v zvezi z vključevanjem RS v NATO in nakupu 
potrebne informacijske in telekomunikacijske opreme ter pisarniškega materiala (papir in ostali 
potrošni material) 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2002 so sodelovanje v političnih in strokovnih telesih NATA, 
udeležba na seminarjih, konferencah, vojaških vajah in drugih aktivnostih NATA ter organizacija 
seminarjev v okviru sodelovanja z NATO. 

09 Pravosodje 

0905 Odškodnine 

09052101 Poprava krivic 

1. Opis podprograma 

Zakon o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ), kije stopil v 
veljavo konec marca 2001, prinaša večjo finančno obremenitev proračuna. Sredstva Sklada, iz 
katerega se bodo izplačevale odškodnine, se sicer zbirajo na posebnem računu v okviru ministrstva za 
finance, ministrstvo za gospodarstvo, ki je pristojno za izvajanje zakona, pa mora v okviru svojih 
finančnih načrtov predvideti sredstva, ki bodo potrebna za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali v 
postopku izdaje odločb upravičencem do odškodnine, izdaje obveznic za izplačilo odškodnin in 
servisiranju obveznosti, ki bodo nastale iz izdanih obveznic ter pri izplačevanju odškodnin, za kar je 
po zakonu zadolžena Slovenska odškodninska družba, s katero bo treba skleniti ustrezno pogodbo. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 

Izplačila odškodnin oziroma izdaja obveznic upravičencem po slovenskih predpisih, ki urejajo varstvo 
žrtev vojnega in povojnega nasilja s pričetkom izplačevanja v januarju 2002 (gotovinski del iz že 
prejetih privatizacijskih kupnin) in koncem izplačevanja v letu 2008 glede na izdane obveznice (v letih 

poročevalec, št. 96/11 740 7. oktober2002 



od 2004 - 2008 se bodo upravičencem, ki so prejeli obveznice, izplačevali letni obroki odškodnine iz 
naslova izdanih obveznic). Realizacija odškodnin upravičencem po nemških in avstrijskih predpisih. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

V skladu z ZSPOZ bo opravila za sklad za poplačilo vojne odškodnine opravljala Slovenska 
odškodninska družba. Ta bo na temelju odločb, ki jih je o statusu upravičencev izdalo ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, ministrstvo za pravosodje in ministrstvo za obrambo in kriterijev, 
predvidenih v zakonu, odmeril višino odškodnine upravičencem in jih tudi izplačal. Po podatkih 
MDDS je bilo na podlagi zakona o žrtvah vojnega nasilja do sedaj pravnomočnih 50 680 odločb, v 
postopku pa je še okrog 21 000 odločb. K temu moramo prišteti še upravičence po zakonu o popravi 
krivic in zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo leta 1991. Na podlagi teh podatkov in 
podatkov, ki smo jih pridobili v teku sprejemanja ZSPOZ predvidevamo, da bo potrebno izdati pribl. 
60 000 odločb o višini odškodnine (leto 2001 in 2002). Odškodnina se bo v prvem gotovinskem delu 
predvidoma izplačala vsem 60 000 -im upravičencem (leto 2002) istočasno pa bodo okrog 40 000-im 
upravičencem izdane obveznice za izplačilo odškodnine. V letu 2003 predvideva zakon izplačilo 
drugega gotovinskega dela odškodnine in sicer ocenjujemo pribl. 40 000 upravičencem. V letih od 
2004 - 2008 se bodo upravičencem, ki so prejeli obveznice, izplačevali letni obroki odškodnine iz 
naslova izdanih obveznic. 

Navedene aktivnosti se bodo izvajale v okviru proračunskih postavk 

PP 1777 - Priprava predpisov s področja financiranja poprave krivic 6,0 mio SIT 

PP 1829 - Sklad za poplačilo vojne odškodnine 0,5 mio SIT 

PP 2033 - Sredstva za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji - SI. 
odškodninski sklad 0,7 mio SIT 

Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 in 67/01) v 7. členu določa, da se 7 % 
kupnine, določene v skladu z 2. členom istega zakona, razporedi za poravnavo obveznosti 
upravičencem po zakonu o denacionalizaciji. V letu 2003 načrtujemo porabo v višini 700 tisoč SIT. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

V letu 2003 bo treba upravičencem, katerih odškodnina presega 150.000 SIT, izplačati drugi 
gotovinski obrok odškodnine. 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih 

surovin 

1204 Urejanje in nadzor na področju predelave in 

distribucije nafte in zemeljskega plina 

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

Na proračunski postavki 2354 - Geoplin je predvidenih 1.104.000.000 SIT namenjenih za plačilo 
terjatev do družbe Geoplin d.o.o., ki so opredeljene v pogodbi o poravnavi obveznosti med Republiko 
Slovenijo in družbo Geoplin. Obveznost do družbe Geoplin je dolžno poravnavati Ministrstvo za 
gospodarstvo do leta 2006. 
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1205 Urejanje in nadzor na področju rudarstva 

(vključuje tudi premogovništvo) 

Urejanje in nadzor na področju rudarstva zajema subvencije in investicijske transfere na področju 
kadrovsko-socialnega programa zapiranja rudnikov ter investicijske transfere za namen investicijskih 
dejavnosti samih zapiralnih del pri zapiranju rudnikov Zagorje, Kanižarica, Senovo, Idrija in Mežica. 

Zakonodaja: 
Zakon o rudarstvu (ZRud), Uradni list RS, št. 56 - 2653/1999; 
Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in 
Kanižarica (ZZRZSK), Uradni list RS, št. 1 - 6/1995; 
Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (ZPPPR), Uradni 
list RS, št. 37- 1614/1987; 
Zakon o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka 
v Mežici (ZZDSP), Uradni list RS, št. 5 - 293/1988; 
Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v 
Rudniku urana Žirovski vrh (ZTP1U), Uradni list RS, št. 36 - 1788/1992, 28 - 1257/2000 
(spremembe in dopolnitve); 

- Zakon o varstvu okolja (ZVO), Uradni list RS, št. 32 - 1351/1993, 44 - 2116/1995, 1 - 
5/1996, 9 - 414/1999, 56 - 2655/1999, 22 - 976/2000; 
Zakon o temeljih geološke dejavnosti, pomembne za vso državo (ZTGDPD), Uradni list RS, 
št. 63 - 973/1990, 10 - 407/1991, 17 - 599/1991, 13 - 587/1993, 66 - 2401/1993;- Zakon o 
raziskovalni dejavnosti, Uradni list RS, št. 8 - 355/1991; 
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za financiranje postopnega zapiranja 
Rudnika Trbovlje Hrastnik v letu 2001 (ZPPZRTH) (Uradni list RS, št. 33 - 1958/2001) 
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 
regije (ZPZRTH) (Uradni list RS, št. 61 - 2749/2000) 

Poslanstvo in ključna naloga je zaprtje rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje ter kovinskih rudnikov 
Rudnika svinca in cinka v Mežici v zapiranju d.o.o. in Rudnika živega srebra v Idriji v zapiranju d.o.o. 
po več stoletnem rudarjenju ter odprava rudarske škode. 

12052105 Programi zapiranja premogovnikov 

1. Opis podprograma , 

Program zajema aktivnosti povezane z zapiralnimi deli v rudnikih rjavega premoga Kanižarica, 
Senovo in Zagorje ter dokončno sanacijo posledic rudarjenja na območju Rudnika Laško. 

Zapiranje jame 
Ekološka in prostorska sanacija površin 
Kadrovsko-socialni program 

Zakonodaja: 

Zakon o rudarstvu (ZRud), Uradni list RS, št. 56 - 2653/1999; 
Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in 
Kanižarica (ZZRZSK), Uradni list RS, št. 1 - 6/1995; 

- Zakon o varstvu okolja (ZVO), Uradni list RS, št. 32 - 1351/1993, 44 - 2116/1995, 1 - 
5/1996, 9 - 414/1999, 56 - 2655/1999. 22 - 976/2000; 
Zakon o temeljih geološke dejavnosti, pomembne za vso državo (ZTGDPD), Uradni list RS, 
št. 63 - 973/1990, 10 - 407/1991, 17 - 599/1991, 13 - 587/1993, 66 - 2401/1993;- Zakon o 
raziskovalni dejavnosti, Uradni list RS, št. 8 - 355/1991; 
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2. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je programov je: 
Varno in s programi začrtano zaprtje rudnikov 
Sanacija posledic degradiranega okolja 
zagotovitev prezaposlitve vseh zaposlenih delavcev v aktivnih ali pasivnih oblik 
prezaposlovanja. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

PP 8195 - Program zapir. rudn. rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje 1.334,9 mio SIT 

V okviru postavke 8195 se nahajajo sredstva namenjena za sofinanciranje zapiralnih del v rudnikih 
rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Glavni letni izvedbeni cilji: 

Nadaljevanje zapiralnih del 
Sanacija garantiranih sicer prevzetih obveznosti iz predhodnih obdobij 
Pospešena sanacija degradiranih površin. 

12052106 Programi zapiranja rudnikov 

Podprogram izvaja: 2111 Ministrstvo za gospodarstvo 

1. Opis podprograma 

Poslanstvo in ključna naloga je zaprtje kovinskih rudnikov Rudnika svinca in cinka v Mežici v 
zapiranju d.o.o. in Rudnika živega srebra v Idriji v zapiranju d.o.o. po več stoletnem rudarjenju ter 
odprava rudarske škode. 

Zakonodaja: 
Zakon o rudarstvu (ZRud), Uradni list RS, št. 56 - 2653/1999; 
Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (ZPPPR), Uradni 
list RS, št. 37-1614/1987; 
Zakon o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka 
v Mežici (ZZDSP), Uradni list RS, št. 5 - 293/1988; 
Zakon o varstvu okolja (ZVO), Uradni list RS, št. 32 - 1351/1993, 44 - 2116/1995, 1 - 
5/1996,9 - 414/1999, 56 - 2655/1999, 22 - 976/2000; 
Zakon o temeljih geološke dejavnosti, pomembne za vso državo (ZTGDPD), Uradni list RS, 
št. 63 - 973/1990, 10 - 407/1991, 17 - 599/1991, 13 - 587/1993, 66 - 2401/1993;- Zakon o 
raziskovalni dejavnosti, Uradni list RS, št. 8 - 355/1991; 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji izvedbe podprograma so: 

RSC Mežica v zapiranju d.o.o.: zaprtje rudnika in prestrukturiranje premoženja in 
prezaposlitev delavcev, ter vzpostavitev petletnega monitoringa nad izvedenimi zapiralnimi 
deli. 
RŽS Idrija v zapiranju d.o.o.: zaprtje rudnika, odprava rudarske škode in prezaposlitev 
rudaijev do leta 2006. 
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3. Obrazložitev dejavnosti 

PP 5186 - Programi zapiranja rudnikov Idrija in Mežica 771,0 mio SIT 

RSC Mežica v zapiranju d.o.o.: Osnova za dodelitev sredstev je Zakon o rudarstvu (ZRud) 
(Uradni list RS, št. 56 - 2653/1999) in Zakon o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za 
postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici (ZZDSP) (Uradni list RS, št. 5 - 
293/1988) ter Rudarski projekt s monitoringom zapiralnih del. Program končanja zapiralnih 
del potrdi Vlada RS in v njem so navedena vsa potrebna dela, za dokončno zaprtje rudnika. 
RŽS Idrija v zapiranju d.o.o.: Osnova za dodelitev sredstev je Zakon o rudarstvu (ZRud) 
(Uradni list RS, št. 56 - 2653/1999) in Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku 
živega srebra Idrija (ZPPPR) (Uradni list RS, št. 37 - 1614/1987), dopolnjen dolgoročni 
program preprečevanja posledic rudaijenja v RŽS Idrija za obdobje 1996 - 2006 in 
Operativni program preprečevanja posledic rudarjenja v RŽS Idrija v zapiranju d.o.o., ki ga 
potrdi Vlada RS. 

PP 8786 - Rudarska škoda - Idrija 86,0 mio SIT 

RŽS Idrija v zapiranju d.o.o.: Osnova za dodelitev sredstev je Zakon o rudarstvu (ZRud) 
(Uradni list RS, št. 56 - 2653/1999) in Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku 
živega srebra Idrija (ZPPPR) (Uradni list RS, št. 37 - 1614/1987. Odprava rudarske škode se 
daje na osnovi javnega razpisa za odpravo škode na zgradbah in infrastrukturi povzročene z 
dolgotrajnim rudarjenjem v Idriji. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Glavni letni izvedbeni cilji so: 

RSC Mežica v zapiranju d.o.o.: Dokončno zaprtje rudnika, prezaposlitev delavcev in da se 
premoženje rudnika olastnini oz. prodaja. Vzpostaviti se mora tudi petletni monitoring nad 
izvedenimi zapiralnimi deli. 
RŽS Idrija v zapiranju d.o.o.: Rudarska dela in spremljajoče aktivnosti, ki jih ta dela 
zahtevajo. Rudarska škoda bo realizirana na osnovi javnega razpisa in dejansko opravljenih 
del. 

14 Gospodarstvo 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 

14012101 Urejanje na področju gospodarstva 

1. Opis podprograma 

V tem podprogramu predstavljajo največji obseg sredstva za plače, materialne stroške in nabavo 
opreme za zaposlene na ministrstvu, katerih višino smo določili v skladu s sprejetimi izhodišči v 
makrofiskalnem scenariju. Manjši del sredstev v okviru tega podprograma pa je namenjen izvajanju 
programa PHARE in antibirokratskega programa. V skladu z novimi usmeritvami PHARE, je MG 
prevzelo celotno koordinacijo programov PHARE v okviru letnih nacionalnih programov (SNP) za 
leto 1999,2000, 2001 in 2002 za področje notranjega trga. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 

Izvajanje sprejetega programa dela ministrstva in odprava ovir pri nastajanju novih podjetij. 

Dolgoročni cilji donacij v okviru nacionalnih programov (SNP) so usklajeni s kratkoročnimi in 
srednjeročnimi cilji zastavljenimi v Partnerstvu za pristop, zagotovilih v Pogajalskih izhodiščih, z 
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Državnim programom RS za prevzem pravnega reda EU in z določili v okviru podpisanih in veljavnih 
Finančnih memorandumov (FM) za leto 2000, 2001 in na podlagi predlogov za program PHARE v 
okviru nacionalnega programa za leto 2002. Z realizacijo ciljev v okviru SNP bo: 

omogočeno izboljšanje usposobljenosti institucij, ki izvajajo nadzor na trgu in organov za 
ugotavljanje skladnosti ter prilagajanje in uveljavitev tehnične zakonodaje za industrijske 
proizvode na ravni podjetij 
omogočena pomoč slovenskim laboratorijem vključenim v proces ugotavljanja skladnosti 
omogočeno preskušanje lovskega in športnega orožja, streliva ter industrijskih aparatov in 
naprav 

3. Obrazložitev dejavnosti 

Priprava vsebinskih sistemskih rešitev, ki se neposredno ali posredno nanašajo na prost pretok blaga v 
povezavi s pravnim redom Evropske unije (Državni program RS za prevzem pravnega reda EU, 
pogajalska izhodišča za prost pretok blaga), zagotovitev ustrezne tehnične infrastrukture kakovosti 
(Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, Zakon o akreditaciji, Zakon o 
standardizaciji, Zakon o meroslovju) priprava in uveljavitev pravnih aktov za področja v pristojnosti 
MG, usklajevanje in priprava za pogajanja za protokol PECA (protokol o ugotavljanju skladnosti in 
prevzemanju industrijskih proizvodov), sodelovanje pri delu pododbora za notranji trg, sodelovanje pri 
delu različnih strokovnih komitejev oziroma odborov pri komisiji EU 

Programi PHARE v okviru letnih nacionalnih programov: 
V okviru Finančnega memoranduma za leto 2000 sta potrjena dva projekta, ki obsegata 
naloge, katerih realizacija bo omogočila: izboljšanje usposobljenosti institucij, ki izvajajo 
nadzor na trgu in organov za ugotavljanje skladnosti ter prilagajanje in uveljavitev tehnične 
zakonodaje za industrijske proizvode na ravni podjetij. V letu 2003 so predvidene aktivnosti 
v okviru nalog v pogodbah 
Za potrjen projekt v okviru Finančnega memoranduma za leto 2001, z realizacijo nalog 
katerega bo omogočena pomoč slovenskim laboratorijem vključenim v proces ugotavljanja 
skladnosti, so v letu 2003 predvidene aktivnosti v okviru nalog v pogodbe 
Za predlagani projekt v okviru Finančnega memoranduma za leto 2002, ki opredeljuje 
naloge, z realizacijo katerih bo omogočeno preskušanje lovskega in športnega orožja, streliva 
ter industrijskih aparatov in naprav so predvidene aktivnosti v okviru pogodbe - odvisno od 
datuma podpisa Finančnega memoranduma. 

Zgoraj navedene dejavnosti se bodo izvajale v okviru naslednjih proračunskih postavk: 

PP 8446 PHARE CFCU - Notranji trg - SNP 00 

PP 8367 PHARE CFCU - Notranji trg - SNP 01 

PP 8234 PHARE CFCU - Notranji trg - SNP 02 

PP 2184 Lastna udeležba - SNP 00 

PP 2207 Lastna udeležba - SNP 02 

PP 1828 - Antibirokratski program 

124,3 mio SIT 

153,5 mio SIT 

4,5 mio SIT 

18,9 mio SIT 

0,6 mio SIT 

45,0 mio SIT 

Hitrejše nastajanje in razvoj srednjih in malih podjetij v Sloveniji ovirajo zlasti dolgotrajni 
administrativni postopki, povezani z ustanovitvijo gospodarskega subjekta in pridobivanjem potrebnih 
soglasij ter dovoljenj. 

Glavni ukrepi za odpravo administrativnih ovir so: 
poenostavitev administrativnih postopkov in ustvarjanje stimulativnega okolja za nastajanje 
in razvoj malih podjetij - zlasti prilagoditev sistemskih okvirov za ustanavljanje podjetij in 
poenostavitev postopkov za registracijo podjetij, poenostavitev in skrajšanje postopkov za 
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pridobivanje lokacij in prostorov za razvoj dejavnosti ter zagotovitev potrebne strokovne 
pomoči in informacij podjetnikom pri vodenju postopkov (preko PCMG), 
zagotavljanje ustreznih informacij in storitev podjetnikom v podjetniških centrih 
(Pospeševalni center za malo gospodarstvo, regionalni podjetniški centri, lokalni podjetniški 
centri), 
omogočanje podjetnikom, da vse aktivnosti za ustanovitev podjetja, vse informacije, podporo 
pri delovanju in pri nadaljnjem razvoju podjetja dobijo na enem mestu - (»vse na enem 
mestu«) - v lokalnih/regionalnih podjetniških centrih, ki bodo povezali vse institucije 
(upravne enote, zbornice, združenja,...), ki delujejo na področju pospeševanja podjetništva v 
določenem okolju. 

Aktivnosti v letu 2003: 
organizacija delovanja strokovnih in delovnih skupin za pripravo programov za odpravo 
administrativnih ovir na področju podjetništva, ter skupine za sprotno preverjanje 
»prijaznosti« zakonodaje do razvoja SME; 
vzpostavljanje centrov »vse na enem mestu« 
povezovanje institucij; 
zagotavljanje neposredne pomoči podjetnikom pri vodenju postopkov; 
priprava in izdaja gradiv na temo odprave administrativnih ovir; 
delovanje komunikacijskih instrumentov za hitro reagiranje (brezplačni telefon, internet 
strani, elektronska pošta) preko PCMG. 

Operativni cilj je zmanjšanje administrativnih ovir za razvoj malih in srednjih podjetij in izboljšanje 
dostopa le-teh do finančnih virov, informacij in storitev, ki se odraža v: 

odpravi večine administrativnih ovir, ki preprečujejo hitrejšo rast malih in srednjih podjetij v 
smeri prilagoditve vseh predpisov in postopkov tako, da bodo primerljivi s postopki v najbolj 
dinamičnih gospodarstvih (skrajšanje postopka ustanovitve od - do, zmanjšanje števila 
soglasij in dokumentov,...), 
izboljšanem sodelovanju med pristojnimi administrativnimi organi ter podjetniškimi 
strukturami, 
usposobljenosti in motiviranosti udeležencev v administraciji, ki posamezne postopke vodijo, 
oblikovane ustrezne podatkovne baze in enostaven dostop do njih, 
jasno določeni roki, v katerih morajo pristojni organi izdati zahtevana soglasja oz. dovoljenja, 
ki so potrebna za začetek opravljanja dejavnosti oz. vzpostaviti domnevo izdanega soglasja, 
če pristojni organ v tem roku teh ne izda. 

PP3018-Plače 1.520,0 mio SIT 

Sredstva za plače smo načrtovali v skladu s proračunskimi izhodišči za leto 2004, ki jih je sprejela 
Vlada. Pri izračunu smo upoštevali povprečno višino izhodiščne plače, ki se upošteva pri izračunih za 
plače zaposlenih in funkcionarjev, nujne dodatke (posebni pogoji dela, dodatek za ločeno življenje), 
sredstva za povračilo stroškov prehrane in regres za letni dopust v predpisani višini, medtem ko smo 
stroške za povračilo prevoza na delo načrtovali v višini predvidenih stroškov. Upoštevali smo tudi 
potrebna sredstva za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi glede na čas izpolnitve pogojev. 

PP 3342 - Materialni stroški 481,4 mio SIT 
• 

Največ sredstev bomo porabili za najem poslovnih prostorov, saj prostori, ki so bili pred leti (leta 
1994) dodeljeni za delovanje ministrstva, ne zadoščajo glede na povečano število zaposlenih v zadnjih 
letih. Na ta problem smo pristojne že večkrat opozorili, vendar nam dodatni prostori niso bili 
dodeljeni, zato smo jih bili prisiljeni najeti. Drugi največji izdatek predstavljajo stroški za službena 
potovanja v tujino, saj je ministrstvo v skladu z zakonsko opredeljenim področjem dela in s sprejetim 
programom dela zadolženo za gospodarsko sodelovanje s tujino. Drugi pomembnejši izdatki, ki se 
pokrivajo iz materialnih stroškov, so stroški za vzdrževanje stavbe (obratovalni stroški - elektrika, 
voda, kurjava, varovanje in čiščenje prostorov). Navedeni stroški predstavljajo v strukturi materialnih 
stroškov 60 %. Od drugih pomembnejših stroškov, ki so povezani z delovanjem ministrstva, je treba 
omeniti še telefonske stroške in stroške ptt storitev in stroške pisarniškega materiala (njihov delež v 
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strukturi materialnih stroškov znaša 15 %), medtem ko je delež drugih stroškov pod 5 % (strokovna 
literatura, strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, reprezentanca in gostinske storitve, vzdrževanje 
vozil). 

PP 2877 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 180,0 mio SIT 

65 % načrtovanih sredstev bomo porabili za plačilo postopnega odkupa poslovnih prostorov, za 
katerega smo se ob soglasju Vlade odločili zaradi pomanjkanja potrebnih prostorov. Preostala sredstva 
bomo porabili za posodobitev računalniškega sistema, nakup nujno potrebne pisarniške opreme, za 
nakup in zamenjavo voznega parka ter za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. 

4. Glavni izvedbeni cilji v letu 2003 

Odprava administrativnih ovir pri nastajanju in razvoju srednjih in malih podjetij. 

Programi PHARE v okviru letnih nacionalnih programov: 

Poenostavitev in skrajšanje postopkov pri ustanavljanju in delovanju podjetij; 
V okviru Finančnega memoranduma za leto 2000 je predviden uspešen zaključek projektov; 
Za potijen projekt v okviru Finančnega memoranduma za leto 2001 je predvidena realizacija 
ciljev v skladu s pogodbo; 
Za predlagani projekt v okviru Finančnega memoranduma za leto 2002 je predviden uspešen 
zaključek projekta. Ko bo podpisan Finančni memorandum, pa bomo lahko nadaljevali z 
načrtovanjem aktivnosti. 

14012102 Prilaganje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU 

1. Opis podprograma 

Priprava predpisov in navodil za njihovo izvajanje v praksi. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 

Izvajanje nalog v skladu z Državnim programom RS za prevzem pravnega reda EU. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

Priprava strokovnih podlag za pripravo in tolmačenje tehničnih predpisov, izobraževanje uporabnikov 
(ekonomskih subjektov), ter organov, ki izvajajo nadzor proizvodov na trgu, na katere se posamezni 
predpisi nanašajo, vključno z vzpostavitvijo ustreznega računalniško podprtega informacijskega 
sistema. Načrtujemo tudi izdelavo raziskovalnih nalog na področju cenovnega nadzora in spremljanja 
cen in nalog v zvezi z zagotavljanjem zanesljive preskrbe. Pripravljene bodo ekspertize na področju 
vzpostavitve sistema koordinacijskih centrov in kontaktnih točk za podjetja in posameznike ter na 
področju blagovnega prometa, trgovine in intelektualne lastnine. Poleg navedenega bodo pripravljene 
tudi analitične podlage in instrumenti za zunanjetrgovinske in investicijske politike do vstopa v EU in 
po prevzemu zunanjetrgovinske politike. 

Zgoraj navedene dejavnosti so bodo izvajale v okviru naslednjih s proračunskih postavk: 

PP 6922 - Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s tehnično zakonodajo veljavno v državah 
članicah EU 22,1 mio SIT 

PP 8784 - Izvajanje strategije Republike Slovenije za vključitev v EU 9,3 mio SIT 

PP 7453 - Sofinanciranje ekspertiz priprave programa prilagajanja EU 67,5 mio SIT. 
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4. Glavni izvedbeni cilji v letu 2003 

Priprava in uveljavitev tehničnih predpisov v praksi. 

14012103 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

1. Opis podprograma 

V okviru tega podprograma ministrstvo izvaja aktivnosti za krepitev in poglabljanje ekonomskega 
sodelovanja s tujino na bilateralni in multilateralni ravni. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 

Spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva in zagotavljanje stabilnih in predvidljivih 
pogojev za uspešno delovanje na tujih trgih. V okviru tega podprograma Ministrstvo za gospodarstvo 
aktivno sodeluje v mednarodnih organizacijah (Svetovna trgovinska organizacija, Svetovna turistična 
organizacija) in se na področju gospodarstva vključuje v koordiniran proces Vlade RS za včlanitev v 
OECD in NATO. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

Republika Slovenija je s sprejetjem Strategije ekonomskih odnosov s tujino predvidela, da bo poleg 
vstopanja v Evropsko Unijo diverzificirala ekonomske odnose s tujino na druge države, ne le države 
članice EU. S tem v zvezi se je opredelila za intenzivnejše sklepanje meddržavnih sporazumov, 
vključevanje in aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah. Z gospodarskimi predstavništvi 
omogoča izvajanje zunanjetrgovinske politike s poudarkom na pospeševanju izvoza v funkciji hitrejše 
gospodarske rasti. 

Navedene aktivnosti bo ministrstvo izvajalo v okviru naslednjih proračunskih postavk: 

PP 1546 - Članarine mednarodnim organizacijam: 118,4 mio SIT 

PP 1549 - Stroški delegacij in gospodarskega sodelovanja s tujino: 58,7 mio SIT 

PP 1927 - Gospodarska predstavništva: 190,0 mio SIT 

PP 1546 - Članarine mednarodnim organizacijam 

Proračunska postavka je namenjena plačevanju članarin mednarodnim organizacijam, katere članica je 
RS: WTO(Svetovna trgovinska organizacija, Svetovna turistična organizacija), aktivnosti za vključitev 
v OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj), MAP (Multiannual Program for 
Enterprise and Enetrpreneurship 2001-2005). 

PP 1549 - Stroški delegacij in gospodarskega sodelovanja s tujino 

V okviru sredstev te proračunske postavke zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo izvajanje aktivnosti 
za krepitev in poglabljanje ekonomskega sodelovanja s tujino na bilateralni in multilateralni ravni. 
Program dela obsega: 

Sklepanje novih bilateralnih sporazumov (spodbujanje gospodarskega in trgovinskega 
sodelovanja, promocijo in zaščito investicij, prosto trgovino); 
Naloge in obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih bilateralnih sporazumov in članstva v WTO, 
CEFTA in EFTA; 
Vključitev RS v mednarodne organizacije (OECD in NATO - ekonomski vidik). 

Dolgoročni cilj je spodbujati internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. Bilateralni in 
multilateralni sporazumi zagotavljajo slovenskim podjetjem dostop na mednarodne trge ter stabilne in 
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predvidljive pogoje za uspešno delovanje na teh trgih. Članstvo RS v OECD in NATO sta prioritetni 
strateški nalogi RS. Ministrstvo za gospodarstvo se s svojimi aktivnostmi vključuje v koordiniran 
proces Vlade RS na področju gospodarstva, ki dopolnjuje politični in varnostni vidik članstva v obeh 
mednarodnih organizacijah. 

Republika Slovenija je s sprejetjem Strategije ekonomskih odnosov s tujino predvidela, da bo poleg 
vstopanja v Evropsko Unijo diverzificirala ekonomske odnose s tujino na druge države, ne le države 
članice EU. S tem v zvezi seje opredelila za intenzivnejše sklepanje meddržavnih sporazumov. 

Sporazumi o spodbujanju in zaščiti naložb so namenjeni tako spodbujanju tujih naložb v Slovenijo kot 
tudi slovenskih naložb v tujino. Taki sporazumi so potrebni, da zagotovijo pravno varnost slovenskih 
vlagateljev v državah, kamor ti že ali še bodo vlagali kapital. Zlasti to velja za države, ki sicer veljajo 
za manj stabilne in katerih pravni sistemi vlagateljem ne nudijo zadostne zaščite, so pa za slovenska 
podjetja zanimive zaradi nizkih stroškov proizvodnje. Spodbujanju naložb pa je po drugi strani 
namenjeno sklepanje tovrstnih sporazumov z razvitimi državami, ki so izvoznice kapitala, s tem pa 
tudi tehnologije in znanja. V zvezi s slednjim in glede na prednostno obravnavanje ekonomski 
odnosov z EU, je Slovenija že sklenila tovrstne sporazume z večino članic EU, v prihodnje pa jih bo 
potrebno skleniti še z drugimi razvitimi državami. 

Dvostranski sporazumi o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju določajo osnovne okvire 
gospodarskega sodelovanja. V interesu RS sklepati tovrstne sporazume tako z državami, s katerimi že 
ima vzpostavljene tesnejše gospodarske stike, kakor tudi s tistimi državami, za katere ocenjuje, da bi s 
sklenitvijo zadevnega sporazuma lahko poglobila sodelovanje na gospodarskem področju. Poseben 
pomen se kaže zlasti v sklepanju takšnih sporazumov z državami, ki niso članice Svetovne trgovinske 
organizacije in katere zato ne priznavajo klavzule največjih ugodnosti za blago, ki izvira iz RS (in 
obratno), kakor tudi ne posebnih ugodnosti pri organiziranju sejmov, razstav in podobnih prireditev. 

V skladu s temi izhodišči je pripravljen seznam držav s katerimi namerava RS skleniti sporazum o 
trgovinskem in gospodarskem sodelovanju ter sporazum o spodbujanju in zaščiti naložb. Seznam 
držav je določila Vlada RS v skladu z Zakonom o zunanjih zadevah. 

Do sedaj je bilo na področju trgovinsko-gospodarskega sodelovanja podpisanih 30 tovrstnih 
sporazumov (od tega ratificiranih 25, velja jih 18), prav toliko pa tudi na področju zaščite naložb (od 
tega ratificiranih 22, velja jih 11). 

Veljavni meddržavni sporazumi nalagajo- RS izvajanje aktivnosti za uveljavljanje in nadzor nad 
izvajanjem sporazumov: 

Podlaga aktivnostim mešanih gospodarskih komisij je ratificiran gospodarski sporazum med 
RS in posamezno državo. Za vsako zasedanje mešane gospodarske komisije so potrebna 
izhodišča Vlade Republike Slovenije. 
Aktivnosti in obveznosti RS na področju CEFTE in EFTE izhajajo iz sporazumov o pristopu 
RS k omenjenima prosto trgovinskima sporazumoma. 
Podlaga za obveznosti, ki izhajajo iz WTO, je Zakon o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o 
ustanovitvi WTO. 

Podlaga za aktivnosti vključitve RS v OECD in NATO je izražen interes Vlade RS in Državnega 
zbora za vključitev RS v obe organizaciji. Ministrstvo za gospodarstvo se bo s svojimi aktivnostmi na 
področju ekonomskega sodelovanja vključevalo v proces, ki ga bo koordiniralo Ministrstvo za zunanje 
zadeve. 

Glavne aktivnosti ministrstva bodo v letu 2003 usmeijene: 
Na področju meddržavnih sporazumov zaključek in podpis bilateralnih gospodarskih 
sporazumov v skladu s sprejetim seznamom. 
Iz veljavnih mednarodnih sporazumov izhajajo v letu 2003 naslednje naloge in obveznosti 
Zasedanja meddržavnih mešanih delovnih komisij za gospodarsko sodelovanje, ki jih ima 
Slovenija s posameznimi državami. 
Redne aktivnosti na vseh ravneh za izvajanje izvajanje sporazuma CEFTA 
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Aktivno sodelovanje v članstvu WTO in bilateralna pogajanja s posameznimi kandidatkami 
za članstvo v WTO. 
V koordinaciji z Ministrstvom za zunanje zadeve izvajanje aktivnosti s ciljem članstva v 
OECD in NATO 

PP 1927 - Gospodarska predstavništva 

S proračunsko postavko zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in delovanje mreže 
gospodarskih predstavništev v tujini. 

Dolgoročni cilj je vzpostaviti učinkovito mrežo gospodarskih predstavništev za podporo slovenskemu 
gospodarstvu pri vključevanju v mednarodno menjavo. Gospodarska predstavništva predstavljajo del 
institucioainega okvira za izvajanje zunanjetrgovinske politike s poudarkom na pospeševanju izvoza v 
funkciji hitrejše gospodarske rasti. 

Analiza kaže, da slovenski izvoz zaznamujejo velika koncentracija ciljnih trgov in blagovnih skupin 
ter nizek delež storitev v strukturi izvoza. Vse to pomeni relativo ranljivost in zahteva napore za 
diverzifikacijo ter usmerjeno in pospešeno internacionalizacijo poslovnega sektoija. Pomen 
spodbujanja mednarodnega gospodarskega sodelovanja ni le v odpiranju trgov za slovenske proizvode 
in storitve, temveč ga je potrebno ocenjevati tudi z vidika razvojnih impulozov slovenskemu 
gospodarstvu. Strateška partnerstva in neposredne tuje naložbe bodo imele pomembno vlogo v 
potrebnem posodabljanju tehnologij in hitrejšem osvajanju konkurenčnih znanj ter bodo s tem 
pomembno vplivale na izboljšanje strukture in učinkovitosti gospodarstva. 

Ministrstvo za gospodarstvo z vzpostavljanjem mreže gospodarskih predstavništev na ključnih ciljnih 
trgih povzema uspešno prakso infrastrukturih rešitev izbranih (s Slovenijo primerljivih) držav (kot npr. 
Irska, Finska, Belgija, Protugalska, Ciper) za uresničevanje izvozno spodbujene gospodarske rasti. 

V letu 2003 bo poudarek na krepitvi obstoječih zametkov mreže na 3 - 4 možnih lokacijah, ki jih je 
potrebno usposobiti in opremiti za opravljanje vseh treh osnovnih funkcij: 

pospeševanje obsega in učinkovitosti izvoza, 
pridobivanje kakovostnih strateških tujih naložb in 
promocijo turizma. 

Vzporedno bo pripravljen izvedbeni načrt za širjenje mreže v državah, ki bodo identificirane kot 
naslednja prioriteta po vseh treh kriterijih (izvoz, investicije, turizem) s ciljem, da bi imela Slovenija 
vsaj 10 gospodarskih predstavništev na ključnih lokacijah do vstopa v EU. 

14012104 Varstvo konkurence 

Podprogram izvaja 2121 Urad RS za varstvo konkurence. 

1. Opis podprograma 

Urad RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) skrbi za korektno izvajanje določil Zakona o 
preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) in njegovih podzakonskih aktov. 
Citirani zakon omogoča izvajanje enotne politike varstva konkurence po evropskem vzoru. S 
podpisom Evropskega sporazuma o pridružitvi seje Slovenija zavezala da bo na področju konkurence 
prevzela pravni red Evropske Unije v svojo zakonodajo in institucionalno ureditev. Na področju 
varstva konkurence je prenos predpisov EU v slovenski pravni red s sprejemom ustrezne zakonodaje 
končan, vendar sedanja kadrovska in finančna usposobljenost institucije za varstvo konkurence še ne 
omogoča ustrezno intenzivnega izvajanja zakonodaje. Aktivnosti Urada bodo tudi v letih 2003 in 2004 
tesno povezane z zaključkom procesa priprav na članstvo Slovenije v EU. V letu 1999 sprejeti Zakon 
o preprečevanju omejevanja konkurence vzpostavlja polno harmonizacijo zakonodaje na tem 
področju, njegova uveljavitev pa teija še intenzivnejše delovanje predvsem v smislu implementacije 
sprejete zakonodaje. 
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2. Dolgoročni cilji 

V okviru izvajanja politike varstva konkurence po evropskem vzoru so tudi obveznosti in pristojnosti 
Urada RS za varstvo konkurence širše, izhajajo predvsem iz pravne osnove izvajanja osnovnega 
Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence in pripadajočih podzakonskih aktov, 
vzporedno pa tudi iz zavez, sprejetih v okviru Državnega programa RS za prevzem pravnega reda 
EU, Partnerstva za pristop k EU in Evropskega sporazuma. 

Na osnovi sprejetih zavez je dolgoročno predvidena intenzivna implementacija sprejete zakonodaje in 
uveljavitev postopkov v praksi ter zagotovitev transparentnosti delovanja in ustrezne koordinacije. 

Poleg rednih obveznosti Urada bo ena glavni nalog v prihodnje aktivna vloga Urada pri oblikovanju 
politike svobodne konkurence, predvsem v smislu sektorske deregulacije na področju monopolov 
(energetika, telekomunikacije) in podeljenih izključnih pravic (javni zavodi, komunalne dejavnosti). 
Preprečevanje omejevanja konkurence je možno le na podlagi ustrezno kadrovsko zasedenega in 
finančno okrepljenega, predvsem pa usposobljenega Urada. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

Urad RS za varstvo konkurence bo v skladu s pozitivno zakonodajo v planiranem proračunskem 
obdobju opravljal operativne, preventivne in normativne naloge na področju varstva konkurence. 

a. Aktivnosti na podlagi izvajanja predpisov 

Zakonska podlaga za delovanje Urada je Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list 
RS, št. 56/99) in podzakonskih akti na njegovi osnovi, 

Operativno delovanje Urada poteka na represivni in preventivni ravni. Represivno delovanje se izvaja 
preko odločb, ki so izdane v posameznih obravnavanih primerih in pomenijo prepoved, v pretežni 
meri pa tudi ničnost posameznih pogodb, dogovorov, sklepov ali ravnanj. Primeri, ki so na osnovi 
pozitivne zakonodaje v pristojnosti Urada so predvsem 

ugotavljanje obstoja omejevalnih (kartelnih) sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj - 
horizontalnega in vertikalnega tipa in izdaja dokončnih odločb 
podeljevanje posamičnih izjem od splošne prepovedi omejevalnih sporazumov 
podeljevanje negativnih izvidov 
ugotavljanje obstoja prevladujočega položaja in zlorabe takšnega položaja, predvsem na 
področjih t.i. javnih storitev in izdajanje dokončnih odločb 
vodenje postopkov v primerih dumpinškega in subvencioniranega uvoza 
presoja dopustnosti koncentracij podjetij 
oblikovanje strokovnih stališč v primerih prevzemov podjetij 
spremljava podatkov o strukturi in delovanju trga ter izdelava ekspertiz, mnenj in stališč. 

Preventivno delovanje bo potekalo predvsem z izdajo predhodnih mnenj, konzultacij ter preko 
predavanj na specializiranih seminarjih, poleg tega pa tudi predlaganjem sprejetja pravil o konkurenci, 
zbirk dobrih poslovnih običajev in posebnih uzanc. 

b. Sektorske analize in revizijski postopki 

V okviru postopkov, ki se izvajajo na osnovi zakona predstavljajo izdelava ekonomskih analiz, 
pridobitev ekspertnih mnenj in revizijski postopki v okviru antidumpinških preiskav tehnično in 
strokovno zahtevno delo, za katere Urad nima kadrovskih potencialov. Na tem področju Urad sodeluje 
z zunanjimi institucijami. Zakonsko podlago teh dejavnosti predstavlja tako izvajanje Zakona o 
preprečevanju omejevanja konkurence, kot tudi Uredba o dumpinškem in subvencioniranem 
uvozu (Uradni list RS, št. 38/94). 

c. Izvajanje evropskih zavez in mednarodne dejavnosti 

Poleg navedene pozitivne zakonodaje Urad deluje tudi v skladu z zavezami, sprejetimi v okviru 
Državnega programa RS za prevzem pravnega reda EU, Partnerstva za pristop k EU, Zakona o 
ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi...(Uradni list RS, št. 44/97 ter določb Zakona o 
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ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (WTO) (Uradni 
list RS, št. 36/95). 

Na osnovi določil 65. člena Zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi...(Uradni list 
RS, št. 44/97), je Pridružitveni svet Evropske skupnosti in Slovenije sprejel Izvedbena pravila 
(Implementing Rules). Izvedbena pravila so formalno stopila v veljavo 1.1.2001, določajo pa 
predvsem pristojnosti in obveznosti Evropske Komisije (DG Competition) in Urada RS za varstvo 
konkurence pri obravnavi zadev, ki so lahko skupnega pomena ali v pristojnosti obeh organov za 
varstvo konkOrence. Izvajanje navedenih zadev tako poteka predvsem v obliki konzultacij, skupnih 
sestankov in ekspertiz v sodelovanju z DG Competition v Bruslju. 

V okviru mednarodnega sodelovanja Urad na svojem strokovnem področju intenzivno sodeluje v 
okviru Antidumpinškega komiteja in UNCTADA. 

Kljub neformaliziranemu sodelovanju Slovenije kot članice OECD je Urad s to mednarodno 
organizacijo vzpostavil sodelovanje v okviru World Competition Foruma, kjer sodelovanje poteka na 
konferenčni ravni nekajkrat letno. 

Druga oblika sodelovanja Urada z OECD je sodelovanje v projektu Pakta Stabilnosti; v okviru 
projekta je predviden prenos izkušenj in znanja na področju varstva konkurence ter pomoč pri 
vzpostavitvi standardov konkurenčne zakonodaje v državah bivše Jugoslavije. 

V letu 2002 je bilo vzpostavljeno tudi aktivno sodelovanje Urada v okviru mednarodne konkurenčne 
povezave - International Competition Network (ICN), kjer je sodelovanje držav kandidatk za bodoče 
članstvo v integraciji EU obvezno, stroške sodelovanje pa nosijo države same. 

Celoten znesek proračuna urada za leto 2003 znaša 86,29 mio SIT. Od tega znašajo sredstva za 
materialne stroške 23,41 mio SIT, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
organov 0,30 mio SIT in sredstva za plače 62,58 mio SIT. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2003 

predvsem v smislu hitrejšega reševanja postopkov, (obravnavano število primerov izrazito 
hitro narašča) 
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, ki se v postopku približevanja EU intenzivno 
povečujejo 
ustrezna kadrovska in strokovna krepitev urada 
odgovorno zagotavljanje implementacije evropsko orientirane konkurenčne zakonodaje. 

14012105 Varstvo potrošnikov 

Podprogram izvaja 2120 Urad RS za varstvo potrošnikov. 

1. Opis podprograma 

Urad za varstvo potrošnikov opravlja in koordinira strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na 
pripravo in izvajanje programa varstva potrošnikov v državnih organih, strokovnih organizacijah ter 
nevladnih organizacijah; opravlja in koordinira delo na področju usklajevanja slovenske zakonodaje z 
zakonodajo EU na področju varstva potrošnikov ter zagotavlja svetovanje potrošnikom, njihovo 
izobraževanje ter obveščanje. Delovanje urada temelji na Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 
52/2002), Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98, 25/98), Nacionalnem programu 
varstva potrošnikov za obdobje 2001 do 2005 (Uradni list RS, št. 61/00), urad pa izvaja tudi nekatere 
določbe Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 70/00). 
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2. Dolgoročni cilji podprograma 

Temeljni cilji na področju varstva potrošnikov so: zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov, 
uskladitev slovenske zakonodaje z evropsko, zagotoviti višjo stopnjo osveščenosti potrošnikov o 
njihovih pravicah in njihovi vlogi v tržni ekonomiji, izvajanje javne službe na področju varstva 
potrošnikov ter vzpostavitev sistema reševanja potrošniških sporov. Cilji so podrobneje opredeljeni v 
Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98, 25/98) in Nacionalnem programu varstva 
potrošnikov za obdobje 2001 do 2005 (Uradni list RS, št. 61/00) ter pogajalskem izhodišču za 
področje prost pretok kapitala. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

PP 1555 - Investicije 0,4 mio SIT 

Nakup enega računalnika ter opreme je potreben zaradi obnovitve stare opreme ter zagotovitve 
ustrezne računalniške opremljenosti zaposlenih na uradu. 

PP 1740 - Materialni stroški 23,6 mio SIT 

Sredstva na tej postavki so predvsem namenjena pokrivanju stroškov najemnin za poslovne prostore in 
opremo, stroškov pisarniškega materiala, službenih poti tako doma kot v tujini, pokrivanju stroškov 
prevodov ter nakupu nujno potrebne strokovne literature ter zakonov s komentarjem. 

PP 1880 - Študije in raziskave s področja varstva potrošnikov 2,9 mio SIT 

Sredstva bodo namenjena izdelavi študij in predpisov, katerih namen je usklajevanje slovenske 
zakonodaje s pravnim redom EU, raziskav s področja varstva potrošnikov ter obveščanju potrošnikov. 

PP 1929 - Delovanje potrošniških organizacij 48,3 mio SIT 

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS št. 20/98, 25/98) se dejavnosti kot so 
svetovanje potrošnikom, obveščanje in izobraževanje potrošnikov ter izvajanje primerjalnih 
ocenjevanj blaga, opravljajo kot javna služba, katere trajnost in nemotenost opravljanja zagotavlja v 
javnem interesu Republika Slovenija. S sprejetim Nacionalnim programom varstva potrošnikov za 
obdobje 2001 do 2005 (Uradni list RS št. 61/2000) je opredeljen obseg dejavnosti s področja varstva 
potrošnikov, ki se financira oz. sofinancira iz državnega proračuna ter okvirni obseg sredstev za 
izvedbo nalog iz nacionalnega programa. Proračunski okviri za leto 2003 odstopajo od okvirnega 
obsega sredstev za izvajanje aktivnosti s področja varstva potrošnikov, sprejetega z nacionalnim 
programom, zato bo v letu 2003 med prednostnimi nalogami zagotavljanje svetovanja potrošnikom ter 
njihovo obveščanje in izobraževanje. Iz navedenih sredstev bodo sofinancirani različni projekti, 
katerih cilj je izobraževanje in obveščanje potrošnikov ter svetovanje potrošnikom, podeljena pa bo 
tudi koncesija za revijo za potrošnike. 

Poleg navedenih sredstev bo urad za leto 2003 potreboval še sredstva za plače v višini 45,9 mio SIT in 
sredstva za izvajanje programa "PHARE-CFCU - 2002-UVP varstvo potrošnikov" na postavki PP 
8254 v višini 31,9 mio SIT. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Na področju varstva potrošnikov bo v letu 2003 vzpostavljen sistem zunajsodnega reševanja 
potrošniških sporov na področju finančnih storitev. V omejenem obsegu se bo izvajala javna služba na 
področju varstva potrošnikov in sicer svetovanje potrošnikom ter izobraževanje in obveščanje 
potrošnikov preko raznih brošur ter drugih prispevkov v medijih. Podeljena bo koncesija za revijo za 
potrošnike. 
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14012106 Tržni nadzor (cene in kakovost) 

Podprogram izvaja 2123 Tržni inšpektorat RS. 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nadzor 17 zakonov in več kot 50 podzakonskih 
predpisov, ki urejajo odnose na trgu. 

Pomembna dejavnost so tudi predpristopne aktivnosti v zvezi s prilagajanjem tehnične zakonodaje 
evropski. Glavna naloga je izvajanje sistema učinkovitega nadzora blaga za trgu. 

2. Dolgoročni cilji podprograma: 

Glavni dolgoročni cilj Tržnega inšpektorata Republike Slovenije temelji na učinkovitem in 
kakovostnem sistemu nadzora trga v skladu z evropsko zakonodajo in merili. 

3. Obrazložitev dejavnosti: 

Med glavne dejavnosti sodi izvajanje tržnega nadzora z izvrševanjem naslednjih zakonskih predpisov: 

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ter podzakonski predpisi, 
Zakon o splošni varnosti proizvodov, 
Zakon o trgovini s podzakonskimi predpisi, 
Obrtni zakon, 
Zakon o varstvu konkurence, 
Zakon o varstvu potrošnikov, 
Zakon o gostinstvu, 
Zakon o meroslovju, 
Zakon o društvih. 
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, 
Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti, 
Zakon o preprečevanju dela na črno. 
Zakon o potrošniških kreditih ter drugi. 

Izvajanje tehničnih predpisov s področja direktiv novega pristopa: 

General product safety, 
Low voltage equipment, 
Simple pressure vessels, 
Electromagnetic compatibility, 
Personal protective equipment, 
Gas appliances, 
New hot-water boilers fired with liquid or gaseous fluids, 
Energy efficiency requirements for household electric refrigerators, freezers and combinations 
thereof, 
Safety of machinery. 

Navedene aktivnosti bo inšpektorat izvajal v okviru naslednjih proračunskih postavk: 

PP 1763 Materialni stroški 112,2 mio SIT 

Sredstva so namenjena izključno za kritje tekočih stroškov, ki izvirajo iz pristojnosti oziroma narave 
dela Tržnega inšpektorata Republike Slovenije. Sredstva bodo namenjena: 

za kritje stroškov telefona, poštnih storitev, elektrike, ogrevanja, zavarovalnih premij 
službenih vozil, goriva in nakup pisarniškega materiala; 
za vzdrževanje vozil, informacijske opreme; 
za stroške strokovnega usposabljanja v okviru letnega izobraževalnega načrta in Tvvinninga 
2000; 
za zdravniške preglede delavcev glede na določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu; 
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za vzpostavitev oz. nadgradnjo intranet strani TIRS. 

PP 1571 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 11,7 mio SIT 

Sredstva planirana na tej postavki so namenjena za: 
nakup dodatnih službenih vozil z namenom posodobitve voznega parka TIRS, s čimer bo 
zagotovljeno nemoteno in varno terensko delo inšpektorjev 
nakup potrebne pisarniške opreme in pohištva za enote, za katere je v 1. 2004 planirana 
selitev na nove lokacije v skladu s projekti Servisa skupnih služb Vlade; 
dokup oz. obnovo pisarniške opreme in pohištva na enotah, kjer je oprema dotrajana in 
neustrezna; 
posodobitev IT opreme v skladu s standardi in priporočili Centra Vlade za informatiko; 

PP 1775 - Analize vzorcev 22,0 mio SIT 

V I. 2003 želimo v skladu s smernicami tržnega nadzora, ki temelji na direktivah novega pristopa, 
izpeljati projekte vzorčenja na naslednjih področjih: 

LVD in EMC; 
GPSD; 
Tlačna oprema; 
Stroji, MD; 
PPE. 

Poleg navedenih sredstev bo inšpektorat v letu 2003 potreboval še sredstva za plače v višini 1.062,0 
mio SIT. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Zagotavljanje ustreznega nadzora nad izvrševanjem predpisov, za katere je pristojen Tržni inšpektorat 
Republike Slovenije. 

14012107 Nacionalni meroslovni sistem 

1. Opis podprograma 

Standardizacija 

Poslanstvo: 

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je slovenski nacionalni organ za standarde, ki je 
odgovoren za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje nacionalnega sistema standardizacije. 

Ključne naloge 

Izvajanje standardizacijske dejavnosti za zadovoljevanje različnih interesov uporabnikov (države, 
gospodarstva, potrošnikov) z opravljanjem naslednjih nalog: 

pripravljanje, sprejemanje in vzdrževanje slovenskih nacionalnih standardov in 
standardizacijskih dokumentov, 
izdajanje standardov in standardizacijskih dokumentov, 
Izdajanje glasila, ki je namenjeno objavam o sprejetih slovenskih nacionalnih standardih ter 
informacijam o drugih dokumentih s področja standardizacije in z njo povezanih dejavnosti, 
predstavljanje nacionalnih interesov v mednarodnih, evropskih in drugih nacionalnih 
organizacijah za standardizacijo ter izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva (mednarodno 
sodelovanje), 
vzpostavitev in vzdrževanje baz podatkov o standardih in drugih dokumentih (informacijska 
podpora) ter posredovanje informacij iz baz podatkov, 
izvajanje informacijskih storitev, 
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izvajanje drugih nalog v skladu s predpisi (Uredba o postopkih notificiranja na področju na 
področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti), 
prodaja standardov in drugih dokumentov s področja standardizacije, 
izobraževanje zainteresiranih s področja dejavnosti standardizacije in uporabe standardov, 
promoviranje uporabe slovenskih nacionalnih standardov, 
potrjevanje skladnost proizvodov, procesov ali storitev s slovenskimi nacionalnimi standardi 
S1ST. 

Akreditacija 

Poslanstvo: 

Slovenska akreditacija je slovenska nacionalna institucija, ki vzdržuje nacionalni sistem akreditiranja 
na mednarodno primerljiv način in s tem omogoča: 

transparentnost in verodostojnost delovanja akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti 
(kalibracijski, in preskusnih laboratorijev, certifikacijskih in kontrolnih organov), . 
preko vzajemnega mednarodnega priznavanja rezultatov akreditiranih dejavnosti 
slovenskemu gospodarstvu dosegati mednarodno konkurenčnost. 

Ključne naloge Slovenske akreditacije so: 
vzdrževanje sistema akreditiranja v Republiki Sloveniji (RS), ki bo zadostil nacionalnim 
potrebam ter prioritetam in bo mednarodno primerljiv, 
predstavljanje interesov RS v evropskih in mednarodnih združenjih za akreditacijo, 
omogočitev izvajanja obveznosti RS, ki izhajajo iz sporazuma Svetovne trgovinske 
organizacije (WTO) o preprečevanju tehničnih ovir pri trgovanju (TBT), Evropskega 
sporazuma o pridružitvi med RS in EU ter podpora vključevanju RS v notranji trg EU, 
izvajanje akreditiranja - potrjevanja usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti 
(laboratorijev, certifikacijskih in kontrolnih organov) - in s tem zagotavljanje zaupanja s 
strani državnih organov in drugih strank v delo akreditiranih organov ter omogočanje 
zmanjševanja števila preveijanj (preskušanj, certificiranj,...) v mednarodni trgovini. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 

Standardizacija 

trajno in nemoteno opravljanje dejavnosti slovenske nacionalne standardizacije (Zakon o 
standardizaciji, Uradni list RS, št. 59/99; sklep o ustanovitvi SIST, Uradni list RS, št. 36/00), 
predstavljanje nacionalnih interesov v mednarodnih, evropskih in drugih nacionalnih 
organizacijah za standardizacijo ter izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva (mednarodno 
sodelovanje), 
pridobitev in vzdrževanje statusa polnopravnega člana v evropskih organizacijah za 
standardizacijo CEN in CENELEC, 
vzdrževanje baz podatkov o standardih in drugih dokumentih ter posredovanje informacij iz 
baz podatkov, 
izdajanje glasila, ki je namenjeno objavam o sprejetih slovenskih nacionalnih standardih ter 
informacijam o drugih dokumentih s področja standardizacije in z njo povezanih dejavnosti, 
izvajanje drugih nalog v skladu s predpisi (Mednarodni sporazum o tehničnih ovirah pri 
trgovanju, WTO/TBT - Uradni list RS, št. 10/95, Uredba o postopkih notificiranja na 
področju na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje 
skladnosti - Uradni list RS, št. 66/00). 

Akreditacija 
opravljanje nalog nacionalne akreditacijske službe in zadovoljitev potreb po akreditaciji v 
Sloveniji (Zakon o akreditaciji, Uradni list RS, št. 59/99; sklep o ustanovitvi j. z. SA Uradni 
list RS, št. 36/00), 
svetovanje državni upravi na področju akreditiranja in drugega ugotavljanja ali potrjevanja 
usposobljenosti za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti, 
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zagotovitev mednarodne primerljivosti, ki se izkazuje v podpisu sporazumov o medsebojnem 
priznavanju akreditacij in rezultatov akreditiranih dejavnosti (MLA) v okviru EA - 
Evropskega združenja za akreditacijo, 
zastopanje interesov RS v evropskih in mednarodnih organizacijah za akreditacijo. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

Standardizacija 

Navedba zakonskih podlag za izvajanje dejavnosti: 
Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99), 
Sklep o ustanovitvi slovenskega inštituta za standardizacijo (potrditev na Vladi RS 20. 07. 
2000), 
Mednarodni sporazum o tehničnih ovirah pri trgovanju, WTO/TBT (Uradni list RS, št. 
10/95), 
Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov 
za ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 66/00), 
Evropski sporazum o pridružitvi Republike Slovenije EU (76. člen sporazuma), 
Nacionalni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU. 

Obrazložitev aktivnosti, ki se izvajajo v okviru podprograma s pripadajočo proračunsko postavko: 

Aktivnost 1 - Pripravljanje in sprejemanje standardov in standardizacijskih dokumentov 

Priprava slovenskih nacionalnih standardov s prevzemom evropskih, mednarodnih ali drugih 
nacionalnih standardov na pobudo zainteresiranih (država, gospodarstvo, potrošniki) z razglasitvijo, 
platnico in prevodom. 

Aktivnost 2 - Izdajanje standardov in standardizacijskih dokumentov 

Proces priprave standarda v slovenskem jeziku (prevod) je dolgotrajen. Osnovni prevod mora skozi 
predpisani postopek usklajevanja izrazja (delovni osnutek, osnutek, predlog, predlog za javno 
obravnavo). 

Obvestilo o prevzemu standardov je treba obvezno objaviti v uradnem glasilu. V skladu z 5. členom 
Uredbe o notificiranju standardov in predpisov (Uradni list RS, št. 66/00) se mesečno objavljajo tudi 
vse izvedene in prejete notifikacije. 

Aktivnost 3 - Informacijske storitve in notifikacije, knjižnica, standardoteka, prodaja 

Priprava fotokopij standardov in standardizacijskih dokumentov za zunanje in notranje naročnike, 
urejanje gradiva v knjižnici, dela v standardoteki, nabave knjižnega gradiva za knjižnico, nabave tujih 
izdaj standardov (ISO, 1EC, CEN, CENELEC, ETSI, DIN, BSI, drugo) za standardoteko in plačilo 
licenčnin (ISO. IEC, CEN. CENELEC. ETSI, DIN, BSI, ostalo). 

Aktivnost 4 - Izobraževanje strokovnjakov za delo v mednarodnih in evropskih tehničnih 
odborih, pododborih in delovnih skupinah 

Za aktivno sodelovanje na področju standardizacije v mednarodnih in evropskih tehničnih odborih je 
potrebno primerno usposobiti slovenske strokovnjake, ki morajo biti seznanjeni z mednarodnimi in 
evropskimi standardizacijskimi pravili. Strokovnjake mora usposobiti nacionalni program za 
standarde, ker ima to znanje. 

Aktivnost 5 - Vzdrževanje standardizacijskih baz podatkov ISO, IEC, CEN, CENELEC, 
ETSI, SIST 

Prehod mednarodnih in evropskih organizacij za standardizacijo (ISO, IEC, CEN, CENELEC) na 
elektronski način poslovanja je za nacionalne organe za standarde pomenila nujen prehod iz papirne 
oblike izvajanja dejavnosti na elektronski način dela. Organizirati bo potrebno tekoče iskanje in 
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spremljanje vseh dokumentov, ki jih proizvajajo te organizacije, obvestil in podatkov o standardih na 
njihovih strežnikih, prenos dokumentov na računalnike, njihovo arhiviranje zapisovanje na medije, 
vnose v baze podatkov, njihovo vzdrževanje in elektronsko posredovanje članom strokovnih teles ter 
uporabnikom, seveda z upoštevanjem področja intelektualne lastnine. V elektronski obliki bo potrebno 
organiziranje javnih obravnav in glasovanj na nacionalni ravni. 

Aktivnost 6 - Mednarodno sodelovanje 

S1ST je polnopravni član v ISO in IEC od leta 1992 in polnopravni član v ETS1 od leta 1993 ter 
pridruženec v CEN in CENELEC od leta 1992. Status polnopravnega člana in pridruženca zagotavlja 
nacionalnemu organu določene pravice, postavil pa je tudi obveznosti, kot je plačevanje članarin v 
mednarodnih in evropskih organizacijah za standardizacijo. 

Pridobitev polnopravnega članstva v CEN in CENELEC (načrtovano za leto 2002/2003) za Slovenijo 
in SIST pomeni pridobitev pravic in dolžnosti v procesih priprave, sprejemanja in uvajanja evropskih 
standardizacijskih dokumentov, pomeni pa tudi 2 do 3 kratno povečanje članarin v CEN in 
CENELEC. 

Nacionalni tehnični odbori sodelujejo s 185 mednarodnimi in evropskimi tehničnimi odbori, kjer 
imajo status "opazovalca" v CEN, CENELEC, ISO, IEC, AECMA in s 21 tehničnimi odbori kjer 
imajo status "aktivno sodelujočega" v ETSI, ISO, IEC. 

Aktivnost 7 - Promocija 

Promocija je potrebna za dosego večje prepoznavnosti SIST in povečanja prihodkov iz lastne 
dejavnosti. 

Sredstva za zgoraj navedene dejavnosti so bodo črpala s PP 1270 - Slovenski inštitut za 
standardizacijo 296,7 mio SIT. 

Akreditacija 

Obrazložitev aktivnosti, ki se izvajajo v okviru podprograma s pripadajočo proračunsko postavko: 

Aktivnost 1 - Nadgraditev in vzpostavitev novih postopkov akreditiranja 

V letu 2003 bo SA nadaljevala z nadgraditvijo postopkov akreditiranja, ki bodo na že vpeljani do 
konca leta 2002, in z vzpostavljanjem novih postopkov akreditiranja, na področjih, kjer se bo izkazala 
potreba. Nekatere postopke bo v letu 2003 potrebno nadgraditi in optimizirati (akreditiranje kontrolnih 
organov, evaluacija priglašenih organov), nekatere pa vzpostaviti na novo (akreditiranje 
certifikacijskih organov za osebje, javna naročila). 

Aktivnost 2 - Ocenjevalci 

Da bi zagotovili čimveč domačih strokovnih ocenjevalcev bo tudi v letu 2003 potrebno nadaljevati z 
aktivnim iskanjem domačih strokovnjakov na področjih, kjer se kažejo potrebe po pridobitvi 
akreditacije in kjer je možno zagotoviti neodvisnost teh strokovnjakov. Nadaljevati bo potrebno z 
izvedbami domačih tečajev za ocenjevalce (predvsem strokovne), ter organiziranjem rednih izmenjav 
izkušenj med ocenjevalci, kar bo pripomoglo k harmonizaciji njihove prakse. 

Aktivnost 3 - Medlaboratorijske primerjave 

Eden izmed načinov ugotovitve strokovne usposobljenosti laboratorijev v okviru akreditacijskega 
postopka je tudi zahteva za sodelovanje laboratorijev v medlaboratorijskih primerjavah. Glede na vse 
večje število akreditiranih laboratorijev je potrebno vzdrževati sistem za organizirano spremljanje 
sodelovanja laboratorijev v medlaboratorijskih primerjavah. Poleg tega bo SA tudi v letu 2003 aktivno 
sodelovala pri pripravi in organizaciji primernih medlaboratorijskih primerjav, ki se bodo organizirale 
v Sloveniji ter pri izvedbi medlaboratorijskih primerjav v okviru EA. 
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Aktivnost 4 - Mednarodno sodelovanje 

Z zakonom o akreditaciji je SA obvezana, da sodeluje v evropskih in mednarodnih združenjih za 
akreditacijo (Evropsko združenje za akreditacijo - EA, mednarodni združenji za akreditacijo - ILAC 
in IAF) in predstavlja interese RS v njih. V letu 2003 je predvidena včlanitev tudi v IAF. Predvsem 
pomembno je sodelovanje v teh združenjih zaradi možnosti podpisa in vzdrževanja sporazumov o 
medsebojnem priznavanju (MLA). Aktivnosti v zvezi s podpisom MLA so predvidene tudi v letu 2003 
na področjih, ki ne bodo pokrita do tedaj (akreditacija certifikacijskih in kontrolnih organov). Poleg 
aktivne udeležbe na sestankih je predvideno tudi, da se organizira nekaj sestankov delovnih teles 
evropskih in mednarodnih združenj za akreditacijo v Sloveniji. Poleg tega bo SA v letu 2003 
nadaljevala sodelovanje pri pripravi mednarodnih standardov s področja akreditaeije v okviru ISO in 
IEC. 

Aktivnost 5 - Sistem kakovosti 

Sistem kakovosti SA bo potrebno sproti prilagajati rezultatom evalvacij s strani EA in notranjih presoj. 
Poleg tega bo potrebno v letu 2003 vzdrževati in delno dodelati programsko podporo za optimizacijo 
sistema kakovosti. 

Aktivnost 6 - Sodelovanje z ministrstvi, pristojnimi za tehnične predpise 

Z zakonom o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99) je SA obvezana, da v okviru svoje dejavnosti 
svetuje državni upravi na področju akreditaeije in drugega ugotavljanja ali potrjevanja usposobljenosti 
za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti. Na podlagi zakona o tehničnih zahtevah za proizvode 
in o ugotavljanju skladnosti pa SA v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za trg ugotavlja 
usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti za delo na reguliranem področju. V okviru teh 
zadolžitev je v letu 2003 predvideno nadaljevanje sodelovanja z MG pri postopkih določanja organov 
za ugotavljanje skladnosti po predpisih. Poleg tega bodo sodelavci SA na željo ministrstev sodelovali 
pri pripravi in implementaciji predpisov, ki se navezujejo na akreditacijo. 

Aktivnost 7 - Promocija 

Promocijske dejavnosti bodo tudi v letu 2003 usmerjene v dvig ravni znanja oz. vedenja o akreditaciji 
pri tisti, ki jih zanima pridobitev akreditaeije ter pri tisti, ki akreditacijo uporabljajo pri svojem delu 
kot orodje za preveritev usposobljenosti (država - ministrstva, stranke organov za ugotavljanje 
skladnosti...). Načrtujejo se predvsem naslednje promocijske dejavnosti: posvet o akreditaciji, 
sodelovanje z ministrstvi, aktivno sodelovanje na seminarjih, prispevki v medijih, vzdrževanje domače 
strani na svetovnem spletu. 

Navedene aktivnosti bomo izvajali v okviru naslednjih proračunskih postavk: 

PP 1277 - Slovenska akreditacija 97,1 mio SIT 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Standardizacija 

Glavni izvedbeni cilji: 

delovanje vseh organov SIST, priprava novih splošnih in procesnih aktov, 
priprava, sprejemanje in izdajanje standardov in standardizacijskih dokumentov, 
vzdrževanje baz podatkov, nudenje informacijskih storitev in izvajanje notifikacij, 
izvajanje mednarodnega sodelovanja, 
izobraževanje strokovnjakov za delo v tehničnih delovnih telesih, 
promocija standardizacije. 

Indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma (standardizacija): 

implementacija zakona o standardizaciji (delovanje vseh organov SIST, priprava novih 
splošnih aktov in novih procesnih aktov SIST), 
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prevzem evropskih standardov EN, ki so podlaga novi slovenski zakonodaji (izpolnjevanje 
zahtev Nacionalnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU), vključno 
z vzdrževanjem ravni privzema več kot 80 % evropskih standardov, kar je pogoj za 
polnopravno članstvo v CEN in CENELEC, 
priprava nacionalnega organa za standarde za polnopravno članstvo v CEN in CENELEC 
konec leta 2002 oziroma v letu 2003, 
priprava standardiziranega izrazja - prevodi mednarodnih terminoloških standardov 
(slovaijev). 

Akreditacija 

Glavni izvedbeni cilji: . 

delovanje vseh organov javnega zavoda Slovenska akreditacija, 
prilagoditev postopkov akreditiranja in vzpostavitev novih, 
izvajanje postopkov ugotavljanja usposobljenosti organov za delo na reguliranem področju 
(ZTZPUS), 
povečanje baze usposobljenih ocenjevalcev, 
sodelovanje pri pripravi medlaboratorijskih primerjav, 
promocija akreditacije, 
vključitev v mednarodne akreditacijske povezave, 
mednarodno priznavanje izdanih akreditacijskih listin, 
učinkovit informacijski sistem. 

Indikatorji: 

število izvedenih postopkov akreditiranja, 
stopnja podpisa MLA oz. področja podpisov, 
sodelovanje v mednarodnih komisijah in odborih s področja akreditiranja, 
število usposobljenih domačih ocenjevalcev. 

Planirani rezultati: 

izvedena ocenjevanja v postopku akreditiranja - 60, 
novo usposobljeni domači ocenjevalci - 10, 
izvedba promocije in izobraževanj (za ocenjevalce in uporabnike) s področja akreditiranja, 
realizacija ocenjevanja akreditacijske sJužbe za podpis MLA na področju akreditiranja 
laboratorijev, včlanitev v ILAC - mednarodno združenje za akreditacijo. 

14012108 Zaščita intelektualne lastnine 

Podprogram izvaja 2126 Urad RS za intelektualno lastnino. 

1. Cilji podprograma 

V slovenski razvojni strategiji je med drugimi inštrumenti za spodbujanje gospodarskega napredka 
predviden tudi sistem za zagotavljanje kakovostne ravni varstva intelektualne lastnine in aktualno 
informiranje podjetniške sfere o stanju tehnike in pravic industrijske lastnine. 

Ta strateški razvojni cilj v okviru sistema državne uprave uveljavlja na Ministrstvu za gospodarstvo 
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino predvsem s pravočasnim in kakovostnim 
priznavanjem in podeljevanjem pravic industrijske lastnine in s planiranjem ter uveljavljanjem 
izpopolnitev celotnega sistema varstva intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji. 

2. Aktivnosti in projekti za uresničevanje strateških ciljev podprograma 

Urad uresničuje zastavljene cilje na zakonskih podlagah s tem, da izvaja sledeče dejavnosti: 

1. Priznava pravice industrijske lastnine in omogoča vzdrževanje teh pravic na podlagi 
zakonov, mednarodnih sporazumov in pogodb. 
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2. Zagotavlja pogoje za spremljanje stanja, nadzor nad izvajanjem zakonov in oblikovanje 
politike na področju intelektualne lastnine. 

3. Zagotavlja pogoje in izvaja naloge v zvezi z uveljavljanjem interesov RS s področja 
intelektualne lastnine na mednarodni ravni (EU, WIPO, WTO). 

4. Zagotavlja informacijske storitve s področja pravic industrijske lastnine gospodarskim 
subjektom v RS, z namenom povečevanja njihove konkurenčnosti in poslovne uspešnosti. 

5. Nadzoruje delovanje kolektivnih organizacij za uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic. 

3. Zakonske podlage delovanja Urada RS za intelektualno lastnino 

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja 
pridobivanje in varstvo pravic industrijske lastnine ter skrbi za nadzor nad kolektivnimi avtorskimi 
organizacijami predvsem na podlagi dveh slovenskih zakonov: Zakona o industrijski lastnini (Uradni 
list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97 - odločba US, 75/97, v nadaljevanju ZIL) in Zakona o avtorski in 
sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, v nadaljevanju ZASP). Poleg tega Urad neposredno 
izvaja naloge, ki izhajajo iz vrste mednarodnih pravnih aktov, katerih podpisnica oziroma članica je 
Republika Slovenija: Konvencija o ustanovitvi svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) 
(Uradni list SFRJ-MP, št. 31/72 in 4/86), Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Uradni 
list SFRJ-MP, št. 5/74 in 7/86), Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev 
zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74), Locarnski aranžma o ustanovitvi 
mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74), Madridski sporazum 
o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/74, v nadaljevanju Madridski 
sporazum), Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS- 
MP, št. 21/97, v nadaljevanju Protokol k Madridskemu sporazumu), Pogodba o sodelovanju na 
področju patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/93, v nadaljevanju PCT pogodba), Budipeštanska 
pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja (Uradni list 
RS-MP, št. 21/97), Haški sporazum o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov - 
Haaški akt in dopolnilni akt (Uradni list RS-MP, št. 20/94), Nairobijska pogodba o varstvu 
olimpijskega simbola (Uradni list RS-MP, št. 5/98), Bernska konvencija za varstvo književnih in 
umetniških del (Uradni list SFRJ-MP, št. 14/75 in 4/86), Konvencija za varstvo izvajalcev, 
proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (Uradni list RS-MP, št. 8/96), Konvencija za 
varstvo proizvajalcev fonogramov pred nedovoljenim presnemavanjem njihovih fonogramov (Uradni 
list RS-MP, št. 8/96), Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine v okviru svetovne 
trgovinske organizacije (Uradni list RS-MP, št. 10/95), Sporazum o sodelovanju na področju patentov 
med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS-MP, št. 15/93, v 
nadaljevanju Sporazum o sodelovanju) in Sporazum o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma 
o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno 
organizacijo (Uradni list RS-MP, št. 2/94). 

4. Kriteriji za ugotavljanje uspešnosti izvajanja javnih funkcij Urada in določanje sredstev 

Rezultati, kijih mora doseči Urad s svojo dejavnostjo so določeni z vsebino in zahtevano kakovostjo 
uresničevanja cilja, kot sledi: 

• zagotavljanje kakovostnega varstva pravic intelektualne lastnine vsem prijaviteljem pod enakimi 
pogoji, 

• kakovostno delujoč urad, ki na podlagi zakonov in mednarodnih pogodb in sporazumov s področja 
intelektualne lastnine izvaja svoje naloge brez zaostankov in sprejema odločitve na visoki 
strokovni ravni 

• uspešno vključenost in sodelovanje RS v mednarodnih organizacijah na področju intelektualne 
lastnine, 

• čim višjo javno ozaveščenost o pomenu pravnega varstva intelektualnih pravic, 
• razvitejše informacijsko okolje s kakovostnimi tehnološkimi informacijami za učinkovito uporabo 

pravic intelektualne lastnine ter usmerjanje razvoja gospodarskih subjektov v RS, 
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• pravočasen in vseobsežen nadzor nad poslovanjem kolektivnih organizacij za uveljavljanje 
avtorskih pravic. 

Izhodišče za določanje obsega sredstev je sestava organizacijske strukture Urada, s katero lahko izvaja 
upravne postopke pravočasno, kakovostno in v celotnem obsegu vloženih zadev. 

Urad s povprečno 58 sistemiziranimi delovnimi mesti lahko uspešno izpolnjuje naloge za celoten 
pripad zadev in za planirano prilagajanje sistema varstva zahtevam Evropske skupnosti in širšim 
mednarodnim standardom in sporazumom. 

Organiziran je po načelu maksimalne izrabe visoko strokovnih in za področje inteletkualne lastnine 
specializiranih kadrov. Notranja organizacija je zaradi tega izrazito matrična z visoko stopnjo aktivne 
koordinacije in neprestanim nadzorom kakovosti postopkov, odločitev in vsebine informacij, ki se 
ustvarjajo na Uradu. Celotno delovanje Urada je podprto z informacijskim sistemom za odločanje in 
spremljanje postopkov, ki izpolnjuje pogoje mednarodne informacijske in komunikacijske 
izmenjljivosti po standardih na področju intelektualne lastnine, (WIPO standardi). Poleg tega 
informacijski sistem omogoča mednarodno komunikacijo z drugimi uradi in z mednarodnimi sistemi 
kot je EPO ter organi raznih konvencij, v katere je RS vključena. 

5. Obrazložitev proračunskih postavk 

PP 1690 - Materialni stroški 73,0 mio SIT 

Iz te postavke se pokrivajo stroški Urada za podeljevanje in registracijo vseh pravic IL, za nadzor nad 
kolektivnimi organizacijami za uveljavljanje avtorskih pravic, za spremljanje stanja na področju IL v 
RS in po svetu, v mednarodnih organizacijah WIPO, EPO, EU ter uveljavljanje interesov RS v teh 
organizacijah, za aktivnosti priprave in prilagajanja pravnega reda s področja IL zahtevam EU in 
zaradi razvoja sistema varstva pravic IL v RS. 

PP 1970 WIPO Madrid - tuja donacija 47,3 mio SIT 

Madridski sporazum o mednarodni registraciji znamk (Uradni list RS - MP, št. 9/92) in Protokol k 
Madridskemu sporazumu (Uradni list RS, št. 21/97) zagotavljata donacijo, iz katere se napaja 
postavka. Sredstva se uporabljajo za investicije v informacijsko infrastrukturo za izvajanje 
mednarodnih funkcij Urada in za tekoče stroške v zvezi z registracijo znamk po obeh mednarodnih 
pogodbah. 

Poleg navedenih sredstev bo urad za leto 2003 potreboval še sredstva za plače v višini 288,4 mio SIT. 

6. Glavni letni izvedbeni cilji Urada 

Urad mora vsako leto voditi upravne postopke za pripad zadev v obsegu in po vrstah zadev, kot 
prikazuje statistika poslovanja preteklih let in narekujejo napovedi na podlagi ocene gospodarskih 
razmer za leta 2003 in 2004. 
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A PATENTI 
Nacionalne 

patentne prijave 
Razširitvene evropske 

patentne prijave 
Patentne naznanitve za SI 

po PCT sporazumu 
Skupaj zadev 

za posamezno leto 

Leto 
1997 504 2332 27000 29836 
1998 415 2616 35910 38941 
1999 398 3699 42224 46321 
2000 431 4525 59444 64400 
2001 400 4600 60000 65000 
2002 450 5000 61000 66450 

B ZNAMKE 
Nacionalne 

prijave znamk 
Registracija po madridskem sistemu 

1997 1960 5908 7868 
1998 1833 5815 7648 
1999 1823 5684 7507 
2000 2014 6503 8517 
2001 2200 6800 9000 
2002 2300 6900 9200 

C MODELI IN VZORCI 
Mednarodno deponiranje vzorcev po Haaškem sporazumu in Nacionalne 

prijave modelov in vzorcev 

1997 900 
1998 907 
1999 1005 
2000 1171 
2001 1200 
2002 - 1200 

Operativni cilj projekta prilagajanja Urada evropski zakonodaji in pristopu k Evropski patentni 
kovneciji je razvoj informacijskega sistema za spremljanje postopkov, kot so definirani s 
harmonizacijo zakonov s področja industrijske lastnine in procesna reorganizacija. Projekt mora biti 
zaključen do 31.12.2002, ko postane RS polnopravna članica Evropske patentne konvencije. 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Program dela ministrstva, ki ga izvaja v okviru tega programa, predstavlja v strukturi sredstev največji 
obseg, zato menimo, daje treba njegovo vsebino natančno opredeliti. 

/. Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti in ukrepe za pospeševanje razvoja podjetniškega sektorja, ki so usmerjeni v 
uresničevanje dolgoročnih ciljev gospodarskega razvoja Slovenije, pospešene gospodarske rasti, 
zmanjšanju zaostajanja za razvitimi gospodarstvi Evropske skupnosti in zmanjšanje razlik v 
gospodarski razvitosti med slovenskimi regijami. 

V zadnjih desetih letih je Slovenija dosegla pozitivne gospodarske rezultate, kar se odraža v stabilnem 
makroekonomskem okolju in relativno visoki ravni gospodarske aktivnosti. Kljub pomembnih 
strukturnim spremembam (struktura gospodarstva primerljiva s strukturo razvitih gospodarstev) in 
pozitivnih trendih rasti (dosežen nivo BDP na prebivalca na ravni 70 % povprečja EU) pa obstajajo 
strukturni problemi, zaradi katerih je stopnja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva nižja: 
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gospodarstvo je še preveč odvisno od tradicionalnih panog. Delež zaposlenih in kapitala v 
industrijah, ki danes predstavljajo gonilo gospodarske rasti (informacijska tehnologija, 
biotehnologija,...) je relativno nizek 
trend ustanavljanja novih zasebnih podjetij je v upadanju, rast malih in srednjih podjetij je 
razmeroma počasna, kar kaže na dejstvo, da je podjetniška klima še vedno premalo 
vzpodbudna. Zlasti ustanavljanje novih, visoko tehnoloških podjetij je mnogo manjše kot v 
razvitih državah. 
produktivnost slovenske industrije zaostaja za produktivnostjo v razvitih gospodarstvih. 
Bruto dodana vrednost na zaposlenega je še vedno skoraj trikrat nižja kot bruto dodana 
vrednost na zaposlenega v primerljivih industrijah v EU 
delež tujih investicij v kapitalskih naložbah, zaposlenosti, proizvodnji in izvozu je v 
povprečju dva do trikrat nižji kot v primerljivih srednje evropskih državah (Madžarska, 
Češka in Poljska) 
mednarodne primerjave kažejo, da je pomemben razlog za zaostajanje v produktivnosti in 
posledično nižji izvozni konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v nizki stopnji 
podjetniških vlaganj v raziskave in razvoj ter v razmeroma neugodni izobrazbeni strukturi ter 
usposobljenosti zaposlenih. 

Poslanstvo programa je tako na eni strani ustvaijanje dinamičnega, podjetništvu naklonjenega okolja, 
ki bo omogočal rast in inovativnost in na drugi strani krepitev konkurenčnih sposobnosti podjetij v 
pogojih globalne konkurence. 

Ključne naloge programa so: 

spodbujanje podjetniških vlaganj v razvoj in uveljavljanje ključnih dejavnikov konkurenčnih 
prednosti podjetij. Z dodeljevanjem razvojnih spodbud države za izvajanje razvojnih 
projektov podjetij bo spodbujeno in omogočeno pospešeno vlaganje podjetij v krepitev znanja 
in inovativnosti, fleksibilnosti in organiziranosti, ki bo zagotavljala doseganje in ohranjanje 
njihove konkurenčnosti na trgu 

- promocija podjetništva in razvoj podpornega okolja za nastajanje in rast malih in srednjih 
podjetij, zlasti s produkti in storitvami z visoko dodano vrednostjo. Aktivnosti so usmerjene 
na ustvaijanje podjetništvu naklonjenega okolja in razvojne infrastrukture, ki bo zagotavljala 
podjetnikom in podjetjem enakovreden dostop do informacij, znanja in kapitala za uspešen 
razvoj v celotnem prostoru države 

- spodbujanje novih, domaČih in tujih investicij. S povečanje ponudbe in dostopnosti zemljišč za 
nove investicije, poenostavitvijo administrativnih postopkov in neposrednimi spodbudami 
države za ustvarjanje novih delovnih mest bodo spodbujena vlaganja in zlasti pritok 
neposrednih tujih investicij, kar bo prispevalo k hitrejšemu prenosu znanja in novih tehnologij, 
k uspešnejšemu uveljavljanju slovenskih podjetij na mednarodnih trgih in k ustvaijanju novih, 
kvalitetnih delovnih mest. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Programske osnove: 

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 
Strategija razvoja podjetništva in razvoja malih in srednjih podjetij v Sloveniji 
Strategija povečevanja konkurenčnosti slovenske industrije 
Programi in ukrepi za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002 - 2006 
Program spodbujanja neposrednih tujih investicij za obdobje 2001 - 2004. 

Dolgoročni razvojni cilj programa izhaja iz temeljnega cilja Strategije gospodarskega razvoja 
Slovenije, pospeševanja gospodarske rasti. Politika pospeševanja razvoja podjetniškega sektorja je 
usmerjena v odpravljanje ugotovljenih strukturnih neskladij, ki se, ob sicer ugodnih makroekonomskih 
trendih odražajo v še vedno preveč tradicionalno usmerjeni strukturi gospodarstva, v nizkem deležu 
novih industrij in dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, nizki stopnji rasti novih malih podjetij ter na 
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mikro, podjetniškem nivoju v zaostajanju v produktivnosti, v stopnji tehnološke intenzivnosti ter 
izvozne konkurenčnosti podjetij. 

Temeljni cilj programa je povečanje konkurenčnost gospodarstva, ki se odraža v: 
doseganju strukture gospodarstva, primerljive s strukturo EU in pomeni zlasti hitrejšo rast in 
povečanje deleža dejavnosti z visoko dodano vrednostjo 
izboljšanju konkurenčnih sposobnosti podjetij, kar pomeni zlasti zmanjšanje zaostanka v 
produktivnosti, merjeno v bruto dodani vrednosti na zaposlenega v primerjavi s povprečjem 
EU. 

Uresničevanje temeljnega cilja zahteva ustvarjanje okolja, ki bo stimuliralo podjetništvo in 
inovativnost ter pospešena vlaganja v ključne dejavnike, ki pomenijo konkurenčno prednost podjetij v 
pogojih globalne konkurence: tehnološki razvoj in inovacije, fleksibilnost in organiziranost ter 
podjetništvo. 

3. Šifre in nazivi podprogramov, ki se izvajajo v okviru navedenega glavnega programa: 

14022101 Programi povečevanja konkurenčnosti 
14022102 Prestrukturiranje podjetij 
14022103 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
14022106 Spodbujanje tujih investicij in pospeševanje internacionalizacije 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Podpora strateškim razvojnim projektom podjetij za povečevanje produktivnosti, povečanje 
fleksibilnosti in konkurenčnosti na mednarodnih trgih. 

V programe spodbujanja uvajanja strategij za povečevanje produktivnosti, internacionalizacije podjetij 
in nove investicije ter povezovanje podjetij in razvoj grozdov bo vključenih najmanj 800 najbolj 
propulzivnih, zlasti malih in srednjih podjetij iz vseh področij dejavnosti. S sofinanciranjem razvojnih 
projektov podjetij na prednostnih področjih bodo spodbujena podjetniška vlaganja v razvoj in krepitev 
konkurenčnih sposobnosti podjetij najmanj v višini dvajsetkratnika vloženih sredstev države. 
Neposredni učinki se odražajo v povečanem obsegu vlaganj, novih investicijah, večji produktivnosti in 
izvozni konkurenčnosti. 

Razvoj podpornega okolja za spodbujanje podjetništva, nastajanje in rast malih in srednjih podjetij. 

Cilji programa so izboljšanje podpornega okolja za nastajanje in rast zlasti malih podjetij, z 
izboljšanjem kvalitete in dostopa do informacij, znanja in finančnih virov v celotnem prostoru 
Slovenije: 

odprava ključnih administrativnih ovir za nastajanje in rast malih in srednjih okoljih, 
poenostavitev in skrajšanje postopkov ustanovitve podjetja, ki bodo primerljiv z drugimi 
državami 
vzpostavitev sistema »vse na enem mestu«, povezava vseh institucij in organizacij na 
lokalnem/regionalnem razvoju, ki sodelujejo v postopku ustanavljanja podjetij oz. 
zagotavljajo razvojno podporo podjetjem (Upravne enote, lokalne/regionalne razvojno 
organizacije, zbornice in združenja,...). 
izboljšanje dostopa podjetjem do kvalitetnih svetovalnih in razvojnih storitev z uvedbo 
sistema subvencioniranega svetovanja (»vavčer« sistem) ter z izboljšanjem kvalitete prenosa 
informacij in novega znanja v celotno pospeševalno mrežo za malo gospodarstvo. 

Izboljšanje podobe Slovenije kot lokacije za TNI in podpora domačim in tujim investicijam, ki bodo 
zagotovile najmanj 1000 novih delovnih mest letno. 

Z okrepitvijo vloge Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije in izboljšanjem ponudbe 
storitev za investitorje, s spodbujanjem vlaganja občin in lokalnih partnerjev v pospešeno urejanje 
stavbnih zemljišč za industrijo ter s poenostavitvijo administrativnih postopkov pri pridobivanju 
zemljišč in izvajanju investicij bomo povečali privlačnost Slovenije za neposredne tuje investicije, kar 
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se bo v naslednjih letih odražalo v povečanem pritoku tujih investicij, novih delovnih mestih in 
hitrejšem prenosu znanja ter novih tehnologij. 

14022101 Programi povečevanja konkurenčnosti 

1. Opis podprograma 

Podprogram zajema ukrepe in aktivnosti, usmerjene v spodbujanje razvoja mednarodno 
konkurenčnega podjetniškega sektorja, ki bo zagotavljal dolgoročno stabilno gospodarsko rast. Nova 
ekonomija ostaja koncept gospodarske rasti, ki je zasnovana na izkoriščanju prednosti novih 
tehnologij. Moč nove ekonomije temelji na idejah, znanju in informacijah. Podprogram je usmerjen v 
krepitev ključnih dejavnikov konkurenčnih prednosti podjetij v pogojih nove ekonomije in globalne 
konkurence: tehnologija in inovativnost, fleksibilnost, podjetništvo in organiziranost, ki omogočajo 
kar največjo inovativnost in podjetniško ravnanje zaposlenih ter strategijo stalnih sprememb v 
proizvodnem postopku, proizvodu in načrtovanju. 

Podprogram zajema medsebojno povezane horizontalne ukrepe usmerjene na štiri ključna področja: 

• Spodbujanje podjetniških vlaganj v tehnološki razvoj in inovativnost, 
• Uvajanje strategij za povečevanje produktivnosti, 
• Povezovanje podjetij in razvoj proizvodno-storitvenih sistemov/grozdov, 
• Internacionalizacija podjetij in nove investicije. 

Izhodišča podprograma so v dolgoročnih ciljih Strategije gospodarskega razvoja Slovenije: 

• doseganju strukture gospodarstva, primerljive s strukturo EU kar zahteva hitrejšo rast in povečanje 
deleža dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, 

• izboljšanju konkurenčnih sposobnosti podjetij, kar pomeni zlasti zmanjšanje zaostanka v 
produktivnosti, merjeno v bruto dodani vrednosti na zaposlenega v primerjavi s povprečjem EU, 

• izenačevanje ekonomske sposobnosti slovenskih regij. 

Podprogram zajema sistemske in neposredne finančne spodbude podjetjem za pospešitev vlaganj v 
ključne faktorje razvoja, znanja, fleksibilnosti in podjetništva. Sistemski ukrepi so usmerjeni na 
vzpostavitev spodbudne davčne regulative in spodbudne regulative za podjetništvo in konkurenčen 
nastop slovenskih podjetij na tujih trgih. Neposredne finančne spodbude podjetjem za izvajanje 
razvojnih projektov na ključnih področjih pa se dodeljujejo na osnovi javnih razpisov in temeljijo na 
naslednjih načelih: 

• usmerjen je na celoten podjetniški sektor, ne glede na velikost podjetij, panogo dejavnosti, obliko 
registracije, lokacijo ali lastništvo. Izjeme so podjetja iz sektorjev, ki so zajeti v posebnih 
programih (tekstilna in usnjarska industrija, jeklarstvo) oz. sektorjev, ki so v skladu s pravili o 
dodeljevanju državnih pomoči EU predmet posebnih obravnav (kmetijstvo, proizvodnja vozil, 
transport, proizvodnja sintetičnih vlaken) 

• spodbude so prioritetno namenjene v vlaganje v razvoj Človeških v irov, razvoj ključnih tehnologij 
in odpiranje delovnih mest, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost 

• država s sofinanciranjem prioritetno podpira celovite, strateško naravnane dolgoročne projekte 
podjetij 

• razvojne spodbude države se dodeljujejo skladno s pravili dodeljevanja državnih pomoči Evropske 
skupnosti, ki zagotavljajo varovanje konkurence 

• spodbude se dodeljujejo na transparenten način, z izvajanje javnih razpisov na osnovi enakih 
pogojev za vsa podjetja, neodvisnih meril ocenjevanja in preglednega sistema spremljanja ter 
nadzora nad dodeljevanjem državnih pomoči 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma, ki izhajajo iz Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, je razvoj 
mednarodno konkurenčnega in izvozno naravnanega podjetniškega sektorja, ki je ključnega pomena 
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za razvoj gospodarstva v celoti, za ohranjanje in rast zaposlenosti in zagotavljanje regionalnega 
ravnovesja v gospodarskem razvoju Slovenije. 

Operativni cilji zastavljeni za obdobje 2002 - 2006 so: 

• Zmanjšanje razkoraka med deležem javnih in zasebnih sredstev za raziskave in razvoj in 
približevanju povprečju EU, povečanje podjetniških vlaganj v raziskave in razvoj. 

• Povečanje vpetosti slovenskega gospodarstva v mednarodne tokove in povečanje izhodnih 
investicij. 

• Zmanjšati zaostanek v produktivnosti, meijeno z BDV na zaposlenega, med slovenskimi 
gospodarstvom in povprečjem EU. 

• Okrepiti razvojno sposobnost slovenskega gospodarstva na področjih s komparativnimi 
prednostmi v doseženem razvoju znanja in tehnologij. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

PP 6372 Razvojni program za pospeševanje konkurenčnosti slovenske industrije 3.061,9 mio SIT 

Ukrepi in aktivnosti 

Sredstva na PP 6372 zajemajo sistemske ukrepe in razvojne spodbude države za sofinanciranje 
razvojnih projektov. V okviru PP 6372 se izvajajo ukrepi in aktivnosti uvajanja strategij za 
povečevanje produktivnosti, povezovanje podjetij in razvoj proizvodno-storitvenih sistemov/grozdov 
ter internacionalizacija podjetij in nove investicije. Spodbujanje podjetniških vlaganj v tehnološki 
razvoj in inovativnosti se izvaja v okviru proračunske postavke 1739, kjer je prikazana tudi 
obrazložitev. 

Sistemski ukrepi 

Usmerjeni so v razvoj spodbudnega regulativnega okolja, ki bo spodbujalo vlaganja v razvojno 
raziskovalno dejavnost in povezovanje razvojno raziskovalne sfere, spodbudno okolje za razvoj 
majhnih inovativnih podjetij ter ustvarjanje pogojev za uspešen dostop slovenskega gospodarstva na 
tuje trge in s tem povečanje izvoza blaga in storitev, ob sočasnem sproščanju konkurence na domačem 
trgu z odpravljanjem administrativnih ovir. 

Uvajanje strategij za povečevanje produktivnosti 

Uvajanje strategij za povečevanje produktivnosti z uvajanjem sistemov stalnih izboljšav in drugih 
pristopov za izboljšanje organiziranosti in fleksibilnosti podjetji, vključno s podporo strateškim 
projektom razvoja; spodbujanje vlaganj v razvoj človeških virov; spodbujanjem inovativnih pristopov 
k organizaciji dela v podjetju in v odnosih z okoljem za pospeševanje prenosa znanj in uporabe novih 
tehnologij (npr. učeče se podjetje,...) in uvajanja fleksibilnih oblik dela. 

Prioritetne aktivnosti v letu 2003 bodo: 

• dodeljevanje spodbud za uvajanje strategij za povečevanje produktivnosti, uporabo sodobnih 
managerskih orodij in sistemov za izboljšanje organizacije, povečanje fleksibilnosti in 
usposobljenosti zaposlenih; 

• dodeljevanje spodbud za prenos znanja, metod in orodij za povečevanje produktivnosti v 
slovensko gospodarsko okolje; 

• promocija uspešnih praks, gibanje za kvaliteto in konkurenčnost, podpora podjetjem pri 
pridobivanju benchmarking informacij, vključevanje v mednarodne benchmarking asociacije, v 
mednarodne programe poslovne odličnosti. 

Cilj aktivnosti je okrepiti sposobnosti podjetij za obvladovanje obstoječih in razvoj novih tehnologij 
ter podpreti vzpostavljanje ustreznega inovacijskega okolje v podjetju za pospeševanje inovacijskega 
procesa. 
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Povezovanje podjetij in razvoj 

Povezovanje podjetij in razvoj grozdov zajema dva sklopa aktivnosti. Prvi pomeni spodbujanje 
povezovanja v proizvodnih verigah, s čemer bo spodbujeno vertikalno povezovanje podjetij znotraj 
proizvodne/dobaviteljske verige, ki jo sestavljajo proizvajalci končnih izdelkov ali storitev, 
specializirani dobavitelji delov in komponent, ponudniki storitev, dobavitelji strojev in strojne opreme, 
kupci, in se usmerjajo v visoko stopnjo medsebojnega sodelovanja na ravni kupec dobavitelj, 
specializacijo v proizvodni verigi in v vzpostavljanje ter krepitev lokalnih dobaviteljskih mrež. Drugi 
pa spodbujanje razvoja grozdov in s tem pospešitev vlaganja v znanje in tehnološki razvoj, 
specializacijo in krepitev ključnih sposobnosti podjetij, razvoj znanja in sposobnosti na trgu dela ter 
prodornejši nastop podjetij in skupin na mednarodnih trgih. Grozd sestavljajo medsebojno povezana 
podjetja iz sorodnih ali različnih dejavnosti in druge ustanove, institucije znanja, ki so pomembne za 
krepitev konkurenčnosti. 

Prioritetne aktivnosti v letu 2003 bodo: 

• Spodbujanju povezovanja podjetij in specializacija v proizvodnih verigah - usmerjeno prioritetno 
na projekte za krepitev sposobnosti sodelovanja in specializacije vzdož proizvodnih verig 

• Izvajanje pilotnih projektov razvoja grozdov v Sloveniji (podpora skupnim projektom podjetjem 
na področju avtomobilske industrije, transporta in orodjarske industrije) 

• Spodbujanje razvoja grozdov (nove iniciative 2003 in nadaljevanje uspešnih projektov inicitaiv iz 
2002) 

• Spodbujanje razvoja lokalnih grozdov, povezovanja mikro in malih podjetij na 
lokalnem/regionalnem razvoju ter razvoj skupne razvojne infrastrukture za podporo malim 
podjetjem pri premagovanju problema obsega velikosti ter spodbujanje nastajanja novih enot 
malega gospodarstva na osnovi lokalnih razvojnih potencialov 

• Promocija razvoja grozdov, razširjanje znanja in informacij ter razvoj mreže »promotoijev« 
razvoja grozdov v regijah 

Internacionalizacija podjetij in nove investicije 

Internacionalizacija podjetij in nove investicije za spodbujanje razvoja partnerskih odnosov slovenskih 
podjetij s podjetji v tujini; spodbujanje izhodnih investicij; spodbujanje nastopov slovenskih podjetij 
na mednarodnih trgih ter spodbujanje tujih naložb v Sloveniji. V letu 2003 bo ministrstvo v okviru 
tega ukrepa izvajalo prioritetno naslednje aktivnosti: 

• Spodbujanje internacionalizacije malih in srednjih podjetij kot podpore malim in srednjim 
podjetjem pri vstopanju in krepitvi položaja na mednarodnih trgih, pridobivanju strateških 
partnerjev in vzpostavljanju poslovnih povezav s podjetji v tujini. 

• Spodbujanje neposrednih tujih investicij za povečanje privlačnosti Slovenije za neposredne tuje 
naložbe v okviru Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije 

• Spodbujanje izhodnih investicij slovenskih podjetij za podporo slovenskim podjetjem pri 
načrtovanju in izvajanju investicij v drugih državah, ki pomenijo prenos znanja, zniževanje 
stroškov ali krepitev obstoječih oziroma odpiranje novih trgov ter hkrati krepitev razvojnega dela 
v podjetju v Sloveniji. 

Izhodišča za pripravo ukrepov 

1.-I/.hodišča programa Podprogram se izvaja od leta 2001. Analize kažejo povečevanje odzivnosti 
podjetij, saj se v povprečju na ukrepe (javne razpise) prijavi letno 270 novih podjetij. V letu 2002 je 
bilo na razpise v okviru PP 6372 prijavljenih 443 projektov v skupni vrednosti 33,2 mrd SIT, 
odobreno je bilo 254 projektov oz. 57 % vseh projektov v skupni vrednosti 1,8 mrd SIT, kar pomeni 
5,4 % vrednosti prijavljenih projektov. Povprečna vrednost sofinanciranja na projekt je 5 mio SIT. 
Struktura podjetij po velikosti kaže, da je bilo skupina majhnih in srednjih podjetij v letu 2002 
odobreno 184 projektov (72% odobrenih projektov) ali 1,2 mrd SIT (68% dodeljenih sredstev). Po 
vrednosti dodeljenih sredstev izstopajo dejavnosti proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov, kovinsko 
predelovalne industrije, strojegradnje, električne opreme, elektronskih komponent in opreme za 
telekomunikacije. 

poročevalec, št. 96/11 768 7. oktober 2002 



Rezultat kaže, da povpraševanja po sredstvih za razvojne projekte usmerjene v krepitev konkurenčnih 
sposobnosti podjetij visoko presega vrednost razpisanih sredstev ter potrjuje primernost usmeritve 
razvojne politike pospeševanja konkurenčnosti. Razporeditev projektov med SMEs ter velika podjetja 
potrjuje primernost razvojnih spodbud za krepitev konkurenčne sposobnosti največjega dela 
slovenskih podjetij. Načrtovano povečanje sredstev na PP 6372 bo zato pomembno prispevalo k 
povečevanju predvidenih učinkov krepitve konkurenčnih sposobnosti podjetij. 

2. Izhodišča na ravni ukrepov Rezultati podjetij, vključenih v projekt uvajanja sistemov stalnih 
izboljšav (metoda 20 ključev), ki so v enem letu povečale produktivnost, število inovacij in izboljšav, 
pretočnost in zmanjšanje zalog, dokazali upravičenost vlaganj države in povečali interes podjetij za 
vključitev v projekt. Povprečna vrednost sofinanciranja projekta v podjetju s strani države, v obdobju 
treh let, kot traja projekt uvajanja sistema, je do 15 milijonov tolarjev, neposredni učinki in s tem 
povračilo naložbe države pa so doseženi že v prvem letu. Analiza vlog prispelih na razpis za uvajanje 
metod povečevanja produktivnosti v 2002 kaže na vrzeli znanja na področju metod in orodij za 
povečevanje produktivnosti, ni celovitih pristopov povečevanja produktivnosti, prevladujejo parcialni 
pristopi, ki so vezani predvsem na proizvodnjo. S ciljem zagotavljanja kritične mase znanja na 
področju celovitih metod za povečevanje produktivnosti ter podpore podjetjem pri osvajanju metod za 
sistematičen prenos znanja in uvajanja metod in orodij za povečanje produktivnosti so v naslednjem 
obdobju predvidena povečanja razvojnih sredstev. 

Začetne spodbude za povezovanje podjetij in razvoj grozdov v Sloveniji so spodbudile velik interes 
med podjetji in razvojnimi institucijami. Več kot 70 odobrenih skupnih projektov podjetij in razvojnih 
institucij, 3 pilotni projekti razvoja grozda in 8 novih projektov razvoja grozda v letu 2002, v katere je 
vključeno več kbt 350 podjetij, potrjujejo primernost usmeritve razvojnih spodbud v skupine podjetij. 
Učinek razvojnih spodbud države v izobraževanje in usposabljanje kadrov ter izgrajevanje skupne 
razvojne infrastrukture skupin horizontalno in vertikalno povezanih podjetij se neposredno odraža v 
večji specializaciji in produktivnosti posameznega podjetja ter povečanem vlaganju v razvoj in s tem 
večji konkurenčnosti celotnih sistemov. V okviru načrtov naj bi se v letu 2003 obstoječim razvojnim 
projektom grozdov pridružilo vsaj 8 novih iniciativ, pričel se bo intenziven proces razvoja lokalnih 
grozdov, najnaprednejši sistemi pa bodo vstopili v fazo intenzivne rasti, ki je povezana vsaj z 
investicijami v skupno razvojno, raziskovalno inovacijsko infrastrukturo, vključno s komunikacijsko 
infrastrukturo ter investicijami potrebnimi v razvoj programov usposabljanja in izobraževanja za 
specifične potrebe posameznih sistemov. V okviru razvoja grozdov je potrebno v letu 2003 del 
sredstev nameniti intenzivnemu usposabljanju za pripravo projektov s katerimi bodo podjetja oz. 
skupine podjetij kandidirala za sredstva iz strukturnih skladov EU. Ker država s podporo tem 
iniciativam zagotavlja podporo pri povečanju konkurenčnih prednosti pomembnemu segmentu 
gospodarstva, ki že v letu 2002 predstavlja prek 30 % delovnih mest, je na tem področju predvideno 
tudi največje povečanje sredstev. 

Pregled rezultatov javnih razpisov na področju internacionalizacije podjetij in izhodnih investicij kaže, 
da podjetja načrtujejo nadaljnja vlaganja v prihodnjih letih v smislu realizacije zastavljenih projektov. 
Za podporo v izvedbenih fazah načrtovanih projektov je predviden dvig razvojnih sredstev. Za 
povečevanje obsega novih, domačih in tujih investicij, potrebno nadalje zagotavljati razvojno podporo 
države pri izboljšanje ponudbe lokacij za nove investicije ter neposrednih spodbud za odpiranje novih 
delovnih mest in prenos znanja. Pomanjkanje ponudbe konkurenčnih lokacij za nove investicije je 
potrjeno eden pomembnih razlogov za nižji priliv neposrednih tujih investicij. Spodbude lokalnim 
skupnostim pri urejanju zemljišč lahko pomembno pospešijo pripravo kvalitetne ponudbe. Ponudba 
neposrednih spodbud države pri odpiranju novih delovnih mest je pomemben element pri odločanju 
investitorjev za lokacijo. 
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PP 2224 - Priprava, evalvacija in razvoj programov 207,3 mio SIT 

Aktivnosti v okviru proračunske postavke so usmerjene na tri področja: 

1. Implemenatcijska struktura 

• Priprava strokovnih podlag, mednarodne tehnične pomoči ter svetovalne podpore pri 
vzpostavljanju sistema implementacijskih struktur na področjih interancionalizacije, podjetništva 
in tehnološkega razvoja 

• Vzpostavitev in zagon Tehnološke agencije 

2. Eksperna mreža 

• vzpostavitvi evalvacijskih ekspertnih skupin za ocenjevanje vlog (prijavljenih projektov za 
sofinanciranje) 

• vzpostavitvi evalvacijskih ekspertnih skupin za oceno uspešnosti izvajanja projektov in ukrepov 
• vzpostavitvi in zagonu mreže ekspertov iz podjetij za vključevanje v mednarodne razvojno 

raziskovalne projekte 

3. Ciljni razvojni programi in programi prestrukturiranja 

• priprava evalvacij in nadgradnja razvojnih projektov in ukrepov za pospeševanje podjetništva in 
povečevanje konkurenčne sposobnosti podjetij; 

• priprave potrebnih predhodnih analiz, študij in razvojnih projektov ministrstva, za vse 
podprograme in ukrepe v okvir glavnega programa pospeševanja gospodarske dejavnosti. 
1.1. Gospodarstvo in podjetništvo 

1.1.1. Spremljanje nacionalne konkurenčnosti 
1.1.2. Analiza konkurenčnosti po dejavnostih glede na slovensko povprečje in v primerjavi z 
deželami EU 
1.1.3. Spodbujanje povezovanja podjetij v proizvodno-inovativne grozde 
1.1.4. Povečevanje produktivnosti slovenskih podjetij 
1.1.5. Spodbujanje podjetništva 
1.1.6. Slovenski podjetniški observatorij in vključitev v projekt GEM 

1.2. Tehnološki razvoj 
1.2.1. Vlaganje v raziskave in razvoj 
1.2.2. Pregled tehnološke intenzivnosti in prisotnost »novih« industrij 

13. Načrtovanje in monitoring razvoja 
1.3.1. Krovni sistem indikatorjev za spremljanje SGRS 
1.3.2. Modeliranje za potrebe vodenje nacionalne makroekonomske politike. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Izpeljava javnih razpisov po vseh navedenih področjih in podpora perspektivnim projektom: 

• 50 novih projektov celovitih pristopov za povečevanje produktivnosti ter vsaj 5 novih metod s 
prenosom znanja 

• Podpora 3 pilotnim projektom za razvoj grozdov, sofinanciranje vsaj 5 projektov razvoja grozda v 
zgodnji fazi rasti, sofinanciranje vsaj 8 novih projektov razvoja grozda, 70 projektov povezovanja 
podjetij na različnih področjih (skupni nastopi na trgu, skupni tehnološki projekti, projekti 
specializacije v proizvodnih verigah,...) ter podpora začetim iniciativam za razvoj lokalnih 
omrežij ter grozdov v vseh slovenskih regijah; 

• sofinanciranje uspešno začetih dolgoročnih projektov podjetij na področju internacionalizacije 
(ocena: 30 projektov) in vsaj 200 novih projektov; 

Indikatorji: 

število razvojnih projektov podjetij in število vključenih podjetij 
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Usmeritev za naslednje obdobje 

• Priprava novih razvojnih projektov in ukrepov industrijske politike za naslednje proračunsko 
obdobje (npr. razvoj tehnoloških mrež in naprednih tehnoloških grozdov, in vzpostavljanje 
podpornega okolja, spodbujanje vlaganj v razvoj človeških virov in povečevanje inovativnosti ter 
programa za spodbujanje povezovanja gospodarstva in univerze ter institucij; 

• Vzpostavitev implementacijske strukture, ki bo nudila strokovno in informacijsko podporo 
izvajanju programov (krepitev Agencije RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje 
investicije, krepitev Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo, vzpostavitev in zagon 
Tehnološke agencija); 

• Vzpostavitev sistema za spremljanje in vrednotenje učinkov razvojnih spodbud države v okviru 
programa za povečevanje konkurenčnosti podjetij. 

14022102 Prestrukturiranje podjetij 

PP 6370 Prestrukturiranje tekstilne in usnjarske industrije: 1.233,2mio SIT 

1. Opis podprograma 

V letu 1999 je bila izdelana Analiza stanja v tekstilni in oblačilni ter usnjarski in obutveni industriji v 
Sloveniji v obdobju 1994 - 1998, ki je pokazala na ključne strukturne probleme teh dejavnosti. 
Zaključek ugotovitev je, da zaustavitev negativnih trendov zahteva pospešena vlaganja v izdelčno in 
trženjsko, tehnološko in kadrovsko prenovo podjetij. 

Na osnovi analize je bila sprejeta odločitev o pripravi programov pomoči države podjetjem iz 
navedenih panog, usmerjenih v spodbujanje strukturnega prilagajanja in pospeševanje vlaganj podjetij 
v ključne faktorje konkurenčnosti, znanje, tehnološki razvoj in fleksibilnost. Ukrepi in finančne 
spodbude države podjetjem morajo biti usklajene s pravnim redom EU in slediti cilju krepitve 
konkurenčne sposobnosti podjetij v pogojih notranjega trga EU, kar zlasti pomeni: 

• da pomoči niso usmerjene v povečevanje proizvodnih kapacitet 
• da so pomoči skladne s pravili dodeljevanja državnih pomoči za predelovalne dejavnosti. 

Pri pripravi programov so sodelovali takratno Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve ter takratno Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Sodelovanje je bilo 
vzpostavljeno z namenom, da se sočasno podpre vlaganja podjetij na vseh ključnih področjih, ki so 
pomembni za pospešitev procesa strukturnega prilagajanja: 

• v tehnološki razvoj 
• v izdelčno in tržno preusmeritev podjetij 
• v kadrovsko prenovo in modernizacijo organizacije dela. 

Prestrukturiranje dejavnosti tekstilne in usnjarske industrije nujno pomeni nadaljnje zmanjševanje 
števila zaposlenih v panogah. Reševanje problema presežnih delavcev in socialnih posledic 
zmanjševanja zaposlenosti ni del programov pomoči podjetjem. Priprava programov je temeljila na 
predpostavki sočasnega prilagajanja in izvajanja ukrepov za odpravljanje socialnih posledic 
prestrukturiranja, ki jih je kot del aktivne politike zaposlovanja zastavilo Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve. 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 23. decembra 1999 sprejela na teh izhodiščih pripravljen 
Program prilagajanja slovenske tekstilne in oblačilne industrije pogojem notranjega trga EU 2000 - 
2003 ter Program prilagajanja slovenske usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega trga EU 
2000 - 2003 (v nadaljevanju: programa prilagajanja). Oba dokumenta sta bila predhodno predstavljena 
pristojnim službam Evropske komisije, ki soju pozitivno ocenile. 
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Ukrepi in obseg pomoči za programa prilagajanja do leta 2003 so bili zastavljeni na osnovi naslednjih 
ciljev: 

• povečanje sposobnosti industrije na ključnih problemskih področjih (trženje, tehnološka prenova, 
razvoj kadrov) 

• obseg sektorske pomoči se bo v obdobju 2000 - 2003 zmanjševal, ukrepi bodo postopoma 
prehajali v horizontalne ukrepe za povečevanje konkurenčnosti gospodarstva. 

Izvajanje programov prilagajanja poteka na Ministrstvu za gospodarstvo tretje leto. V prvem letu 
izvajanja sta s posameznimi ukrepi in finančnimi sredstvi sodelovala tudi Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v letu 2001 in 2002 pa program 
financira samo še Ministrstvo za gospodarstvo. Analiza izvajanja programov potrjuje pravilnost 
zastavljenih usmeritev in hkrati nakazuje potrebo po povečanem vlaganju na zastavljenih ključnih 
področjih, še zlasti pa na področju tehnološke prenove in vlaganja v raziskave in razvoj. 

Izvajanje sektorskih oblik pomoči podjetjem tekstilne in oblačilne ter usnjarske in obutvene industrije 
v okviru programov prilagajanja v obdobju 2000 - 2002 je bila pomembna spodbuda države za 
pospešitev strukturnega prilagajanja teh delovno intenzivnih panog zahtevam odprtega trga. Analize 
stanja v panogah za obdobje 1996 - 2000 kažejo, da se je izrazito negativen trend razvoja po 
kvalitativnih kazalcih poslovanja in glede na zaposlenost po letu 1998 ustavlja oz. obrača v pozitivno 
smer. Obstajajo razlike med posameznimi skupinami in podskupinami dejavnosti, ki izhajajo zlasti iz 
značilne velikostne strukture podjetij. Primerjalna analiza dejavnosti z državami EU pa kaže na še 
vedno veliko relativno zaostajanje produktivnosti slovenskih industrije za povprečjem EU. Relativni 
deleži prihodkov in bruto dodane vrednosti podjetij v teh panogah so manjši kot deleži zaposlenih 
glede na povprečje celotne predelovalne dejavnosti v Sloveniji in še zlasti glede na povprečje EU. 

Programa prilagajanja tekstilne in oblačilne ter usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega 
trga EU se v letu 2003 iztekata in nadaljnje sektorsko dodeljevanje pomoči tem dejavnostim glede na 
zavezo Slovenije v pogajalskih izhodiščih ni možno. Pomoči podjetjem za krepitev ključnih faktorjev 
konkurenčnosti se tako že sedaj postopoma preusmerja na horizontalne ukrepe v okviru ptograma 
podjetništva in konkurenčnosti. Tako so podjetja iz teh panog ob 3.090.332.933 tolarjev neposrednih 
razvojnih spodbudah iz naslova programov prilagajanja v letih 2000, 2001 in 2002 že tudi pridobila 
372.821.258 tolarjev sredstev iz naslova horizontalnih ukrepov za povečevanje konkurenčnosti, 
namenjenih vsem dejavnostim oz. skupno v letih 2001 in 2002 (ko se izvaja v celoti horizontalni 
programa za podjetništvo in konkurenčnost) 25 % vseh razvojnih spodbud iz državnega proračuna za 
te namene. 

PP 7247 Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva-kupnine 1,3 mio SIT 

PP 7220 Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva 785,2 mio SIT 
I 

Ministrstvo za gospodarstvo dodeljuje sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva na osnovi Zakona 
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (13 % od priliva kupnin), uredbe o dodeljevanju sredstev za sanacijo gospodarskih družb iz 
sredstev kupnin in javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za sanacijo gospodarskih družb iz sredstev 
kupnin. V letu 2003 načrtujemo teh sredstev v višini 786,5 mio SIT. 

PP 2028 Sredstva za spodbujanje in kred. izvoza in dokapitalizacija SID 2,5 mio SIT 

Na podlagi zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij se za dokapitalizacijo SID in za sredstva za spodbujanje in kreditiranje izvoza 
nameni 24 % od vsakokratnega priliva kupnin. V letu 2003 načrtujemo sredstva v višini 2,5 mio SIT. 

poročevalec, št. 96/11 772 7. oktober 2002 



2. Cilji in usmeritve za leto 2003 

2.1. Usmeritve za izvajanje sektorskih programov prilagajanja v letu 2003 

Programski svet na Ministrstvu za gospodarstvo za spremljanje izvajanja programov prilagajanja je na 
osnovi analize izvajanja v letih 2001 in 2002 sprejel usmeritev, da se sredstva namenjena tem 
programom v letu 2003 prioritetno usmerijo v podporo razvojnim projektom podjetij v tehnološko 
prenovo. Sprejetje bil tudi predlog, da se razvojne spodbude v tem letu dodeljujejo na osnovi enega 
javnega razpisa, katerega glavni predmet bo spodbujanje investicij v tehnološko prenovo ob sočasnem 
podpiranju razvojnih aktivnosti na področju trženja ter kadrovske prenove. 

Proračunska sredstva, namenjena za razpise v okviru programov prilagajanja, so znašala v letu 2000 
1.395 milijona tolarjev, v letu 2001 1.031 milijona tolarjev ter v letu 2002 912 milijona tolarjev. 

2.2. Vključevanje podjetij v horizontalne programe za podjetništvo in konkurenčnost 

Podjetja iz teh panog že imajo enakovreden dostop do vseh ukrepov v sklopu horizontalnega 
programa. Ministrstvo za gospodarstvo bo, glede na usmeritve in potrjene potrebe vseh dejavnosti, v 
naslednjih letih prioritetno zagotavljalo sredstva za podporo tehnološkim investicijam podjetij, z 
oblikovanjem dodatnih instrumentov za izboljšanje dostopa podjetij do virov financiranja. Skupno so 
za leti 2002 in 2003 za ta namen in za vse dejavnosti predvidena sredstva v proračunu RS v višini 4, 5 
milijarde tolarjev. Naslednja pomembna prioriteta, poudarjena v programu za povečevanje 
konkurenčnosti podjetij in tudi v usmeritvah EU za podporo prestrukturiranju delovno intenzivnih 
panog je spodbujanje povezovanja podjetij in vlaganj v skupno razvojno infrastrukturo. V preteklih 
letih je država v okviru programov prilagajanja že podprla ustanovitev in delovanje štirih skupnih 
razvojnih/tehnoloških centrov v tekstilni in oblačilni ter usnjarsko-obutveni industrije ter začetne 
projekte povezovanja podjetij v teh dejavnostih za skupne nastop na mednarodnih trgih. Ukrepi v 
naslednjih letih bodo usmerjeni v zagotavljanje dodatnih sredstev za podporo delovanju skupnih 
tehnoloških centrov in za oblikovanje proizvodno-storitvenih mrež. Že v letu 2003 so ti projekti 
prijavljeni kot prioritete za financiranje iz sredstev predpristopne pomoči EU. Skupen obseg sredstev 
za te namene v horizontalne programu za povečevanje konkurenčnosti podjetij, vključno s sredstvi iz 
programov EU za leto 2003 je ocenjen na 1.5 milijarde tolarjev. 

2.3. Vključevanje podjetij v mednarodne programe za raziskave in razvoj ter razvoj malih in 
srednjih podjetij 

Analiza stanja panog v državah EU je pokazala, da je bil pomemben vir sredstev in spodbuda za 
pospešeno vlaganje v razvoj podjetij iz teh panog vključevanje v programe skupnosti. Tekstilna in 
obutvena industrija iz držav članic EU sta bili močno prisotni tako v 5. Okvirnem programu za 
raziskave in razvoj, programu Eureka kot tudi programu za mala in srednja podjetja. Vključevanje 
slovenskih podjetij v evropsko raziskovalno mrežo, ki pomeni na eni strani pridobivanje dodatnih 
virov sredstev, hkrati pa tudi dostop do informacij in znanja ter mednarodno povezovanje podjetij, je 
bilo do sedaj zelo omejeno. Ministrstvo za gospodarstvo bo v naslednjih letih zagotovilo ustrezno 
organizacijsko in strokovno podporo posameznim podjetjem in sektorskim tehnološkim in razvojnim 
centrom za aktivnejše vključevanje v vse te programe ter zagotovilo dodatna sredstva za 
sofinanciranje udeležbe naših podjetij v skupnih mednarodnih projektih. Ob sredstvih za članarino v 
teh programih, ki se že zagotavljajo iz državnega proračuna, bo potrebno zagotoviti tudi sredstva za 
delno kritje stroškov vstopa podjetij v mednarodne projekte. 

3. Analiza rezultatov izvajanja programa v letih 2000 - 2002 

. Število kot tudi sama kvaliteta vlog podjetji na objavljene razpise v dosedanjih letih izvajanja, 
2000,2001 ter 2002, je potrdilo pravilno usmeritev programov v tri ključna področja, ki so pomembna 
za dvig konkurenčnosti podjetij obeh panog. 
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Zastavljeni cilj programov, da se v. izvajanje vključi 70 do 80 % obeh panog v številu zaposlenih 
oziroma v prihodku je bil dosežen, saj seje v povprečju vključilo v program za tekstilno in oblačilno 
industrijo 78 % panoge glede na število zaposlenih in glede na prihodek, v program za usnjarsko in 
obutveno industrijo pa celo 90 % glede na število zaposlenih ter 85 % glede na prihodek. 

Tabele 1,2 in 3 prikazujejo ključne rezultate izvajanja po letih 2000,2001 ter 2002. 

Tabela 1: Št. sodelujočih podjetij /št. prijavljenih projektov/št. odobrenih projektov, za oba programa 
2000 2001 2002 

TEKSTIL 77 / 377 / 297 71 / 138/115 65 / 139/ 109 
USNJE 23/150/ 142 18/40/38 20/41/37 
SKUPAJ 100 / 527 / 439 89/178/153 85/180/ 146 

Programa sta bila v letih 2001 ter 2002 usmerjena v celovite projekte, kar se tudi vidi iz števila 
projektov, kije bistveno nižje kot v letu 2000, ko so bili ukrepi po ključnih področjih razdeljeni na več 
delnih projektov. 

Tabela 2: Vrednost odobrenih projektov, višina odobrenih sredstev ter % sofinanciranja za tekstilno in 
oblačilno industrijo 

v 1000 SIT 
2000 2001 2002 

področje 
ukrepa 

vrednost 
projektov 

odobrena 
sredstva % vrednost 

projektov 
odobrena 
sredstva % vrednost 

projektov 
odobrena 
sredstva % 

Trženje 983.376 201.850 20 2.691.226 192.807 7 1.334.144 145.263 11 
Povezovanje 312.372 117.867 38 0 0 0 0 0 
Tehnološka 
prenova 

2.153.436 218.894 10 4.708.931 385.098 8 
4.121.107 294.755 7 

Človeški viri 457.734 203.730 45 406.944 69.411 17 414.059 41.399 10 
SKUPAJ 3.906.918 742.342 20 7.807.100 647.318 8 5.869.311 481.417 8 

Tabela 3: Vrednost odobrenih projektov, višina odobrenih sredstev ter% sofinanciranja za usnjarsko 
in obutveno industrijo 

v 1000 SIT 
2000 2001 2002 

področje 
ukrepa 

vrednost 
projektov 

odobrena 
sredstva % vrednost 

projektov 
odobrena 
sredstva % vrednost 

projektov 
odobrena 
sredstva % 

Trženje 426.494 167.982 39 623.344 80.982 13 284.514 45.161 16 
Tehnološka 
prenova 866.792 133.483 15 1.842.117 180.168 10 1.839.152 139.661 8 

Človeški viri 174.922 103.136 59 198.425 30.179 15 177:975 23.694 13 
SKUPAJ 1.468.208 404.601 28 2.648.886 291.630 11 2.301.641 208.516 9,1 

Dosedanje analize rezultatov izvajanja v letih 2000, 2001 ter 2002 kažejo, da se podjetja v obeh 
panogah usmerjajo v realizacijo ključnih razvojnih projektov, ki prispevajo k uresničevanju 
zastavljenih ciljev krepitve notranjih sposobnosti in konkurenčnosti podjetij v panogi na področjih: 

trženja: zmanjšanje odvisnosti od dodelavnih poslov, povečanje deleža lastnih blagovnih znamk 
tehnološkega razvoja; izboljšanje tehnološke opremljenosti, povečanje vlaganj v razvoj lastnih 
produktov, dviga usposobljenosti delovne sile in krepitve poslovnih funkcij. 

14022103 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

1. Opis podprograma 

Podprogram predstavlja ukrepe za implementacijo strateških usmeritev Programa 
pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002 - 2006 v okviru 
podjetništva in izkoriščanja podjetniških priložnosti. 

ukrepov za 
spodbujanja 
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Izhodišča za podprogram so, daje trend ustanavljanja novih podjetij v upadanju, rast malih podjetij je 
počasna, delež podjetij z visoko tehnologijo je zanemarljiv, v Sloveniji je še vedno prisotna 
nestimulativna podjetniška klima in nizka stopnja podjetniške usposobljenosti v okolju in številne 
administrativne ovire. Kljub pozitivnim premikom v številu in deležu zaposlenih zlasti v mikro, malih 
in srednjevelikih podjetij (MSP) Slovenija še vedno na nekaterih pomembnih področjih zaostaja za 
državami EU. Glavni zaostanki so pri ustvarjeni dodani vrednosti na zaposlenega, saj MSP EU19 

, ustvarijo v povprečju 65 000 EURO na zaposlenega, slovenska MSP pa 17 000 EURO na 
zaposlenega. 

Zato je podprogram usmerjen v odpravljanje ključnih problemov in ovir za razvoj podjetništva, 
nastajanje in rast malih podjetij in vključuje dve glavni prioriteti: 
1. Ustvarjanje in razvoj podpornega okolja za podjetništvo 
2. Spodbujanje nastajanja in razvoja malih in srednjih podjetij 

Ukrepi za ustvarjanje in razvoj podpornega okolja so na eni strani usmerjeni k odpravljanju ovir, ki 
zavirajo hitrejši razvoj podjetništva v Sloveniji in zagotavljanju takšnih pogojev v okolju, ki 
omogočajo rast, kakovost, spodbujajo inovativnost in povezovanje. Glavni ukrepi so: 

• odprava ključnih administrativnih ovir za nastajanje in rast malih in srednjih podjetij, 
poenostavitev in skrajšanje postopkov ustanovitve podjetja in administrativnih postopkov, s 
katerimi se srečujejo že obstoječa podjetja, 

• vzpostavitev sistema »vse na enem mestu«, povezava vseh institucij in organizacij na 
lokalnem/regionalnem razvoju, ki sodelujejo v postopku ustanavljanja podjetij oziroma 
zagotavljajo razvojno podporo podjetjem (Upravne enote, lokalne/regionalne razvojno 
organizacije, zbornice in združenja,...), 

• izboljšanje dostopa podjetjem do kvalitetnih svetovalnih in razvojnih storitev z uvedbo sistema 
subvencioniranega svetovanja (»vavčer« sistem) ter z izboljšanjem kvalitete prenosa informacij in 
novega znanja v celotno pospeševalno mrežo za malo gospodarstvo. Vzpostavljena bo enotna 
mreža za izvajanje sistema subvencioniranega svetovanja v celotnem prostoru Slovenije, 

• podpora posebnim ciljnim skupinam kot so podjetnice, podjetniki, ki opravljajo delo na domu in 
na daljavo, podjetniki iz podeželja in manj razvitih območij. 

Ukrepi in aktivnosti v tem sklopu se bodo pretežno izvajali preko Pospeševalnega centra za malo 
gospodarstvo. 

Ukrepi za spodbujanje nastajanja in razvoj malih podjetij pa predstavljajo aktivnosti za izboljšanje 
dostopa do finančnih virov in posebnih razvojnih spodbud za mala in srednja podjetja, prioritetno za 
spodbujanje vstopanja mladih podjetnikov, spodbujanje rasti mikro in malih podjetij, spodbujanje 
nastajanja in razvoja mikro in malih podjetij z visoko tehnologijo in visoko stopnjo inovativnosti. 
Druga oblika ukrepov v okviru posebnih razvojnih spodbud pa predstavlja izboljšanje dostopa in 
kvalitete obstoječih finančnih virov za nastajanje in rast malih in srednjih podjetij in razvoj novih 
finančnih virov, kijih pozna Evropa. Aktivnosti so usmerjene v izboljšanje pogojev na finančnem trgu 
in dostopnosti do začetnega kapitala, garancij in tveganega kapitala. Pri tem bo upoštevan tudi 
regionalni vidik in izboljšanje dostopnosti do virov v vseh slovenskih regijah. Izvajalec ukrepov in 
aktivnosti bo Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva in posredno tudi regionalne garancijske 
sheme. 

Podprogram je namenjen tudi zagotavljanju stalne promocije podjetništva in ustvaijanje pozitivne 
klime, razvoj poslovne kulture in skupnih družbenih norm, ki bodo stimulirale podjetništvo in 
inovativnost. Ukrepi podprograma so prioritetno usmerjeni v tri smeri: 

• v promocijske aktivnosti v smeri dviga ravni podjetniške kulture in 
• v spodbude za usposabljanje in izobraževanje na področju podjetništva. Glavni ukrepi 

podprograma so: 
• spodbujanje delovanja civilne iniciative, združenj in drugih oblik povezovanja podjetnikov ter 

njihovih aktivnosti za promocijo podjetništva in razvoj podjetniške kulture v lokalnih/regionalnih 
okoljih. 
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2. Dolgoročni cilji podprograma 

Dokumenti in predpisi dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 

• Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, 
• Državni razvojni program 2001 - 2006, 
• Zakon o razvoju malega gospodarstva; 
• Deklaracija SEP o malih in srednjih podjetjih v začetku 21. stoletja, ki jo je Slovenija nov.2000, 
• Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002 - 2006, 
• Mariborska deklaracija, ki jo je podpisala Slovenija v Sloveniji, aprila 2002, in s tem priznala 

pomembnost principov Evropske listine za mala podjetja. 

Temeljni razvojni cilji je pospešitev trenda nastajanja novih podjetij z ustvarjanjem stimulativnega 
okolja in podporo novim investicijam. 

Temeljni razvojni cilj bo dosežen na podlagi ustvarjanja dinamičnega, podjetništvu naklonjenega 
okolja, kar se odraža v zmanjšanju administrativnih ovir za razvoj podjetništva, zagotavljanju dostopa 
do informacij, znanja in finančnih sredstev za ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij, in 
razvoju trga tveganega kapitala za začetnike in podjetja v fazi hitre rasti, ki bo primerljiv z razvitimi 
državami EU. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

PP 1736 - Spodbujanje nastajanja in razvoja malih podjetij 91,9 mio SIT 

V okviru postavke se bodo izvajale naslednje aktivnosti: 

• Financiralo se bo vzpostavitev (kjer še niso vzpostavljene) in nadaljnji razvoj regionalnih 
garancijskih shem, ki delujejo kot projekt v okviru podjetniških centrov. V Sloveniji bo podprtih 
12 regionalnih garancijskih shem. Regionalne garancijske sheme (ena v posamezni statistični 
regiji) bodo delovale kot finančni posredniki in bodo morale upoštevati pravila in kriterije, kijih 
bo določilo ministrstvo za gospodarstvo v Programu delovanja regionalnih garancijskih shem v 
Sloveniji, potrdila pa jih bo Komisija Vlade RS za nadzor nad državnimi pomočmi. V Programu o 
delovanju regionalnih garancijskih shem bodo tudi določeni finančni posredniki v regiji, ki 
garancijsko shemo izvajajo. 

• Iz proračunske postavke se bodo zagotavljala sredstva namenjena za financiranje stroškov 
finančnih posrednikov - centri z delujočo regionalno garancijsko shemo za tehnično pomoč pri 
javnem razpisu za dodeljevanje garancij z upoštevanjem regionalnih kriterijev (ocenjevanje vlog, 
hipotekami vpisi, priprava dokumentacije za pridobitev garancije, zavarovanja, vpisi, evidence, 
obvezna poročila, določitev števila točk pri merilih, morebitne sodne izterjave, arhiviranje, 
odgovornost v primeru vnovčitve garancije). Pri odobravanju državnih pomoči po regijskem 
principu se upoštevajo Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada RS za razvoj malega 
gospodarstva (JSMG) in Merila za ocenjevanje projektov JSMG. Finančni posredniki - regionalne 
garancijske sheme pripravljajo predloge in mnenja o projektih iz njihove regije. 

• Podpora Javnemu skladu RS za razvoj malega gospodarstva, ki bo vzpostavil nov računalniški 
program za spremljanje dodeljevanja garancij na nacionalnem nivoju in v regionalnih razvojnih 
agencijah, ki imajo vzpostavljene regionalne garancijske sheme. 

• Sredstva so namenjena tudi za razvoj novih finančnih instrumentov za financiranje podjetnikov 
začetnikov in financiranje rizičnih projektov v malem gospodarstvu, sredstva iz državnega 
proračuna pa se bodo zagotavljala tudi za pokrivanje potencialnih vnovčenih garancij. 

PP 1724 - Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo 400,0 mio SIT 

Sredstva so prioritetno usmerjena v: 

• Izboljšanje dostopnosti in kvalitete svetovalnih storitev za nastajanje in razvoj malih in srednjih 
podjetij v celotnem prostoru Slovenije. Osrednji ukrep je vzpostavitev sistema subvencioniranega 
svetovanja (»vavčer« sistem) v vseh statističnih regijah. Sofinanciranje svetovalnih storitev za 
mala in srednja podjetja preko vavčerskega sistema svetovanja bo potekalo preko Pospeševalnega 

poročevalec, št. 96/11 776 7. oktober 2002 



centra za malo gospodarstva in regionalnih/lokalnih pospeševalnih centrov. Sredstva, namenjena 
za izvajanje vavčerskega sistema svetovanja zajemajo: stroške organizacije sistema, plačilo 
storitev, ki jih izvajajo regionalni oziroma lokalni podjetniški centri ter subvencijo cene storitve 
svetovanja na osnovi kriterijev, ki so določeni v programu 

• Uvajanje sistema »vse na enem mestu« na lokalnem nivoju, povezovanje vseh institucij in 
organizacij na lokalnem/regionalnem nivoju, ki sodelujejo oz. lahko prispevajo k hitrejšemu 
ustanavljanju in razvoju enot malega gospodarstva (lokalne razvojne organizacije, upravne enote 
in druge institucije, gospodarske zbornice in združenja,...) preko PCMG v regionalnih in lokalnih 
podjetniških centrih. 

• Krepitev usposobljenosti lokalnih/regionalnih razvojnih institucij za uresničevanje temeljnih 
razvojnih ciljev in izvajanje kvalitetnih storitev za podjetja na ključnih področjih, ki so zajeta v 
Programu pospeševanja podjetništva in konkurenčnosti 2002 - 2006 - spodbujanje tehnološkega 
razvoja in inovacij, povezovanja podjetij in razvoja grozdov, uvajanje strategij za povečanje 
produktivnosti. 

• Izvajanje ukrepov in aktivnosti za promocijo in razvoj dela na domu in dela na daljavo, skupnega 
projekta več ministrstev, ki ga izvaja v skladu z Akcijskim programom zaposlovanja Pospeševalni 
center za malo gospodarstvo. 

• Podpora programu Spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk, ki ga sofinancirata Ministrstvo za 
gospodarstvo in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Sredstva so namenjena za 
usposobitev promotork ženskega podjetništva na nivoju regij, sofinanciranje delovanja 
informacijskega središča Meta in za pripravo in izvedbo mednarodnih in domačih projektov 
pospeševanja ženskega podjetništva. Projekt izvaja PCMG. 

• Izboljšanje kvalitete prenosa informacij in novega znanja v okviru aktivne pospeševalne mreže za 
malo gospodarstvo, regionalnih in lokalnih podjetniških centrov. 

• Spodbujanje pospeševanja podjetništva na podeželju celotne Slovenije in vzpostavitev 
infrastrukture za razvoj novih oblik dejavnosti na podeželju. 

PP 6107 - Pospeševalni center za malo gospodarstvo 412,2 mio SIT 

Postavka zajema sredstva za sofinanciranje delovanja Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo 
(plače, materialni stroški), izvajanje poslanstva in osnovne naloge Pospeševalnega centra za malo 
gospodarstvo skupaj z Euro Info Centrom: 

• promocija podjetništva in informiranje: zbiranje, organiziranje in posredovanje informacij do 
podjetij kot končnih uporabnikov, informiranje mreže regionalnih in lokalnih centrov, 
informiranje svetovalne mreže, posredovanje povratnih informacij in pobud iz okolja nosilcem 
razvojne politike, izdaja Informatorja in EIC novic, vzpostavitev in delovanje informacijsko- 
dokumentacijskega centra (v povezavi z EIC), razvoj informacijskega sistema, ki bo zagotavljal 
organizirano zbiranje in sodoben pretok informacij do uporabnikov, 

• koordinacija: koordinacija mreže regionalnih in lokalnih centrov (s spremljanjem delovanja mreže 
in poročanjem o realizaciji letnih programov), koordinacija svetovalne mreže (Sekcija 
podjetniških svetovalcev,...), koordinacija partneijev na nacionalnem, regionalnem in lokalnem 
nivoju s ciljem razvoja podpornega okolja (mreža poslovnih angelov, sekcija tveganega 
kapitala,...), vzpostavljeno tesnejše sodelovanje s partneiji (Javni sklad za razvoj malega 
gospodarstva, Javni sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, 
OZS, GZS, Turistična zveza Slovenije, Urad za mladino, Slovenska turistična organizacija. Zavod 
RS za zaposlovanje, Agencija za regionalni razvoj, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Kmetijska zbornica Slovenije, itd), koordinacija mreže EIC v Sloveniji (sofinanciranje razvoja 
Euro info centra Maribor in Euro info centra Koper,...) 

• mednarodno sodelovanje: mednarodna izmenjava informacij, vzpostavljanje mednarodnega 
sodelovanja z različnimi tujimi institucijami, sodelovanje v mednarodnih programih, ki 
zagotavljajo podporo razvoju malih in srednjih podjetij, pospeševanje mednarodnega sodelovanja 
med malimi in srednjimi podjetji, ki se izvaja preko mreže Euro Info Centrov: 

• svetovanje pri pridobivanju standardov kakovosti za vstopanje malih podjetij na notranji trg EU, 
zagotavljanje informacij o pogojih za poslovanje na notranjem trgu EU 

• zagotavljanje informacij o razvojnih programih EU za razvoj malih in srednjih podjetij 
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• svetovanje pri povezovanju malih in srednjih podjetij držav EU in Slovenije 
• oblikovanje skupnih projektov med domačimi in tujimi partnerji pri uresničevanju osnovnega 

poslanstva EIC. 

PP 1728 - Promocija podjetništva 198,7 mio SIT 

V okviru PP 1728 se bodo izvajale aktivnosti glede promocije podjetništva: 

• organizacija srečanj partnerjev Pospeševalne mreže za malo gospodarstvo, 
• organizacija domačih in mednarodnih okroglih miz, posvetov, konferenc, 
• sofinanciranje stroškov promocije slovenske obrti in podjetništva v Sloveniji in v tujini (sejmi 

Muenchen, Beograd, Zagreb, Zenica, Split, Renns - OZS, sejem MOS Celje - PCMG), 
• oblikovanje enotne zunanje podobe pospeševalne mreže in promocijske akcije z namenom 

povečevanja podjetniške kulture v Sloveniji. Podprli bomo raziskave, brošure, kataloge, knjige in 
radijske in televizijske oddaje o podjetništvu, 

in usposabljanja ter izobraževanja za podjetništvo: 

• Programi podjetništva v šolah: 
• zbiranje predlogov o študijski literaturi in učnih načrtov za podjetništvo in sofinanciranje izbranih 

del, 
• podpora projektu usposabljanja študentov oziroma absolventov v tujini, 
• podpora projektu Spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti mladih preko PCMG-ja, 
• sofinanciranje dodiplomskega študija podjetnikom, 
• podpora dualnemu sistemu izobraževanja (preko OZS in GZS): sofinanciranje stroškov 

delodajalcem, ki omogočajo mladim opravljanje vajeništva v okviru kombiniranega izobraževanja, 
» dualnega sistema«, preko OZS in GZS na osnovi sklenjenih učnih pogodb preko OZS in GZS, 
sofinanciranje OZS pri predstavitvi projekta promocije dualnega sistema, 

• sofinanciranje usposabljanja podjetnikov na delavnicah. 

PP 7249 Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva 0,95 mio SIT 

PP 4153 Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva-Luka Koper 500,0 mio SIT 

PP 7221 - Javni sklad RSza razvoj malega gospodarstva-Talum 500,0 mio SIT 

PP 4321 - Povečanje namenskega premoženja javnega Sklada RS za razvoj malega gospodarstva 
200,0 mio SIT 

Glavni instrumenti za pridobivanje ugodnejših finančnih virov za samostojne podjetnike posameznike 
kot tudi za mala in srednje velika podjetja na nacionalni ravni bo tudi v letu 2003 izvajal Javni sklad 
RS za razvoj malega gospodarstva. Njegove aktivnosti bodo usmerjene v odobravanje ugodnih posojil 
malim in srednjim podjetjem posredno preko bank, odobravanje neposrednih kreditov rizični skupini 
mladih podjetnikov in odobravanje garancij na nacionalnem nivoju in garancij z upoštevanjem 
regionalnih kriterijev,. Sredstva bodo namenjena: 

• povečanju zaposlovanja na podlagi novih programov, 
• pospeševanju in spodbujanju konkurenčnosti MSP, zlasti na mednarodnih trgih, 
• pospeševanju uvajanja sodobnih tehnologij v enotah MSP, 
• pospeševanju ustanavljanja in razvoja enota MSP, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo 

okolja. 

Investicijski projekt izpolnjevati naslednje pogoje: 

• donosnost (profitibilnost) programa, 
• likvidnost za celotno ekonomsko dobo, 
• zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa, 
• organizacijsko usposobljenost, 
• usposobljenost za dejavnost, 
• finančno usposobljenost. 
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4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

vzpostavljene regionalne garancijske sheme v vseh 12 statističnih regijah, 
vzpostavljen nov računalniški program za spremljanje dodeljevanja garancij na nacionalnem 
nivoju in v, regionalnih institucijah, ki imajo vzpostavljene regionalne garancijske sheme, 
razvoj novih finančnih instrumentov za financiranje podjetnikov začetnikov in rizičnih 
projektov, 
vzpostavljen sistem subvencioniranega svetovanja (vavčerski sistem) v vseh statističnih 
regijah, 
delujoč sistem VEM na lokalnem nivoju, 
usposobljen kader v lokalnih in regionalnih institucijah za uresničevanje temeljnih razvojnih 
ciljev in izvajanje kvalitetnih storitev za podjetja, 
promocija in razvoj dela na domu in dela na daljavo, 
usposobitev promotork ženskega podjetništva, 
podpora informacijskemu središču META (vključenih okvirno 7.900 podjetnic), 
vzpostavitev infrastrukture za razvoj novih oblik dejavnosti na podeželju, 
promocija podjetništva in informiranje preko PCMG (izdaja Informatorja, izdaja EIC novic, 
vzpostavitev in delovanje informacijsko-dokumentacijskega centra, razvoj informacijskega 
sistema, mednarodna izmenjava informacij, itd), 
20 odobrenih ugodnih kreditov mladim podjetnikom, 
10 odobrenih garancij MSP. 
srečanja partnerjev PMMG, 
domače in mednarodne okrogle mize, posveti, konference na temo podjetništva, 
podpora sejmu v Muenchnu, Slovenj Gradcu, Zenici, Celju, 
enotna zunanja podoba PMMG, 
priprava katalogov, brošur, knjig, oddaj o podjetništvu, 
usposabljanje študentov oziroma absolventov v tujini, 
nadaljevanje projekta Spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti mladih (vključenih okvirno 
2800 mladih), 
podpora dualemu sistemu izobraževanja, 
usposabljanje podjetnikov na delavnicah. 

14022106 Spodbujanje tujih investicij in pospeševanje 
internacionalizacije 

Podprogram izvajata 2111 Ministrstvo za gospodarstvo in 2122 Agencija RS za gospodarsko 
promocijo Slovenije in tuje investicije. 

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo 

PP 2018 - Program izravnave obresti 919,2 mio SIT 

Program izravnave obresti je eden pomembnejših instrumentov pospeševanja izvoza in investicij v 
tujino. Program predstavlja enostaven instrument, ki prinaša velike učinke. 

Država izvoznikom na predlog Slovenske izvozne družbe (SID) oziroma v skladu s pogoji in pravili, 
ki jih sprejema Komisija za pospeševanje izvoza, izravnava stroške tolarskega financiranja v obliki 
programa izravnave obresti (PIO). Regresira se revalorizacijski del obrestne mere za tolarske kredite 
(TOM), s čimer se jim pri financiranju izvoza v domači valuti zagotavljajo relativno konkurenčni 
kreditni pogoji, ki izvoznikom na področju financiranja izvoza omogočajo uspešno nastopanje na tujih 
trgih. 

S programom izravnave obresti želi RS povečati izvoz slovenskega gospodarstva na ciljne trge. 
Izvoznikom s tem ukrepom Ministrstvo za gospodarstvo zagotavlja konkurenčne pogoje financiranja v 
izvozu in s tem krepi konkurenčno sposobnost slovenskih podjetij na mednarodnih trgih. Program 
predstavlja nadaljevanje temeljne politike učinkovite in transparentne sheme programa izravnave 
obresti iz let 1999 in 2000, ki se je med slovenskimi izvozniki in bankami uspešno uveljavila - to je 
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regresiranje revalorizacijskega dela (TOM) končne obrestne mere, ki jo za najete kredite plačujejo 
izvozniki, in je eden redkih razpoložljivih ustreznih virov za spodbujanje izvoza, s čimer se 
izvoznikom omogoča konkurenčno nastopanje na tujih trgih. Multiplikativen učinek, ki ga z relativno 
majhnimi stroški proračuna s PIO doseže makroekonomska politika, se kaže v primerjavi z drugimi 
instrumenti spodbujanja izvoza in gospodarske rasti, kot izjemno učinkovit in optimalen, kar se kaže 
tudi pri dejanskem zniževanju obrestnih mer za izvozna posojila. Predlagani znesek je določen na 
podlagi predpostavke, da bi se izvoznikom, ki se financirajo s tolarskimi posojili, TOM zmanjšala za 
toliko, da bi se le-ta izenačila s t.i. kreditnimi pogodbami s klavzulami, denominiranimi v stabilnih 
tujih valutah. S tem bi se dosedanje razlike med stroški tolarskih posojil in posojil v tujih valutah za 
izvoznike bistveno zmanjšale, shema regresiranja obrestnih mer za tolarske kredite pa bi lahko 
pomembneje vplivala tudi na zniževanje aktivnih obrestnih mer na domačem denarnem trgu. Dejstvo 
je, da višina stroškov najetih kreditov finančno zelo obremenjuje izvoznike, ki izvozne posle 
financirajo s tolarskimi krediti; največji del skupne cene najetih kreditov pa predstavljajo v sedanjih 
razmerah na domačem denarnem trgu ravno revalorizacijske obresti. 

Povečano povpraševanje in povečan obseg tolarskih posojil, ob hkratnem zmanjšanju posojil v tujih 
valutah, bi imelo med drugim pozitiven vpliv na vodenje monetarne politike pa tudi na poslovanje 
slovenskih poslovnih bank, ki pri financiranju izvoznih poslov slovenskih izvoznikov tekmujejo z 
močno konkurenco tujih komercialnih bank, katerim v takem primeru seveda gredo tudi zaslužki iz 
finančnega posredništva v zvezi s posli izvoza slovenskega gospodarstva. Dodana vrednost finančnih 
storitev bi tako v večji meri ostajala slovenskemu gospodarstvu, kar je tudi v skladu s strategijo 
ekonomskih odnosov s tujino o povečanju deleža izvoza storitev. 

2122 - Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije 

PP 1938 - Spodbujanje vhodnih neposrednih tujih investicij 60,0 mio SIT 

Projekt: Storitve za tuje investitorje 

Opis projekta: Storitve za tuje investitorje zajemajo storitve v predinvesticijski dobi, storitve v 
procesu investiranja in storitve v postinvesticijskem obdobju. Storitve v predinvesticijski dobi so 
promocijsko svetovalne narave in vključujejo posredovanje potrebnih informacij tujim investitorjem, 
podporo pri organiziranju poslovnih srečanj in obiskov ter pomoč pri vzpostavljanju stikov z drugimi 
institucijami. Na drugi strani storitve v procesu investiranja zajemajo pomoč pri pridobivanju različnih 
dovoljenj in soglasij pristojnih organov, primernih lokacij in objektov, dostopa do infrastrukture in 
pomoč pri zagonskih problemih, ki nastopijo pri vsaki novi investiciji. Zadnja skupina, torej 
postinvesticijske storitve, pa vključujejo ohranjanje poslovnih stikov z obstoječimi tujimi investitorji, 
animiranje in pomoč pri novih (dodatnih) investicijah ter pomoč pri oblikovanju dobaviteljskih mrež 
med domačimi podjetji in tujimi investitorji. 

Načrtovani rezultati: Mednarodno primerljiv obseg in kvaliteta storitev za tuje investitorje. Večja 
profesionalizacija odnosa do tujih investitorjev, izboljšanje odzivnosti na povpraševanja in posledično 
hitrejše sprejemanje odločitev za Slovenijo kot lokacijo za tuje investicije. 

Aktivnost 1: Svetovalne storitve za tuje investitorje 

Opis aktivnosti: Agencija vsakodnevno komunicira s tujimi investitorji, ki se obračajo nanj z željo po 
določenih informacijah s področja investiranja v Sloveniji. V ta namen Agencija pripravlja 
informacijska gradiva, analize in študije za specifična povpraševanja potencialnih investitorjev, 
organizira obiske potencialnih investitorjev v Sloveniji in jih poveže z ustreznimi institucijami na 
lokalni ravni. 

Cilji aktivnosti: Večja promocija Slovenije kot lokacije za tuje investicije, hitro in celovito 
posredovanje informacij ter posledično povečanje zadovoljstva potencialnih investitorjev. 

Indikatorji: Povprečni odzivni čas na povpraševanje po informaciji in število povpraševanj na mesec. 
Merjenje povečanja zadovoljstva potencialnih investitorjev na osnovi analize anketnega vprašalnika, 
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povečanje števila poizvedovanj tujih investitorjev glede na preteklo obračunsko obdobje in vračanje 
tujih investitorjev na Agencijo. 

Pričakovani rezultati: Uveljavitev Agencije kot kredibilne svetovalne institucije, ki pomaga 
investitorjem v vseh fazah investicijskega projekta. 

Aktivnost 2: Baza informacij za tuje investitorje 

Opis aktivnosti: Agencija vzdržuje in ažurira obsežno informacijsko bazo v angleškem in slovenskem 
jeziku za posredovanje informacij tujim investitorjem. Baza vključuje splošne informacije o Sloveniji, 
kakor tudi specifične podatke o zakonodaji, administrativnem okvirju, davkih, faktorskih stroških in 
podobno. Bazo informacij je potrebno stalno prilagajati in nadgrajevati novim zahtevam. 

Cilji aktivnosti: Zagotoviti prave informacije za tuje investitorje v najkrajšem možnem času. 

Indikatorji: Število in obseg novih vnosov v bazo. Merjenje povečanja zadovoljstva potencialnih 
investitorjev na osnovi analize anketnega vprašalnika, povečanje števila poizvedovanj tujih 
investitorjev glede na preteklo obračunsko obdobje in vračanje tujih investitorjev na Agencijo. . 

Pričakovani rezultati: Vzpostaviti primerno bazo, s pomočjo katere Agencija hitro in ažurno oskrbi 
potencialne tuje investitorje s potrebnimi informacijam 

Aktivnost 3: Internetni servis za potencialne tuje investitorje 

Opis aktivnosti: Že od začetka leta 1997 ima Agencija vzpostavljeno tudi domačo stran na Internetu, 
na kateri posreduje vse bistvene informacije s področja spodbujanja investicij. Razvoj Agencije, nova 
celostna podoba in zahteve zunanjega okolja zahtevajo tudi nov koncept in stalno prenovo domače 
strani. 

Cilji aktivnosti: Zagotoviti primerno obliko posredovanja informacij preko Interneta, kot sodobnega 
orodja za izmenjavo in posredovanje informacij. 

Indikatorji: Število prenovljenih in dodanih interenet strani. Merjenje povečanja obiskov domače 
strani v korelaciji s povečanim povpraševanjem. 

Pričakovani rezultati: Vzpostaviti sodoben Internet portal, ki bo v skladu z novo celostno podobo 
Agencije in bo primerljiv z domačimi stranmi sorodnih institucij, ki v mednarodnem smislu veljajo za 
vzor (benchmarking). 

Aktivnost 4: Postinvesticijske storitve 

Opis aktivnosti: Glede na to, daje kar 50 % novih investicij posledica investiranja že obstoječih tujih 
investitorjev (»follow-up« investicije), je pomembna naloga Agencije tudi vzdrževanje stikov z že 
obstoječimi tujimi investitorji in jim pomagati pri njihovem nadaljnjem razvoju. 

Cilji aktivnosti: Motivirati že obstoječe tuje investitorje za njihovo nadaljnje investiranje v Sloveniji. 

Indikatorji: Obseg svetovalnega dela že obstoječim podjetjem v večinski tuji lasti. Število 
promocijskih aktivnosti. 

Pričakovani rezultati: Pridobiti vsaj eno novo investicijo letno kot posledica reinvestiranja obstoječih 
tujih podjetij. 

Projekt: Izboljšanje ponudbe stavbnih zemljišč za industrijo 

Opis projekta: Ponudba in dostopnost stavbnih zemljišč za industrijo ostaja še naprej ena največjih 
vstopnih ovir za nove TNI. Težave nastopijo tako pri obstoječih kakor tudi pri novih industrijskih 
zemljiščih. Obstoječa industrijska zemljišča in objekti, ki ne služijo svojemu namenu, imajo pogosto 
neustrezno infrastrukturo, nerazrešeno ekološko problematiko in lastniški status ter nedefinirane 
možnosti za širitev območja. Administrativni in drugi postopki, ki so potrebni za vzpostavitev novega 
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stavbnega zemljišča za industrijo (industrijske cone) so dolgotrajni in zahtevajo obilico energije 
investitorja. Dodatno problematiko povečujejo še nekateri drugi faktorji, kot so razdrobljenost 
lastništva zemljišč, vsesplošno pomanjkanje stavbnih zemljišč, počasni procesi dezinvestiranja 
podjetij, ki so v procesih prestrukturiranja, draga infrastrukturna ureditev, šibak finančni potencial 
lokalnih skupnosti za investiranje v infrastrukturo in občasna rigidnost občin in lokalnih upravnih 
enot. Vse omenjene omejitve pa na koncu posredno ali neposredno rezultirajo v visokih tržnih cenah 
industrijskih stavbnih zemljišč v Sloveniji. Skladno s sprejetim programom Vlade za spodbujanje TNI 
bo potrebno v okviru Agencije ustanoviti službo za nudenje storitev na področju pridobivanja stavbnih 
zemljišč za industrijo. Služba bo vzdrževala bazo podatkov o zemljiščih in zgradbah, ki so na voljo na 
trgu ter nudila svetovalne storitve in pomoč investitorjem pri iskanju razpoložljivih zemljišč na 
različnih lokacijah kjerkoli v Sloveniji in pridobivanja dokumentacije ter nudila strokovno pomoč 
upravljavcem industrijskih con. 

Načrtovani rezultati: Lažji dostop investitorjev do stavbnih zemljišč za industrijo. 

Aktivnost 1: Vzpostavitev in vzdrževanje baze o razpoložljivosti stavbnih zemljišč 

Opis aktivnosti: V okviru službe za nepremičnine v Agenciji bo potrebno nadgraditi obstoječo bazo 
razpoložljivih lokacij in jo konceptualno prilagoditi zahtevam tujih investitorjev. 

Cilji aktivnosti: Investitorja seznaniti in mu ponuditi čimveč stavbnih zemljišč, ki ustrezajo njegovim 
kriterijem. 

Indikatorji: Število novih vnosov v bazo. Število sprejetih lokacij iz baze Agencije s strani tujih 
investitorjev. 

Pričakovani rezultati: Izbor vsaj treh lokacij s strani tujih investitoijev na leto, kot primernih za 
implementacijo investicijskega projekta. 

Aktivnost 2: Svetovalne storitve na področju pridobivanja zemljišč in izgradnje objektov 
# 

Opis aktivnosti: Svetovalne storitve na področju pridobivanja zemljišč in izgranje objektov bi 
prinesle visoko dodano vrednost glede na to, da prav to področje predstavlja eno najresnejših ovir pri 
izbiri Slovenije kot lokacije za tuje investicije. 

Cilji aktivnosti: Investitorju nuditi strokovno pomoč pri pridobivanju zemljišča in izgradnji objektov. 

Indikatorji: Število projektov, pri katerih sodeluje Agencija kot svetovalec pri izbiri lokacije in 
izgradnji objekta. 

Pričakovani rezultati: Kompetentno svetovanje vsem tujim investitoijem, ki se bodo na Agencijo 
obrnile po pomoč. I 

Aktivnost 3: Priprava priročnika »Od nakupa zemljišča do odprtja novih prostorov« 

Opis aktivnosti: Jasno prikazati vse postopke od začetka do konca investicije 

Cilji aktivnosti: Tujim investitorjem ponuditi celovit priročnik, ki jim pomaga pri navezovanju stikov 
z institucijami in uradi, ko želijo pridobivati nova zemljišča in začeti z gradnjo. Priročnik bo uporaben 
tudi zasebnikom, ki želijo graditi. 

Indikatorji: Število distribuiranih izvodov priročnika. Manjše število pritožb v zvezi z zapletenostjo 
in netransparentnostjo postopkov.. 

Pričakovani rezultati: Hitrejše investiranje in odločanje za investicije, transparentnost. 

Aktivnost 4: Izobraževanje za pripravo stavbnih zemljišč 

Opis aktivnosti: Organiziranje izobraževanja na temo priprave stavbnih zemljišč v posameznih 
regijah. 
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Cilji aktivnosti: Večja strokovnost in celovit pregled nad pripravami industrijskih zemljišč. 

Indikatorji: Odziv po regijah 

Pričakovani rezultati: Lažja pomoč in večja pripravljenost pristojnih v regiji za realizacijo 
investicijskega projekta. 

Projekt: Trženje Slovenije kot lokacije za TNI 

Opis projekta: Odločitveni proces investitorja je zaradi nepopolnosti informacij odvisen predvsem od 
impulzov, ki prihajajo iz ožjega in širšega okolja. Prav zaradi tega je promocija podobe države kot 
lokacije za TNI pomembna aktivnost pridobivanja tujih investicij, saj le-ta oblikuje podlago, ki 
pomaga prepričati možne tuje vlagatelje, da je država dobra lokacija za investiranje. Izoblikovanje 
podobe je posebej koristno, če so razmere v državi boljše, kot je njena percepcija v državi, od koder 
prihaja investitor, oziroma, če prihaja do pozitivnih sprememb v politikah spodbujanja TNI in 
investicijski klimi. V procesu izgradnje imidža je potrebno v prvi vrsti identificirati percepcije 
potencialnih investitorjev in na osnovi tega določiti cilje promocije podobe. Osrednja tržna sporočila, 
ki sledijo ciljem podobe, morajo upoštevati specifične/sektorske konkurenčne prednosti države. 
Čeprav je glavni generator novih investicij skladnost karakteristik lokacije s potrebami in željami 
investitorjev, pa na končno odločitev lahko v določeni meri vpliva tudi promocijska agencija. 
Pridobivanje tujih investicij z neposrednim trženjem je najbolj učinkovit način za vzpostavljanje stika 
s potencialnimi novimi investitorji, saj gre za direkten in investitorju prilagojen pristop. 

Načrtovani rezultati: Povečanje zanimanja tujih podjetij za investiranje v Slovenijo. 

Aktivnost 1: Kontaktiranje potencialnih tujih investitorjev z direktnim trženjem 

Opis aktivnosti: Dober in učinkovit trženjski načrt zahteva določitev kriterijev za izbiro podjetij iz 
izbranih sektorjev in geografskih področij, izbiro primerne podatkovne baze podjetij, izgradnjo mreže 
zunanjih predstavnikov na izbranih lokacijah za izvedbo neposrednega trženja, ki s svojim 
poznavanjem trga, njegovih zakonitosti in jezika lahko bistveno pripomorejo pri generiranju novih 
TNI, selektivno izbiro ciljne skupine podjetij iz izbranih sektoijev in geografskih področij, izvajanje 
neposrednega trženja na ciljnih podjetjih in nadzor trženjskega procesa. Končni cilj neposrednega 
trženja je povečanje zanimanja določenega konkretnega podjetja za investiranje in organizacija obiska. 
Slovenija bo v prihodnosti še bolj osredotočila svoje trženjske aktivnosti na identificirane skupine 
podjetij. Celotno neposredno trženje bo temeljilo na identificiranih konkurenčnih prednosti Slovenije, 
trženjska sporočila pa se bodo stalno prilagajala novim (pozitivnim) spremembam v slovenskem 
poslovnem okolju. Vsekakor bo uspešnost neposrednega trženja Slovenije tudi v prihodnosti odvisna 
od sprememb v politikah do TNI, razpoložljivosti cenovno, prostorsko in infrastrukturno primernih 
lokacij in stopnje zmanjševanja administrativnih ovir. 

Cilji aktivnosti: Neposredni kontakt s tujimi podjetji ter predstavitev prednosti in možnosti Slovenije 
naj bi bistveno povečala zanimanje tujih podjetij za investiranje v Sloveniji. 

Indikatorji: Število (odstotek) odgovorov tujih podjetij na direktno oglaševanje. 

Pričakovani rezultati: V vsaki državi, v kateri se izvede direktno trženje, pridobiti vsaj en izvedljiv 
projekt, ki bo pripeljal do realizacije investicije. 

Aktivnost 2: Aktivno sodelovanje na investicijskih konferencah in seminarjih 

Opis aktivnosti: Promocija Slovenije na specializiranih investicijskih konferencah ciljnim podjetjem 
ter srečanje in izmenjava izkušenj med podobnimi organizacijami. 

Cilji aktivnosti: Cilj investicijskih konferenc je po eni strani predstavitev države ciljni (izbrani) 
populaciji, na drugi pa pridobitev relevantnih informacij od podobnih institucij. 

Indikatorji: Število konferenc oziroma seminarjev, na katerih Agencija aktivno sodeluje. 
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Pričakovani rezultati: Sodelovanje na vsaj petih investicijskih konferencah oz. seminarjih. 

Aktivnost 3: Promocija Slovenije kot lokacije za tuje investicije 

Opis aktivnosti: Zaradi omejenih finančnih sredstev in relativno posrednih učinkov morajo biti orodja 
za promocijo podobe Slovenije kot lokacije za TNI v pretežni meri vezana na ciljne skupine/sektoije. 
V luči povečanja prepoznavnosti Slovenije in verodostojnosti vladnega programa za spodbujanje tujih 
investicij je potrebno povečati število promocijskih aktivnosti in vanje vključiti najvišje državne 
predstavnike. Dodatno bi morali za nadgradnjo imidža izkoristi formalne in neformalne povezave 
veleposlaništev na ciljnih trgih ter animirati relevantne tuje novinaije, ki imajo pomembno vlogo pri 
oblikovanju mnenj na gospodarskem področju v svojih državah. Na drugi strani je potrebno v 
Sloveniji še dodatno okrepiti osveščanje javnega in zasebnega sektorja o možnih koristih in realnih 
posledicah TNI. Čeprav se situacija v zadnjem času bistveno izboljšuje, še vedno obstaja širok krog 
javnosti v Sloveniji, kije kritičen do večjega pritoka tujih investicij. 

Cilji aktivnosti: Povečanje prepoznavnosti Slovenije kot lokacije za tuje investicije 

Indikatorji: Število oglasov v domačih in tujih medijih. 

Pričakovani rezultati: Oglaševanje v pomembnejših svetovnih poslovnih revijah (Financial Times, 
Siiddeutsche Zeitung, Die Presse in drugih specializiranih publikacijah). 

Aktivnost 4: Organiziranje investicijskih konferenc 

Opis aktivnosti: Agencija bo za potencialne tuje investitorje na ciljnih trgih pripravila konferenco, 
kjer jim bo ponudila informacije in možnosti za investiranje v Sloveniji. Na drugi strani bo 
organizirano tudi srečanje promocijskih institucij v regiji z namenom medsebojne izmenjave izkušenj 
in prenosa znanja. 

Cilji aktivnosti: Cilj investicijskih konferenc je po eni strani predstavitev države ciljni (izbrani) 
populaciji, na drugi pa pridobitev relevantnih informacij od podobnih institucij. 

Indikatorji: Število konferenc oziroma seminaijev, kijih bo Agencija organizirala. 

Pričakovani rezultati: Organizacija in soorganizacija vsaj treh investicijskih konferenc oz. 
seminarjev. 

Aktivnost 5: Priročnik na temo Najpogostejša vprašanja-odgovori 

Opis aktivnosti: Na najpogostejša vprašanja v zvezi z investiranjem bomo pripravili odgovore in 
izdali priročnik. 

Cilji aktivnosti: Čimbolj preprosto odgovoriti na vprašanja, kijih najpogosteje postavljajo poslovneži 
ob prvem srečanju s Slovenijo. 

Indikatorji: Hitrejši odzivni čas pri pripravi odgovorov. 

Pričakovani rezultati: Vnaprej investitorju ponuditi odgovore na osnovna gospodarska vprašanja. 

Projekt: Sistemske rešitve za povečanje konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za tuje neposredne 
investicije 

Opis projekta: Med prednostne naloge Agencije sodi priprava oziroma sodelovanje pri iskanju in 
realizaciji sistemskih rešitev na področju TNI, ki so definirane z vladnim program spodbujanja TNI za 
obdobje 2001 do 2004. 

Načrtovani rezultati: Zmanjšanje administrativnih ovir za investiranje in uveljavitev primerljivega 
sistema finančnih vzpodbud za investicije. 

Aktivnost 1: Izdelava Analiz in raziskav 
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Opis aktivnosti: Agencija bo sodelovala pri raziskavi mednarodne konkurenčnosti Slovenije in ob 
sodelovanju zunanjih institucij izdelala anketo o motivih in ovirah za investicije. 

Cilji aktivnosti: Cilj aktivnosti je pridobiti pregled nad tem, kaj so prednosti, slabosti, priložnosti in 
nevarnosti Slovenije v primerjavi z drugimi primerljivimi deželami in katere so bistvene prednosti in 
slabosti Slovenije z vidika obstoječih tujih investitorjev v Sloveniji. Rezultati teh raziskav in analiz 
bodo služili za osnovo pri nadaljnjem odpravljanju sistemskih pomanjkljivosti in administrativnih 
ovir. 

Indikatorji: Izdelane analize in raziskave. Uvrstitev Slovenije na referenčne mednarodne lestvice 
lokacij za tuje investicije. 

Pričakovani rezultati: Priprava analitičnih osnov za delo Agencije. 

Aktivnost 2: Izvajanje mednarodno primerljivega sistema nepovratnih finančnih 
investicije 

Opis aktivnosti: Agencija bo izdelala analizo učinkovitosti finančnih spodbud za 
preteklem letu. 

Cilji aktivnosti: Cilj aktivnosti je ugotoviti kako uspešen je obstoječi sistem finančnih spodbud za 
investicije. Rezultati te raziskave bodo služili za osnovo pri oblikovanju mednarodno primerljivega 
sistema nepovratnih finančnih spodbud. 

Indikatorji: Povečanje števila kvalitetnih investicijskih projektov, ki se bodo prijavljala na naslednje 
razpise za podeljevanje finančnih spodbud za investicije. 

Pričakovani rezultati: Mednarodno primerljiv in konkurenčen sistem nepovratnih finančnih spodbud 
za investicije. 

PP 1548 - Spodbujanje internacionalizacije 70,0 mio SIT 

Projekt: Storitve za pospeševanje internacionalizacije 

Opis projekta: Slovenskim podjetjem z določenimi akcijami pomagati k navezovanju novih stikov s 
poslovneži v ciljnih državah po vsem svetu 

Načrtovani rezultati: Povečanje poslovnih stikov med slovenskimi in tujimi podjetji, kot končen 
rezultat pa povečanje izvoza 

Aktivnost 1: Sejemske predstavitve v tujini 

Opis aktivnosti: Za slovenska podjetja pripraviti enotne nastope na reprezentativnih sejmih v ciljnih 
državah 

Cilji aktivnosti: Uspešna predstavitev slovenskih podjetij, navezovanje stikov, seznanjanje slovenskih 
podjetij s konkurenco in tujimi trgi, 

Indikatorji: Število prijavljenih podjetij, število tujcev, ki obiščejo slovenska podjetja na razstavnem 
prostor, število sklenjenih poslov, 

Pričakovani rezultati: Slovenska podjetja postanejo prepoznavna pri tujcih, navežejo nove poslovne 
stike, končni rezultat pa je povečan izvoz 

Aktivnost 2: Poslovno prodajne delegacije in obiski kupcev 

Opis aktivnosti: Izdelati analize možnosti in organizirati obiske slovenskih podjetij pri konkretnih 
potencialnih poslovnih partnerjih v ciljni državi, prav tako pa organizirati obiske kupcev iz tujine pri 
potencialnih slovenskih dobaviteljih ali proizvajalcih 

Cilji aktivnosti: Povečati poslovne kontakte med slovenskim in tujimi proizvajalci 

spodbud za 

investicije v 
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Indikatorji: Število udeleženih podjetij, število organiziranih sestankov, število sklenjenih poslov kot 
rezultat poslovno prodajne delegacije in obiska kupcev 

Pričakovani rezultati: Novi posli med slovenskimi in tujimi podjetji, večji izvoz 

Projekt: Sistem zbiranja in posredovanja zunanjetrgovinskih informacij 

Opis projekta: V sodelovanju s sorodnimi organizacijami za spodbujanje izvoza doma po svetu bomo 
dograjevali sistem zbiranja in posredovanja informacij o posameznih trgih in poslovnih priložnostih 

Načrtovani rezultati: Večji izvoz 

Aktivnost 1: Nadgrajevanje sistema 

Opis aktivnosti: Vzpostavil bomo logistični sistem za zbiranje informacij, sistem zbiranja, povezali se 
bomo s partnerji, ki nam bodo posredovali informacije ter nadgrajevali sistem posredovanja informacij 
slovenskim podjetjem, katerim bi informacije bile koristne 

Cilji aktivnosti: Povečanje učinkovitosti sistema 

Indikatorji: Hitrost zbiranja in posredovanja informacij 

Pričakovani rezultati: Pregleden sistem zbiranja informacij 

Aktivnost 2: Delovanje sistema na 35 ciljnih trgih 

Opis aktivnosti: Izboljšali bomo sistem zbiranja zunanjetrgovinskih informacij na 35 trgih, o vseh 
priložnostih in novostih pa iščemo slovenska podjetja, ki jim bi informacija bila v korist 

Cilji aktivnosti: Povečati izvoz in sodelovanje med Slovenijo in izbranimi ciljnimi državami 

Indikatorji: Število pridobljenih in posredovanih informacij, obiskanost spletnih strani, število 
sklenjenih poslov kot rezultat pridobljenih informacij preko TIPO 

Pričakovani rezultati: Povečana prodaja v ciljne države 

Aktivnost 3: Priprava priročnikov o izbranih tujih trgih za slovenska podjetja 

Opis aktivnosti: glede na poznavanja želja slovenskih podjetij, so potrebe po podrobnejših 
predstavitvah naslednje: Rusija, Madžarska, Jugoslavija, BIH. 

Cilji aktivnosti: Podroben priročnik z vsemi podatki o gospodarstvu, poslovnih možnostih, kontaktnih 
naslovih.. 

Indikatorji: Odziv podjetij 

Pričakovani rezultati: Povečanje zanimanja slovenskih podjetij po izvozu v predlagane države 

Projekt: Informacijske storitve za tuje kupce 

Opis projekta: Za tuja podjetja izvajamo storitve posredovanja informacij o slovenskih dobaviteljih 

Načrtovani rezultati: Povečanje poslovnih kontaktov, 

Aktivnost 1: Izvajanje standardiziranega postopka za zagotovitev informacij potencialnim kupcem 
slovenskega blaga 

Opis aktivnosti: Vzpostavimo postopek in sistem, po katerem bomo najhitreje odgovorili na 
povpraševanje tujih podjetij po slovenskem blagu 

Cilji aktivnosti: Čimprejšnje posredovanje informacij tujim kupcem 
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Indikatorji: Število posredovanih informacij, sklepanje novih poslov med tujim podjetjem kot 
iskalcem in podjetjem, ki smo ga predlagali 

Pričakovani rezultati: Povečan izvoz, T1PO tudi med tujimi podjetji poznan kot organ, kjer je 
središče zbiranja informacij 

Aktivnost 2: Promocija slovenskega gospodarstva kot ponudnika kakovostnih izdelkov in storitev 

Opis aktivnosti: S posebnimi akcijami izkoristimo priložnosti in v tujini predstavljamo slovensko 
gospodarstvo 

Cilji aktivnosti: Med tujimi podjetji povečati zanimanje za aktivnost 1 v tem projektu 

Indikatorji: Število novih tujih podjetij, ki se odzovejo s povpraševanjem 

Pričakovani rezultati: Povečanje povpraševanja po slovenskih izdelkih 

PP 1561 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 10,1 mio SIT 

Projekt: Nakup osnovnih sredstev za delo v TIPO 

Opis projekta: za normalno opravljanje dela nabava osnovnih sredstev 

Načrtovani rezultati: opremljenost delovnih mest 

Aktivnost 1: izvedba nakupa računalnikov in tiskalnikov 

Opis aktivnosti: povabilo k oddaji ponudb usposobljenim dobaviteljem in sklenitev pogodbe o 
nakupu z najboljšim ponudnikom 

Cilji aktivnosti: primerna računalniška oprema 

Indikatorji: hitrejše in učinkovito delo vseh zaposlenih 

Pričakovani rezultati: zaradi zastarelosti računalniške opreme bo nujno nabaviti nove računalnike, 
zamenjava s starimi. 

Aktivnost 1: izvedba nakupa pohištva 

Opis aktivnosti: povabilo k oddaji ponudb usposobljenim dobaviteljem in sklenitev pogodbe o 
nakupu z najboljšim ponudnikom 

Cilji aktivnosti: primemo pohištvo v pisarnah, kjer sprejemamo goste 

Indikatorji: primernejše delovno okolje 

Pričakovani rezultati: boljša razporeditev 

Poleg navedenih sredstev bo Agencija v letu 2003 potrebovala še sredstva na PP 1752 - Materialni 
stroški v višini 66,6 mio SIT in sredstva za plače v višini 76,2 mio SIT. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14032101 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

1. Opis podprograma 

Podprogram razvoja turizma je namenjen ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoročne 
konkurenčnosti turističnega gospodarstva in povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti z 
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razvojem turistične infrastrukture in krepitvijo elementov turistične ponudbe na eni strani ter 
spodbujanjem rasti turistične potrošnje na drugi strani. 

Turizem po svoji vsebini v svetovnem merilu postaja najpomembnejša gospodarska panoga. Povezuje 
številne gospodarske dejavnosti, zato ima enega najvišjih panožnih multiplikatorjev (1,8). Poleg tega 
pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje ekonomsko vrednost biotske raznovrstnosti, 
naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Slovenija danes 
predstavlja 0,3 % turističnega obiska v Evropi. Turistična dejavnost prispeva v našem gospodarstvu 
nekaj več kot 400 milijard SIT skupne proizvodnje, kar pomeni 9,1 % BDP in 6 % dodane vrednosti 
ter zaposluje okrog 52.500 oseb. Turistični devizni priliv (v letu 2001 nekaj manj od 1 milijarde US$) 
predstavlja 10% slovenskega izvoza blaga in storitev. V letu 2001 je v Sloveniji bivalo 2.085.722 
turistov, ki so ustvarili 7.129.602 turističnih nočitev. Glede na leto 2000 smo v letu 2001 beležili 7 % 
večji turistični obisk, predvsem zaradi povečanja obiska tujih turistov. Vendar pa v primerjavi z letom 
1990 v letu 2001 še vedno beležimo 10% manj turističnih nočitev in 12% manjše število 
prenočitvenih kapacitet. 

S ciljem spodbuditve nadaljnjega razvoja turizma smo na Ministrstvu za gospodarstvo pripravili novo 
strategijo slovenskega turizma 2002 - 2006, ki jo je sprejela Vlada RS. Nova strategija slovenskega 
turizma je skupen, partnerski dokument slovenskega turističnega gospodarstva, ki so ga sooblikovali 
vsi, ki soustvarjajo slovensko turistično ponudbo. V novi strategiji je tako postavljen partnerski odnos, 
v katerem odgovornost za razvoj turizma prevzemajo turistična podjetja in podjetniki, turistična 
območja in lokalne skupnosti, civilna družba ter Vlada RS. 

V novi strategiji ugotavljamo, da v slovenskem turizmu še vedno obstaja vrsta slabosti, ki 
predstavljajo ovire za uspešen razvoj turizma. Te slabosti so predvsem: 

• Slaba prepoznavnost Slovenije in slovenske turistične ponudbe v tujini; 
• Razpršenost in nepovezanost turistične ponudbe na nacionalnem in lokalno regionalnem nivoju; 
• Pomanjkanje jasnih razvojnih strategij posameznih turističnih območij z ustrezno prostorsko 

ureditvijo; 
• Neustrezna struktura in premajhen obseg nastanitvenih kapacitet posebno v razvitih turističnih 

krajih (premalo večjih hotelov z višjo kakovostjo ponudbe in manjših hotelov v nižjih cenovnih 
razredih, premalo zasebnih sob in apartmajev višje kakovosti); 

• Premajhno število in razvitost prepoznavnih turističnih blagovnih znamk; 
• Premajhna trženjska usmerjenost in slaba podjetniška inovativnost, ki se odraža v pomanjkanju 

atraktivnih turističnih proizvodov; 
• Nizka izobrazbena struktura zaposlenih v turizmu in premalo kakovostni kadri; 
• Relativno slabo razvita turistična infrastruktura; 
•- Finančna šibkost turističnih podjetij, ki se kaže v majhnem obsegu investiranja; 
• Nerazvitost celovitega, standardiziranega in transparentnega turistično informacijskega sistema 

onemogoča vodenje učinkovite razvojne politike na državni, lokalni in podjetniški ravni, kakor 
tudi kvalitetno informiranost potencialnih turistov. 

Navedene slabosti bistveno vplivajo na konkurenčnost slovenskega turizma na globalnem trgu, zato 
smo v novi strategiji slovenskega turizma postavili vrsto kvalitativnih in kvantitativnih ciljev, ki so 
usmerjeni k povečanju globalne konkurenčnosti slovenskega turizma in obsega turistične dejavnosti. 
Glavni cilji so: 

• Povečati prepoznavnost Slovenije kot zanimive, atraktivne in varne turistične destinacije s 
pestrimi doživetji in raznovrstnimi oblikami turistične ponudbe na stičišču Alp in Jadrana, 

• Spodbuditi investicijski cikel v vrednosti l,5mrd EUR do leta 2010, ki bo temeljil na kakovostni 
obnovi obstoječih in izgradnji novih turističnih kapacitet, 

• Povečati vlogo znanja in izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih na vseh področjih in ravneh 
razvoja slovenskega turizma, 

• Izboljšati prostorske pogoje za razvoj turizma na območjih, ki so strateškega pomena za razvoj 
turizma. 
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Za uresničitev temeljnih strateških ciljev na področju razvoja turizma nova strategija opredeljuje pet 
temeljnih razvojnih politik: 

• Politiko prostorskega razvoja turizma 
• Politiko trženja slovenskega turizma 
• Politiko razvoja človeških virov v turizmu 
• Investicijsko politiko slovenskega turizma 
• Politiko spodbujanja razvoja novih proizvodov in dviga kakovosti v turizmu, 

v katerih so opredeljeni ukrepi in aktivnosti Vlade RS s katerimi le ta usmeija podjetniški sektor in 
ostale strateške partneije k doseganju strateških ciljev. Letne prioritete delovanja Vlade RS bodo 
opredeljene v letnih turističnih politikah, ki jih bodo v skladu s partnerskim modelom vodenja 
turistične politike sprejemali strateški partnerji na letnih razvojnih konferencah. Prva turistična politika 
bo pripravljena za leto 2003. 

Izvajanje temeljnih politik razvoja slovenskega turizma poleg ukrepov in aktivnosti podprograma 
spodbujanja razvoja turizma, ki ga izvaja Ministrstvo za gospodarstvo vključuje tudi ukrepe vseh 
politik in programov, ki so na vladnem nivoju namenjeni uresničevanju razvojnih prednostnih nalog 
slovenskega gospodarstva. To pa zahteva usklajeno delovanje in povezovanje aktivnosti in ukrepov 
med posameznimi vladnimi resorji. Ministrstvo za gospodarstvo v tem okviru prevzema vodenje in 
koordinacijo ukrepov in aktivnosti na vladnem nivoju. 

Poslanstvo podprograma je tako na eni strani ustvaijati pogoje za razvoj kakovostne turistične 
ponudbe in na drugi strani pogoje za učinkovito promocijo turistične ponudbe s ciljem krepitve 
konkurenčnosti turističnega gospodarstva na globalnem trgu. 

Ključne naloge podprograma so: 

• Zagotavljanje sistemskih pogojev za razvoj turizma z oblikovanjem ustrezne zakonodaje, 
• Zagotavljanje kvalitetne in sistematične promocije slovenskega turizma na domačem in tujih trgih 

z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij, 
• Spodbujanje razvoja integralnih turističnih proizvodov in skupne turistične infrastrukture s 

krepitvijo razvojnih sposobnosti turističnih destinacij. 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 

• Zakon o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št.57/98), 
• Strategija slovenskega turizma 2002 - 2006 (Vlada RS, 25.7.2002), 
• Državni razvojni program 2001 - 2006, 
• Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002 - 2006, 
• Program razvoja integralnega turistično informacijskega sistema za leto 2002 in 2003. 

Temeljni razvojni cilj podprograma razvoja turizma je ustvarjanje pogojev za krepitev konkurenčnosti 
slovenskega turizma na globalnem trgu in povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti. To je tudi 
temeljni strateški cilj nove Strategije slovenskega turizma 2002 - 2006. 

Glavni cilj bomo dosegli z uresničitvijo naslednjih dolgoročnih ciljev: 

• Zagotoviti sistematično in kvalitetno promocijo slovenskega turizma za povečanje prepoznavnosti 
slovenskega turizma na tujih trgih, 

• Spodbuditi zagon investicijskega cikla z ustvarjanjem ugodnih pogojev za investiranje v turizem 
in z odpravo kritičnih točk za uspešno investiranje v obnovo in izgradnjo novih turističnih 
kapacitet in skupne turistične infrastrukture, 

• Spodbuditi razvoj in trženje novih integralnih turističnih proizvodov, ki bodo temeljili na javno- 
privatnein partnerstvu, domačem znanju, na izrabi naravnih vrednot in kulturne dediščine ter 
drugih prednosti in danosti, 

• Spodbuditi razvoj človeških virov na vseh področjih turizma. 

7. oktober 2002 789 poročevalec, št. 96/11 



3. Obrazložitev dejavnosti 

V skladu z navedenimi cilji, podprogram zajema štiri področja in sicer: 

• Promocijo slovenskega turizma 
• Spodbujanje razvoja integralnih turističnih proizvodov 
• Spodbujanje razvoja skupne turistične infrastrukture 
• Sistemske ukrepe. 

Prva tri področja so podrobneje opredeljena v obrazložitvah posameznih proračunskih postavk.. V 
okviru sistemskih ukrepov v letu 2003 načrtujemo spremembo Zakona o pospeševanju turizma in 
uvajanje turističnih satelitskih računov, s katerimi želimo dobiti podlago za bolj realno vrednotenje 
ekonomskega pomena turizma v narodnem gospodarstvu. 

PP 1710 - Slovenska turistična organizacija 950,0 mio SIT 

Sredstva na tej postavki bodo namenjena za delovanje Slovenske turistične organizacije (plače, 
materialni stroški, osnovno delovanje) ter za izvajanje njenih osnovnih dejavnosti in sicer za izvajanje 
programa splošne promocije turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih, za raziskave in 
razvoj na področju promocije turizma in za vzdrževanje integralnega turistično informacijskega 
sistema. 

Poleg izvajanja osnovnega programa splošne promocije bo Slovenska turistična organizacija v letu 
2003 na podlagi nove Strategije trženja slovenskega turizma, izvajala tudi dejavnost razvoja in trženja 
integralnih turističnih proizvodov in razvoja integralnega turistično informacijskega sistema Slovenije. 
Sredstva za izvedbo navedenih razvojnih projektov so zagotovljena na drugih proračunskih postavkah 
znotraj podprograma razvoja turizma, programa podjetništva in konkurenčnosti in v okviru programa 
regionalnega razvoja. Obseg sredstev za izvedbo navedenih projektov in dejavnosti STO-ja bo 
usklajen na podlagi predloženega programa Slovenske turistične organizacije v okviru sprejemanja 
turistične politike za leto 2003. 

V novi strategiji trženja slovenskega turizma tako poudarek poleg splošne promocije slovenskega 
turizma dobiva celovitost konceptov trženja za posamezne ciljne trge, vključevanje Slovenije v e- 
poslovanje na globalnem turističnem trgu, prestrukturiranje turističnih predstavništev v tujini z vidika 
uveljavljanja modela celovitega upravljanja odnosov s turisti kot poslovnimi strankami (t.i. CRM 
model) in širitev mreže turističnih predstavništev na prioritetnih tujih trgih, partnersko sodelovanje s 
turističnim gospodarstvom, razvoj in trženje turističnih blagovnih znamk ter razvoj STO-ja kot 
komunikacijsko informacijskega in marketinškega centra za turizem. 

Podlage za izvajanje dejavnosti v okviru te postavke so Zakon o pospeševanju turizma (Uradni list RS, 
št.57/98), Uredba o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda »Center za promocijo turizma 
Slovenije« - »Slovenian tourist board« v javni gospodarski zavod »Slovenska turistična organizacija« - 
»Slovenian tourist board« (Uradni list RS, št. 99/99, 24/00, 79/00), Strategija slovenskega turizma 
2002 - 2006, Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002 - 2006. 

PP 1732 - Spodbujanje razvoja turizma 267,5 mio SIT 

Sredstva bodo namenjena spodbudam za razvoj in trženje integralnih turističnih proizvodov za 
celovito, kakovostno, razpoznavno in tržno zanimivo turistično ponudbo, ki bo temeljila na bogati 
kulturni dediščini in naravnih vrednotah ter na domačem znanju. 

V letu 2003 bo ministrstvo v okviru te postavke na podlagi nove strategije slovenskega turizma 
izvajalo prioritetno naslednje aktivnosti: 

• Pomoč pri oblikovanju projektov razvoja integralnih turističnih proizvodov na lokalno-regionalni 
ravni za pridobivanje sredstev za njihovo izvedbo iz programa spodbujanja regionalnega razvoja 
in iz mednarodnih virov. 

• Priprava programa za razvoj človeških virov in izvedba projektov usposabljanja s področja 
turizma (prioritetno za management turističnih destinacij, strateško planiranje, gorsko in turistično 
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vodništvo, kakovost in ocenjevanje turistične ponudbe, uporabo informacijskih tehnologij in 
trženje v turizmu). 

• Priprava in izvedba nacionalnih projektov razvoja in trženja posameznih turističnih proizvodov 
(kongresni turizem, kulturna in naravna dediščina, ipd.). Ti projekti se bodo izvajali preko 
Slovenske turistične organizacije. 

• Priprava in izvajanje programov spodbujanja društvene dejavnosti na področju turizma kot 
pomembnega elementa osveščanja prebivalstva in še posebej mladih o pomenu urejenosti okolja, 
gostoljubnosti in ohranjanja kulturne dediščine in naravnih vrednot. Akcije s tega področja se 
bodo izvajale preko Turistične zveze Slovenije kot najpomembnejše društvene organizacije s 
široko mrežo turističnih društev v okviru programa Slovenske turistične organizacije. 

Podlage za izvajanje navedenih aktivnosti in ukrepov so Zakon o pospeševanju turizma (Uradni list 
RS, št.57/98), Strategija slovenskega turizma 2002 - 2006, Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti 2002 - 2006. 

Izhodišča za pripravo ukrepov 

V skladu s temeljnimi strateškimi usmeritvami nove strategije slovenskega turizma je za uspešen 
razvoj in trženje integralnih turističnih proizvodov bistvena povezava tega ukrepa s sistemom ukrepov 
za krepitev razvojnih sposobnosti turističnih destinacij, prioritetno na temeljnih strateških turističnih 
območjih in sicer s pomočjo pri pripravi razvojnih projektov in s spodbujanem razvoja znanja o 
oblikovanju in trženju integralnih turističnih proizvodov, o pomenu turističnih blagovnih znamk ter o 
menedžmentu turističnih destinacij ter z večjo podporo projektom razvoja in trženja integralnih 
turističnih proizvodov na nacionalni ravni. 

PP 1897 - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture 675,2 mio SIT 

Sredstva te proračunske postavke zajemajo razvojne spodbude države podjetjem za sofinanciranje 
izgradnje in obnove objektov in naprav skupne turistične infrastrukture, spodbude za pripravo 
prostorske dokumentacije za razvojne potrebe turizma na lokalno-regionalni ravni ter sredstva za 
razvoj integralnega turistično informacijskega sistema. Osnovni cilj prvih dveh aktivnosti je v skladu z 
novo strategijo spodbuditi zagon investicijskega cikla v turizmu po eni strani s sofinanciranjem 
obnove in izgradnje skupne turistične infrastrukture ter po drugi strani z odpravo ene od 
najpomembnejših kritičnih točk za izvedbo investicij, to je neustrezno prostorsko dokumentacijo na 
lokalni ravni. 

V letu 2003 bo ministrstvo v okviru te postavke izvajalo prioritetno naslednje aktivnosti: 

• Izvedba javnega razpisa za spodbujanje izgradnje in prenove objektov skupne turistične 
infrastrukture. Poudarek pri navedenem razpisu bo tudi v tem letu na sofinanciranju skupne 
turistične infrastrukture na strateško opredeljenih temeljnih turističnih območjih, ki bo pomembno 
vplivala na dvig kakovosti in atraktivnosti celotne turistične ponudbe turističnega območja. S tem 
želimo posredno vplivati tudi na boljše povezovanje turističnih ponudnikov in javnega sektorja na 
turističnih območjih in z vidika racionalnosti skupnega vlaganja v objekte turistične infrastrukture 
tudi prispevati k zniževanju stroškov poslovanja posameznih turističnih ponudnikov. 

• V sodelovanju z Ministrstvom za okolje, prostor in energetiko izvedba javnega razpisa za pripravo 
prostorske dokumentacije za potrebe turističnega razvoja na lokalno-regionalni ravni; Za izvedbo 
te aktivnosti so predvidena tudi sredstva za spodbujanje pridobivanja stavbnih zemljišč občin za 
investicije iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti. 

• Nadaljevanje izvedbe projekta vzpostavitve integralnega turistično informacijskega sistema 
Slovenije, ki vključuje razvoj lokalnega turistično informacijskega sistema in njegovo integracijo 
na nacionalni ravni, razvoj centralnega rezervacijskega sistema in sistema za vrednotenje 
predlogov projektov in za podporo odločanju turističnim subjektom na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni. Projekt se izvaja preko STO. 

Podlage za izvajanje ukrepov in aktivnosti so Zakon o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št.57/98), 
Strategija slovenskega turizma 2002 - 2006, Uredba o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje 
razvoja turistične infrastrukture (Uradni list RS, št. 11/99,102/00,50/01), Program razvoja integralnega 
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• :#> 
turistično informacijskega sistema za leto 2002 in 2003, Program ukrepov za spodbujanje podjetništva 
in konkurenčnosti 2002 - 2006. 

Izhodišča za pripravo ukrepov 

Ukrep sofinanciranja obnove in izgradnje objektov skupne turistične infrastrukture se izvaja že četrto 
leto. Iz podatkov, zbranih na podlagi izvedenih javnih razpisov v letih 1998 do 2002 izhaja, daje 
skupna predračunska vrednost naložbenih programov, prijavljenih na javnem razpisu za spodbujanje 
razvoja turistične infrastrukture znašala leta 1998 13,7 milijarde SIT, leta 2000 13,5 milijarde SIT leta 
2001 11,7 milijarde SIT in leta 2002 13,1 mrd SIT (podatki za leto 1999 zaradi drugačnega značaja 
proračunskih sredstev niso primerljivi). To nikakor ne pomeni, da povpraševanje po razvojnih 
spodbudah za potrebe razvoja turistične infrastrukture ne raste. Razlog za to je v zaostrovanju pogojev 
za udeležbo (omejevanje vrst objektov turistične infrastrukture, ki so jih podjetja lahko prijavila na 
javni razpis) na javnem razpisu zaradi vse manjšega obsega razpoložljivih sredstev za ta namen. 
Ocenjujemo, da bi ob enakih razpisnih pogojih, kot so veljali leta 1998, skupna predračunska vrednost 
naložbenih programov, prispelih na javni razpis, znašala v letu 2002 najmanj 25 milijard SIT. 

S ciljem spodbuditve zagona investicijskega cikla se ta ukrep ohranjanja tudi v letu 2003. V skladu z 
novo strategijo pa je v naslednjih letih predvidena ponovna razširitev razvojnih spodbud na več vrst 
objektov turistične infrastrukture, ki se bodo prioritetno usmerjala na temeljna turistična področja, 
opredeljena v novi strategiji. 

Slovenija danes nima celovitega,'standardiziranega in transparentnega informacijskega sistema, kot je 
to značilno za druge razvite turistične dežele. Zaradi tega danes tudi ni možno voditi učinkovito 
turistično razvojno politiko na državni in lokalni ravni, prav tako pa tudi ne poslovnih politik 
turističnih podjetij. Poleg tega odsotnost učinkovitega zajemanja informacij o turistični ponudbi na 
nivoju turističnih ponudnikov in turističnih območij ter njihove integracije na nivo Slovenije močno 
vpliva tudi na slabo informiranost potencialnih turistov o turistični ponudbi Slovenije. Zaradi tega je 
ministrstvo v letu 2002 sprejelo Program razvoja integralnega turistično informacijskega sistema za 
leti 2002 in 2003, katerega cilj je poenotenje obstoječih informacijskih sistemov, njihova tehnološka 
uskladitev in povezava na nivoju Slovenije. 

PP 4139 - Razvoj turizma-Luka Koper 

PP 4136 - Razvoj turizma-IUV Vrhnika 

PP 2227 - Razvoj turizma-Talum 

500,0 mio SIT 

240,0 mio SIT 

750,0 mio SIT 

Prvih deset let samostojne države je za slovenski turizem pomenilo obdobje relativne stagnacije, ki so 
jo povzročile izguba trga, denacionalizacija in proces privatizacije. Stagnacija je še posebej vidna na 
področju žičničarstva, problematično pa je tudi stanje nekaterih za slovenski turizem pomembnih 
turističnih objektov v tradicionalnih turističnih destinacijah kot so stari hotel Palače v Portorožu, 
Rimske Toplice, itd. Oživitev navedenih objektov zahteva ogromna vlaganja, ki so v primeru 
žičničarstva kot izrazito infrastrukturne dejavnosti in v primeru zaščite objektov kot kulturne 
dediščine, nezanimiva za privatne investitorje, po drugi strani pa močno vplivajo na celotni razvoj 
turistične destinacije. 

I 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

• Uskladitev Zakona o pospeševanju turizma. Indikator: dosežena stopnja v postopku sprejemanja 
zakona. Planirani rezultat: sprejem zakona v državnem zboru. 

• Ustvariti podlago za kvalitetnejšo, potrebam turističnega gospodarstva prilagojeno promocijo 
turistične ponudbe Slovenije. Indikator: dosežena stopnja v procesu prilagoditve organiziranosti 
STO-ja cilju večjega vključevanja turističnega gospodarstva v upravljanje in odločanje STO-ja. 
Dosežena stopnja racionalizacije poslovanja STO. Število in obseg partnerskih projektov s 
turističnim gospodarstvom. Število novih integralnih turističnih proizvodov. Planirani rezultati: 
Prilagoditev ustanovitvenih aktov STO-ja novi organiziranosti. Uvedba instrumentov za 

poročevalec, št. 96/11 792 7. oktober 2002 



spremljanje zastavljenih ciljev in merjenje učinkovitosti promocijskih akcij STO. Izvedba 
načrtovanih skupnih projektov v višini razpoložljivih sredstev. 

• Vzpostaviti integralni turistično informacijski sistem. Indikator: dosežena stopnja pokritosti 
slovenskih turističnih območij z računalniško podprtim informacijskim sistemom. Dosežena faza 
izvedbe projekta razvoja integralnega turistično informacijskega sistema. Planirani rezultat: 80 % 
stopnja pokritosti slovenskih turističnih območij z računalniško podprtim informacijskim 
sistemom do konca leta 2003 

• Spodbuditi razvoj turistične ponudbe z vlaganji v razvoj in trženje integralnih turističnih 
proizvodov na nacionalni in lokalno regionalni ravni, v projekte povezovanja na lokalni in 
regionalni ravni, v programe spodbujanja civilne pobude na področju turizma in v program 
razvoja človeških virov. Indikator: število prejemnikov razvojnih spodbud in obseg dodeljenih 
sredstev za razvoj in trženje integralnih turističnih proizvodov na lokalno regionalni ravni. Število 
pripravljenih programov integralnih turističnih proizvodov na nacionalni ravni. Število delujočih 
lokalnih in regionalnih turističnih organizacij po principu javno privatnega partnerstva. Število 
izvedenih akcij civilne pobude. Število izvedenih programov usposabljanj in število udeležencev 
usposabljanj. Planirani rezultati: vlaganja v pripravo in izvedbo navedenih programov in projektov 
v višini 267 mio SIT. Predvidena je koncentracija vlaganj na manjše število najboljših programov 
in projektov. 

• Spodbuditi razvoj turistične infrastrukture z dodeljevanjem razvojnih spodbud za projekte skupne 
turistične infrastrukture. Indikator: število prejemnikov in obseg dodeljenih sredstev. Planirani 
rezultat: vlaganja v turistično infrastrukturo v višini razpoložljivih sredstev. Predvidena je 
koncentracija vlaganj na manjše število projektov, katerih realizacija bo prinesla največje učinke 
za razvoj turizma na določenem turističnem območju. 

• Spodbuditi pripravo ustreznih prostorskih aktov za razvojne potrebe turizma na lokalno- 
regionalnem nivoju. Indikator: število izdelanih prostorskih aktov. Planirani rezultat: izdelani 
prostorski akti na vsaj treh temeljnih turističnih območjih. 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjska 

izgradnja 

1601 Prostorska politika in splošne administrativne 

zadeve 

16012101 Gradbena regulativa in nadzor 

1. Opis podprograma 

Sprememba sistema tehnične zakonodaje na področju gradbeništva vključuje izdelavo pravnih aktov, 
ki se nanašajo na gradbene proizvode. Vpeta je v šii^i program spreminjanja tehnične zakonodaje 
(regulative) v RS pri usklajevanju le-te z ustreznimi akti EU. Sistemske spremembe pogojuje 
spremembe v celotni institucionalni infrastrukturi, ki je potrebna za dejansko uveljavitev ustrezne 
zakonodaje in mora biti usklajena s zakonodajo, ki ureja področje graditve objektov. 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Po zakonu o gradbenih proizvodih bo .potrebno pripraviti podzakonske akte, za kar bodo potrebna 
ustrezna izvedenska mnenja, raziskovalni projekti na tistih področjih, kjer je potrebno specialno znanje 
področnih strokovnjakov ter oblikovati posebne delovne skupine za pripravo ustreznih predpisov. Pri 
tem je potrebno zagotoviti tudi sodelovanje slovenskih strokovnjakov v številnih delovnih telesih 
Komisije EU, ki obravnavajo problematiko gradbenih proizvodov in jo potem na nacionalni ravni 
ustrezno vključiti v ustrezne akte in prakso. Vzpostaviti oziroma omogočiti je potrebno ustrezno 
delovanje infrastrukture (standardizacija, akreditacija, preskuševališča, organi za podeljevanje 
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tehničnih soglasij, organi za nadzor proizvodnega procesa), tako, da se zagotovi predpisana varnost 
gradbenih proizvodov, in s tem, posredno ali neposredno, varnost gradbenih objektov. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

Zgoraj navedene aktivnosti bomo uresničevali na podlagi: 

Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, št.71/93), 
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84,29/86, Uradni list RS, št. 
40/94,29/95,59/96,45/99), 
Zakona o akreditaciji (Uradni list RS, šr.59/99) 
Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99) 
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91,21/91,23/96), 
Asociacijski sporazum z EU (podpisan 10. junija 1996 in ratificiran v DZ RS 15. julija 1997). 

Navedene aktivnosti bomo izvajali v okviru naslednjih proračunskih postavk: 

PP 2357 - Gradbeni proizvodi (izvedenska mnenja) 1,7 mio SIT 

PP 2358 - Predpisi (stanovanja, gradbeni proizvodi in urejanje prostora) 2,6 mio SIT 

PP 2359 - Aktivnosti k približevanju k EU (gradbeni proizvodi) 3,6 mio SIT 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Načrtuje se nadaljevanje izdelave podzakonskih aktov in pravilnikov, ki se navezujejo na zakon o 
gradbenih proizvodih. Zakon o gradbenih proizvodih pogojuje pripravo in sprejetje zakonskih in 
podzakonskih predpisov, ki bodo implementirali direktivo EU za gradbene proizvode (CPD) ter 
sodelovanje z evropskimi organizacijami, ki delujejo za potrebe implementacije CPD, kot tudi za 
sodelovanje z nacionalnimi subjekti, ki prevzemajo vloge izvajalcev. Za pripravo navedenih aktivnosti 
bodo v sodelovanju z ustreznimi strokovnimi institucijami in strokovnjaki izdelane potrebne študije in 
ekspertize. 

20 Socialno varstvo 

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 

20032101 Socialno varstvo in odškodnine zaradi prestrukturiranja 
proizvodnje 

1. Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva po Zakonu o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter 
o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Uradni list RS, št. 
56/96, 35/98 in 86/2000 v nadaljevanju ZPPPA1), zagotavlja ukinitev proizvodnje azbestnih izdelkov, 
nadomeščanje azbestne proizvodnje z neazbestno in zagotavlja socialno varnost in potrebna sredstva 
delavcem, ki so bili do ukinitve proizvodnje izpostavljeni škodljivemu vplivu azbestnega prahu. Za 
izpostavljanje azbestnemu prahu, program predvideva upokojitve pod ugodnejšimi pogoji in pa 
izplačilo odškodnin tako delavcem, kot prebivalcem. Namen zakona je, da nudi pomoč tistim 
podjetjem, ki so in še uporabljajo azbest, skladno z Uredbo Vlade Republike Slovenije, št. 524 - 00/98 
- 1 (Uradni list RS, št.20/98) in so dolžna zaradi določil ZPPPAI opustiti azbest in na tej podlagi 
prestukturirati azbestno proizvodnjo v neazbestno, ter da se v primeru nezmožnosti zaposlitve v teh 
podjetjih nudi prizadetim delavcem denarno pomoč, z namenom dokupa razlike do polnih 
pokojninskih let in pa tudi ustrezno odškodnino, če so zboleli za poklicno boleznijo zaradi 
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izpostavljenosti azbestu. Poklicne bolezni katere povzroča azbest niso v ZPPAI posebej določene, so 
pa opredeljene v Pravilniku o določitvi poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, ki gaje izdal 
minister za zdravstvo dne 7. maja 1997 (Uradni list RS, št. 26/97). Verifikacijo poklicne bolezni lahko 
izvaja samo interdisciplinarna skupina strokovnjakov, katero imenuje minister za zdravstvo Republike 
Slovenije. Za to delo pa je potrebno zagotavljati zdravnikom tudi finančna sredstva. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 

Plačilo odškodnin in dokupa delovne dobe upravičencem po ZPPPAI. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

Sredstva so namenjena za plačilo: 
dokupa delovne dobe po ZPPPAI Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
odškodnin obolelim za azbestozo po ZPPPAI 
interdisciplinarne skupine zdravnikov po ZPPPAI. 

Navedene aktivnosti bomo v letu 2003 izvajali v okviru naslednje proračunske postavke: 

PP 8289 - Dokup zavarovalne dobe in odškodnine po ZPPPAI 713,2 mio SIT 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Trenutni zakon ZPPPAI (Uradni list RS, št. 56/96 in 86/00) je veljaven do leta 2004. V njem je 
navedene tudi predvidena višina proračunskih sredstev namenjena posledicam prestrukturiranja 
proizvodnje, predčasnega upokojevanja ter izplačilo odškodnin. V zakonu se Republika Slovenija 
subsiduamo obvezuje sodelovati pri reševanju azbestne problematike (prestrukturiranje proizvodnje, 
zaposleni, okoliško prebivalstvo). 

23 Intervencijski programi in obveznosti 

2301 Blagovne rezerve 

23012101 Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv 

To področje zajema v delu, ki ga pokriva Ministrstvo za gospodarstvo, sredstva za oblikovanje in 
vzdrževanje državnih blagovnih rezerv in sredstva za pokrivanje negativnih razlik in ostalih stroškov 
pri intervencijah z državnimi blagovnimi rezervami. 

Blagovne rezerve so oblikovane za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in 
nestabilnostih na trgih, ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega in vojni. Oblikovanje in 
uporaba blagovnih rezerv je gospodarska javna služba, za izvajanje le-te je Republika Slovenija 
ustanovila javni gospodarski zavod za blagovne rezerve. Cilji so opredeljeni v zakonu o blagovnih 
rezervah (Uradni list RS 60/95, 38/99) ter v petletnem programu državnih blagovnih rezerv. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 4. člena zakona o blagovnih rezervah na svoji 117. redni seji 
dne 1.7.1999 sprejela 5 letni program državnih blagovnih rezerv za obdobje odi! 1.1999 do 
31.12.2003, s katerim je določila cilje, ki naj bodo doseženi do konca leta 2003. To je: 

vrste in najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti vedno na razpolago za 
potrebe preskrbe in število dni preskrbe s tem blagom 
način skladiščenja blaga 
teritorialna razmestitev blaga 
vire financiranja in obseg posameznih virov. 
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Glavni letni izvedbeni cilji bodo določeni v letnem programu dela in finančnem načrtu tako, da bo 
zagotovljeno postopno doseganje ciljev sprejetega petletnega programa oblikovanja državnih 
blagovnih rezerv in sicer: 

vrste in najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti vedno na razpolago za 
potrebe preskrbe in število dni preskrbe s tem blagom 
način skladiščenja blaga 
teritorialna razmestitev blaga (vključujoč program prestrukturiranja vrste in lokacije ter 
izgradnjo novih skladišč) 
obseg in vir sredstev za namen. 

1. Opis podprograma 

Storitev oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv je gospodarska javna služba. Za njeno 
izvajanje je Republika Slovenija ustanovila javni gospodarski zavod za blagovne rezerve. Blagovne 
rezerve so oblikovane za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in nestabilnostih na 
trgih, ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega in vojni. Obveznosti in pravice države in Zavoda 
RS za blagovne rezerve pri programiranju državnih blagovnih rezerv in pri zagotavljanju storitev na 
področju oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv so opredeljene v Zakonu o blagovnih rezervah 
(Uradni list RS, št. 60/95 in 38/99). 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 4. člena zakona o blagovnih rezervah na svoji 117. seji dne 
1.7.1999 sprejela 5 letni program državnih blagovnih rezerv za obdobje od 1.1.1999 do 31.12.2003, s 
katerim je določila cilje, ki naj bodo doseženi do konca leta 2003. To je: 

vrste in najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti vedno na razpolago za 
potrebe preskrbe in število dni preskrbe s tem blagom 
način skladiščenja blaga 
teritorialna razmestitev blaga 
vire financiranja in obseg posameznih virov. 

3. Obrazložitev dejavnosti 

Zakonska podlaga za dejavnost oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv je opredeljena v zakonu o 
blagovnih rezervah (Uradni list 60/95, 38/99). Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni 
predlogov za pravice proračunske porabe, so opredeljeni v sprejetem 5-letnem programu državnih 
blagovnih rezerv za obdobje 1999 - 2003. 

Sredstva za izvajanje storitev oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv se zagotavljajo na naslednjih 
postavkah: 

PP 1902 - Storitve Zavoda RS za blagovne rezerve 307,1 mio SIT 

Sredstva so namenjena za plače in prispevke zaposlenih ter stroške materiala in storitev. 

PP 1924 - Obnavljanje in dopolnjevanje blagovnih rezerv 900,7 mio SIT 

Sredstva 5 te postavke so namenjena oblikovanju, obnavljanju, vzdrževanju in dopolnjevanju državnih 
blagovnih rezerv. 

PP 1545 - Investicije - blagovne rezerve 79,1 mio SIT 

Sredstva so namenjena rekonstrukciji in gradnji skladišč, študijam o izvedljivosti projektov, projektni 
dokumentaciji ter nakupu naftnih derivatov. 
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PP 1-781 - Intervencije na trgu 4,3 mio SIT 

Sredstva so namenjena pokrivanju negativnih razlik in ostalih stroškov pri intervencijah na trgu z 
državnimi blagovnimi rezervami. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003 

Glavni letni izvedbeni cilji bodo določeni v letnem programu dela in finančnem načrtu tako, da bo 
zagotovljeno postopno doseganje ciljev sprejetega petletnega programa oblikovanja državnih 
blagovnih rezerv in sicer: 

vrste in najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti vedno na razpolago za 
potrebe preskrbe in število dni preskrbe s tem blagom, 
način skladiščenja blaga, 
teritorialna razmestitev blaga (vključujoč program prestrukturiranje vrste in lokacije ter 
izgradnjo novih skladišč), 
obseg in vir sredstev. 
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23 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 

GOZDARSTVO IN PREHRANO 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
1104 Gozdarstvo 

1105 Ribištvo 

23 Intervencijski programi in obveznosti 

2301 Blagovne rezerve , 

2311 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
11012302 Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
11022301 Ukrepi za stabilizacijo trga .(notranji in zunanji trg) 
11022302 Slovenski kmetijski okoljski program 
11022303 Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva 
11022304 Razvoj podeželja 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
11032301 Delovanje služb in javnih zavodov 
11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 
11032304 Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in raziskovanje 
11032305 Kakovost in nadzor 
11032306 Zmanjšanje škod v kmetijstvu 

1104 Gozdarstvo 
11042301 Delovanje služb in javnih zavodov 
11042302 Program obnove, nege in varstva gozdov 
11042303 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
11042304 Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu 

1105 Ribištvo 
11052301 Program razvoja ribištva 
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2312 VETERINARSKA UPRAVA 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

11032301 Delovanje služb in javnih zavodov 
11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
11032305 Kakovost in nadzor 

2314 INŠPEKTORAT RS ZA KiMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN 
RIBIŠTVO 
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
11032305 Kakovost in nadzor 

2318 AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

2319 URAD RS ZA PRIZNAVANJE OZNAČB KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. 
ŽIVIL 

11 Kmetijstvo 
1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

2320 INŠPEKTORAT RS ZA KONTROLO KAKOVOSTI KMETIJSKIH 
PRIDELKOV IN ŽIVIL 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

11032305 Kakovost in nadzor 

2321 UPRAVA RS ZA VARSTVO RASTLIN IN SEMENARSTVO 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
11032302 Zdravstveno varstvo .rastlin in živali 
11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2003 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPU/PPP/GPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
 (D (2) (3) (4) = (l) + (3) (5) 

JMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, | 61.183.7191{ 100,00| -2.646.219 1 58.537.5001 
'gozdarstvo in prehrano 

100,00| 

11 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN 60.806.119 99.38 -2.646.219 58.159.900 99.35 
RIBIŠTVO 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 7.809.828 12,76 30.286 7.840.114 13,39 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 38.504.444 62.93 -1.975.706 36.528.738 62.40 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 9.741.816 15,92 -314.589 9.427.228 16,10 
1104 Gozdarstvo 4.590.341 7,50 -386.210 4.204.131 7,18 

1105 Ribištvo 159.689 0,26 0 159.689 0.27 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 377.600 0.62 0 377.600 0,65 
OBVEZNOSTI 

2301 Blagovne rezerve 377.600 0,62 0 377.600 0.65 

« 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finančnih terjatev in nalolb Leto 2003 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPU/PPP/GPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 

0) (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

23 |MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, | 0| 100,00| 500.000 1 500.000 1 100,00| 
'gozdarstvo IN PREHRANO | " 

11 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN 0 r 500.000 500.000 100.00 
RIBIŠTVO 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 0 - 500.000 500.000 100,00 
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11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1. Šifra in naziv področja porabe: 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

2. Opis področja državnega proračuna, poslanstva in ključnih nalog predlagatelja: 

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, kot področje porabe državnega proračuna obsega: 

Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Ta program obsega izvajanje projektov, investicij in 
aktivnosti potrebnih za izvajanje nalog ministrstva in organov v sestavi: Inšpektorata RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Veterinarske uprave RS, Urada RS za varstvo in 
registracijo sort rastlin, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Urada za priznavanje 
označb kmetijskih pridelkov in živil, Inšpektorata RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in 
živil in Uprave RS za varstvo rastlin in semenarstvo; izvajanje ukrepov podpor promocije kmetijskih 
proizvodov in živil; izvajanje denacionalizacije na področju svoje pristojnosti; izvajanje nalog in 
aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja; vzpostavitev potrebnih evidenc in njihovih 
povezav vključno z posodobitvijo evidentiranja rabe kmetijskih zemljišč; izvajanje harmonizacije 
predpisov s pravnim redom EU; zagotavljanje ustreznih analitičnih in strokovnih podlag za vodenje in 
izvajanje kmetijske politike ter sodelovanje v mednarodnih organizacijah. 

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega: 

(1) ukrepe za stabilizacijo trga (tržno cenovna politika). Obsega uvedbo in izvajanje vseh ukrepov 
skupnih tržnih ureditev EU, katerih cilj je zagotavljati stabiliziranje kmetijskih trgov, povečanje 
konkurenčnosti in povečanje vloge tržnih mehanizmov; 

(2) ukrepe prestrukturiranja kmetijstva in živilstva s katerimi se izboljšuje učinkovitost in 
konkurenčnost, zniževanje stroškov, izboljšuje velikostna, socioekonomska in proizvodna struktura v 
kmetijstvu, povečuje diverzifikacija dejavnosti, oblikuje gospodarsko močnejša in razvojno 
perspektivnejša gospodarstva, ohranja poseljenost podeželja, zagotavlja primeren dohodek za kmetije 
in podeželsko prebivalstvo nasploh, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva in živilstva; 

(3) ukrepe slovenskega kmetijsko-okoljskega programa s ciljem zmanjševanja negativnih vplivov 
kmetijstva na okolje, ohranjanja naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne 
kulturne krajine, varovanje zavarovanih območij, varovanje okoljsko občutljivih območij, ohranjanje 
funkcionalne (kmetijske) sposobnosti območij z omejenimi možnostmi za kmetijstvo s ciljem 
ohranjanja trajne poseljenosti, ohranjanje zemljiški potencialov, naravne in kulturne dediščine ter 
ohranjanje oz. vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru; 

(4) ukrepe razvoja podeželja, katerih osnovni namen je izboljšati ekonomski in socialni položaj 
prebivalcev na podeželju, vzpodbujati razvojne in zaposlitvene možnosti, podpirati zasebno 
podjetništvo, izboljšanje prometne, komunalne in socialne infrastrukture, izvajanje inovativnih 
razvojnih programov in o regionalnih razvojnih programov. 

Program splošne storitve v kmetijstvu zajema različne upravne, strokovne, nadzorne in raziskovalne 
naloge na področju kmetijstva: vzpostavitev in izvajanje učinkovitega nadzora nad zdravstveno 
ustreznostjo živil in krme (strategija varne hrane), financiranje javnih služb na področju kmetijstva in 
izvajanje nadzora nad njihovim delovanjem (kmetijska svetovalna služba, strokovne naloge na 
področju živinoreje, rastlinske proizvodnje in varstva rastlin, kontrola proizvodnje mleka, genske 
banke v kmetijstvu ipd.), financiranje delovanja Nacionalnega veterinarskega instituta Slovenije, 
uvajanje in izvajanje primerljivega nadzora kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, uvajanje in 
izvajanje sistema registracije in označevanja posebnih kmetijskih proizvodov in živil, usposobitev 
organov in laboratorijev za nadzor kakovosti. 

Gozdarstvo: zagotavljanje stabilne organizacije in delovanja javne gozdarske službe v Zavodu za 
gozdove Slovenije in Gozdarskem inštitutu Slovenije ter v obliki koncesij, zagotavljanje 
usposabljanja, izobraževanja in združevanja lastnikov gozdov, zaradi zmanjševanja stroškov 
gospodarjenja z gozdovi v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije; zagotavljanje vlaganj v 
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gozdove (obnove, nege in varstva gozdov, vzdrževanje in gradnje gozdnih cest), na ravni, ki jo 
določajo gozdnogospodarski načrti; zagotavljanje ustrezne ravni raziskovalne in izobraževalne 
dejavnosti za področje gozdov in gozdarstva; 

Ribištvo: Program obsega ukrepe in aktivnosti za ohranitev možnega obsega ribolova v slovenskem 
morju in odprtih vodah Jadrana ter obseg marikulture, ki ga omogočajo prostorske možnosti, na 
področju sladkovodnega ribištva naravni viri omogočajo načrtovanje povečevanja vzreje in povečanje 
potrošnje na prebivalca, kije do sedaj v primerjavi z državami Evrope med najnižjimi. 

Blagovne rezerve: To področje obsega ukrepe intervencij na domačem trgu. Predstavljajo pomemben 
sestavni del ureditev posameznih kmetijskih trgov (mleko in mlečni izdelki, meso, žita, sladkor ipd.) 

3. Navedba ključnih ciljev področja državnega proračuna 

Dolgoročni cilji programa reforme kmetijstva in živilstva: 

stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti; 
ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine; 
varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo; 
trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva; 
zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom; 
uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanje narave. 

Cilji na drugih področjih delovanja ministrstva: 
usposobitev ministrstva in organov v sestavi za izvajanje skupne kmetijske politike EU, 
harmonizacija zakonodaje, vzpostavitev registrov in evidenc (IAKS), 
vzpostavitev ustrezne organiziranosti na področju varstva rastlin, zootehnike in veterinarstva ter 
hrane in krme ter vzpostavitev in izvajanje učinkovitega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo 
živil in krme (strategija varne hrane), 
vzpostavitev in izvajanje učinkovitega sistema identifikacije in registracije živali in sistema 
sledljivosti. 
Zagotavljanje delovanja javnih zavodov in izvajanje nalog javnih služb na delovnem področju 
ministrstva, 
Zagotovitev delovanja EU primerljivega sistema in organov za nadzor kakovosti, registracijo in 
označevanje kmetijskih pridelkov in živil, 
Izboljšanje strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in kmetijskih strokovnjakov na 
področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, 
Zagotavljanje stabilne organizacije in delovanja javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove 
Slovenije in Gozdarskem institutu Slovenije, 
Zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti. 
Povečanje ulova, vzreje in predelave rib v skladu z dolgoročnimi možnostmi in nacionalno 
strategijo ter prehransko politiko države. 
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št.54/00) 
Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94.33/01) 
Zakon o ukrepih v živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02) 
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št 45/01) 
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št 30/93) 
Zakon o morskem ribištvu(Uradni list RS, št. 58/02) 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva (1993) 
Program reforme kmetijske politike 1999 - 2002 
Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000 - 2002 
Program razvoja gozdov (Uradni list RS, št. 17/96) 
Državni program za prevzem pravnega reda EU 
Pogajalska izhodišča Republike Slovenije za pogajanja o pristopu k EU 
Državni razvojni program 
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4. Šifre in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnih načrtov 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
1104 Gozdarstvo 
1105 Ribištvo 
2301 Blagovne rezerve 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v tem 
letu na področju porabe državnega proračuna. 

Ključni ciij v letu 2003 bo na področju delovanja ministrstva izvajanje nalog, ki bodo omogočile čim 
večjo stopnjo usposobljenosti za prevzem skupne kmetijske politike EU na vseh področjih: kmetijstvo, 
živilstvo, veterina, gozdarstvo in ribištvo. Vsi ukrepi in aktivnosti bodo usmerjeni v čim bolj 
učinkovito uveljavljanje pravne ureditve EU z namenom, da preprečimo večje pretrese na trgu s 
kmetijskimi proizvodi in živili ob vstopu v EU(padec cen in dohodka, omejitve v prostem pretoku 
blaga ipd.), da zagotovimo hranitev dohodkov v kmetijstvu in da nadaljujemo z ukrepi 
prestrukturiranja kmetijstva in živilstva ter razvoja podeželja. 

To terja dosledno uresničitev v proračunu 2003 sprejete usmeritve, da se bodo v letu 2003 zagotovila 
neposredna plačila v višini 75 % EU plačil, in bistveno povečanje sredstev za ukrepe razvoja podeželja 
ter tudi za institucionalno in kadrovsko usposobitev kmetijstva za prevzem skupne kmetijske politike. 

Podrobni izvedbeni cilji, rezultati in indikatorji so predstavljeni pri posameznih programih in 
podprogramih 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

1. Navedba šifre in naziv glavnega programa: 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

2. Opis glavnega programa 

Glavni program obsega aktivnosti in investicije potrebne za ustrezno funkcioniranje ministrstva in 
organov v sestavi. Glavni program sestavlja več sklopov in sicer: sredstva, ki zagotavljajo nujne 
materialne stroške, plače in investicije; financiranje in pomoč živilsko predelovalni industriji pri 
promoviranju v svetu in predoru na tuje trge; Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo, Veterinarske uprave RS, Urada RS za varstvo in registracijo sort rastlin, Agencije RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Urada za priznavanje označb kmetijskih pridelkov in živil, 
Inšpektorata RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, Uprave RS za varstvo rastlin in 
semenarstvo, sredstva za odškodnine za škodo divjadi, sredstva za izvajanje pritožb v 
denacionalizacijskih postopkih, sredstva namenjena za izvajanje aktivnosti na podeželju harmonizaciji, 
ter financiranju prevodov in ustrezne udeležbe strokovnih usposabljanj doma in v tujini, humanitarna 
pomoč. Izvajanje analitično-razvojnih nalog na področju kmetijstva, živilstva in razvoja podeželja v 
skladu z zahtevami EU. Vzpostavitev informacijskih sistemov za podporo dejavnosti, ki so predvidene 
kot potrebne v ukrepih prilagajanja EU in v zakonih, ki so bili v okviru teh ukrepov sprejeti ali v 
pripravi. V večini primerov gre za vzpostavitev in vzdrževanje registrov in evidenc, kijih predvideva 
Zakon o kmetijstvu, nekaj pa tudi drugi zakoni tega področja. Izvajanje programa izobraževanja 
kadrov iz BiH pod vodstvom slovenskih strokovnjakov na področju kmetijstva in prehranske 
industrije. Usposabljanje delavcev MKGP in ARSKTRP doma in v tujini v skladu s sprejetimi 
programi izobraževanja. Uresničevanje dvostranskega sodelovanja z EU (pripravljalni sestanki in 
pogajanja za članstvo RS v EU, pogajanja o nadaljnji liberalizaciji trgovine s kmetijskimi in 
agroživilskimi proizvodi), harmonizacija predpisov s pravnim redom EU. Plačilo članarin 21 
mednarodnim organizacijam. Izdelava okoljske ocene in presoje vplivov na okolje na podeželju. 
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J. Navedba dolgoročnih ciljev glavnega programa (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo) 

Izboljšati in zagotavljati nemoteno delovanje ministrstva in organov v sestavi. Seznaniti državljane in 
državljanke z delovanjem in delovnim področjem ministrstva, ter s tem posredno omogočiti javnosti 
kontrolo nad njegovim delovanjem. Pomoč slovenski živilsko predelovalni industriji, njeni promociji 
v tujini in prodoru na tuje trge. Hitrejše dokončevanje denacionalizacijskih postopkov. Čimprejšnja 
harmonizacija in izvedbe predpisov, ki jih zahteva EU, tako izboljšati programe tako imenovanega 
preko mejnega sodelovanja z Avstrijo in Italijo in humanitarne pomoči tujini. 

Spremljanje in analiza učinkov uveljavljenih ukrepov kmetijske politike v skladu z zahtevami 
pravnega reda EU; priprava strokovnih podlag za učinkovitejše načrtovanje kmetijske politike (v 
skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU in Programom razvoja kmetijstva, 
živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002). Dolgoročni cilj je omogočiti, poenostaviti in pospešiti 
postopke, ki so z ukrepi prilagajanja EU predvideni ali že ustrezno zakonsko podprti z uporabo 
informacijske tehnologije. Dvig prehranske varnosti ter vzpostavitev kmetijske politike in politike 
prehranske industrije na nivo, primerljiv z državami EU, vzpostavitev mejnih inšpekcijske 
fitosanitarne in veterinarske kontrole. Strateški cilji je realizacija obvez, ki izhajajo iz Državnega 
programa za prevzem pravne reda EU (april 2000), ki vodijo do polnopravnega članstva Slovenije v 
EU, izvajanje sporazumov o prosti trgovini (na področju kmetijstva) s 34 evropskimi državami, 
uveljavitev strateških interesov slovenskega kmetijstva v okviru novega kroga pogajanj za 
liberalizacijo trgovine s kmetijskimi proizvodi v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO). 
Harmonizacija predpisov s pravnim redom EU. Zagotoviti podlage za integrirani administrativni 
kontrolni sistem (LAKS), ki jih zahteva EU - zajeti rabo kmetijskih zemljišč v Sloveniji in le-to 
prekriti z digitalnimi katastrskimi načrti. Ohranitev članstva, zagotovitev informacij in podatkovne 
baze z delovnih področij posameznih mednarodnih organizacij. Ustvariti višjo dodano vrednost ter 
diverzifikacija proizvodnje na manjših kmetijah v regiji; ustvariti možnost za hitrejši gospodarski in 
socialni razvoj regije, zagotoviti trajnostni razvoj regije in izboljšati kvaliteto življenja ljudi v 
podeželskih območjih. Zagotovitev izvajanje aktivne politike vključevanja slovenskega agroživilstva v 
mednarodne integracije uveljavitev strateških interesov slovenskega kmetijstva v okviru novega kroga 
pogajanj za liberalizacijo trgovine s kmetijskimi proizvodi v okviru STO.Pospeševanje dvostranskega 
sodelovanja z državami EU, EFTA, CEFTA in drugimi mednarodnimi integracijami ter državami. 

Dolgoročni cilji programa so v skladu s Programom reforme kmetijske politike 1999-2002, 1998; v 
razvojnim dokumentom Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002 
(16.9.99). Dvig prehranske varnosti ter vzpostavitev kmetijske politike in politike prehranske 
industrije na nivo, primerljiv z državami EU, vzpostavitev mejnih inšpekcijske fitosanitarne in 
veterinarske kontrole. Seznanitev z vsebino in načinom dela za izdelavo okoljske ocene za program 
SAPARD. Delež MKGP pri ustanovitvi Slovenskega gospodarskega in razvojnega združenja v Bruslju 
za plače direktorja in osebja, zaposlenega v centru. 

4. Šifre in nazivi podprogramov v pristojnosti proračunskega uporabnika 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
11012302 Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

Izboljšati in zagotavljati nemoteno delovanje ministrstva in organov v sestavi; realizacija proračuna in 
programa SAPARD; hitrejše reševanje denacionalizacijskih postopkov in revizij na drugi stopnji; 
boljša seznanitev prebivalstva RS z delom ministrstva in organov v sestavi; realizacija programa 
AQISA; pravočasno plačevanje odškodninskih zahtevkov za škodo povzročeno od živali, karanten, 
zagotoviti humanitarno pomoč nekaterim državam itd. 

Agrarno-ekonomske analize in raziskave: izdelava modelnih kalkulacij stroškov pridelave 
pomembnejših kmetijskih pridelkov (mesečno), spremljanje stanja v kmetijstvu in primerjava s 
stanjem v državah EU in CEFTA (spomladansko in jesensko poročilo, letno = zeleno poročilo), 
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usklajevanje metodologij zaradi primerljivosti agrarno-ekonomskih analiz in podatkov v okviru 
OECD, EU, druge krajše analize in raziskave na zahtevo naročnika (MKGP). FADN - spremljanje 
knjigovodstva na kmetijah: določitev kmetij, na katerih se uvede vodenje knjigovodstva v skladu s 
kriteriji, kijih določa zakon o kmetijstvu, določitev vrste in obsega knjigovodskih podatkov ter način 
njihove obdelave v skladu z zahtevami EU, obdelava podatkov in objava rezultatov. Spremljanje in 
napoved pridelka jabolk in hrušk letine ter posredovanje in izmenjava podatkov v okviru 
mednarodnega sistema PROGNOSFRUIT. Organizirati pristop do zunanjih virov (Centralni register 
prebivalstva, Državni register, Register prostorskih enot, Poslovni register...). Vzpostavitev registrov: 
evidenca subjektov, register kmetijskih gospodarstev, evidenca pridelovalcev in predelovalcev 
kmetijskih pridelkov oz. živil, evidenca o finančnih podporah, evidenca o območjih z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost, kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč. Evidenca trgovcev in 
uvoznikov določenih kmetijskih pridelkov oz. živil, evidenca imetnikov rejnih živali, evidenca rejnih 
živali, kataster čebelje paše, pedološka karta, register planin in skupnih pašnikov, evidenca okoljskih 
programov, register in kataster melioracijskih sistemov. Vzdrževanje registra pridelovalcev grozdja in 
vina. Realizacija projekta treh pilotskih kmetij v Federaciji BiH, ustanovitev strojnega krožka v 
republiki Srbski, usposabljanje kadrov, organizacija delavnic in seminarjev na področju kmetijstva in 
prehranske industrije. Organiziranje pododbora za kmetijstvo EU-SLO v Ljubljani, delovni sestanki 
nadzornih teles za spremljanje programov PHARE in SAPARD v Bruslju), usposabljanja delavcev 
MKGP (monitoring SAPARD), udeležba na pogajanjih in ministrski konferenci Svetovne trgovinske 
organizacije (STO), izvedba uradnih obiskov ministra in sodelavcev v državah EU in pridružitvenih 
članicah (na podlagi letnega programa), Izvajanja Državnega programa za prilagoditev pravnemu redu 
EU. Zajeta raba kmetijskih zemljišč na območju cele države, prekritje rabe in digitalnih katastrskih 
načrtov - delno (soodvisnost od ostalih sodelujočih institucij). Udeležba na delavnicah, seminarjih, 
kongresih in simpozijih iz delavnega področja posamezne mednarodne organizacije. Ovrednoteni bodo 
dobljeni rezultati z vidika lokalne situacije in predstavljeni v smislu določil oz pogojev EU okoljske 
politike. 

Glavni indikatorji, ki izhajajo iz izvedbenih ciljev: 

• število sklenjenih, dopolnjenih sporazumov in memorandumov o sodelovanju; 
• število sestankov v okviru posameznih.mednarodnih aktivnosti: EU, CEFTA, STO; 
• uresničitev letnih programov usposabljanja delavcev MKGP v tujini; 
• nabava planirane opreme v okviru programov Pakta stabilnosti in SEP; 
• vključitev slovenskih ustanov v mednarodne mreže za usposabljanje in informiranje ( 

Agrarkontakt, SEP); 
• število organiziranih delavnic, seminarjev in število udeležencev na posameznih 

usposabljanjih, sestankih, konferencah; 
• dejanska usposobljenost zaposlenih za opravljanje njihovega dela; 
• odstopanja od ohranitve realne višine stroškov na zaposlenega delavca; 
• ocena seznanitve javnosti z delom MKGP in učinki promocijskih dejavnosti; 
• dejansko funkcioniranje računalniške in programske opreme, odzivni roki za popravilo in 

pogostost okvar, 
• točnost in ažurnost vzpostavljenih registrov. 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Podprogram izvajajo: 

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
2312 Veterinarska uprava RS 1 

2314 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 
2318 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
2319 Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil 
2320 Inšpektorat RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil 
2321 Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo 
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11012302 Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU 

Podprogram izvaja: 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

Izboljšati in zagotavljati nemoteno delovanje ministrstva in organov v sestavi; hitrejše reševanje 
denacionalizacijskih postopkov in revizij na drugi stopnji; boljša seznanitev prebivalstva RS z delom 
ministrstva in organov v sestavi; realizacija programa AQISA; pravočasno plačevanje odškodninskih 
zahtevkov za škodo povzročeno od živali, karanten, zagotoviti humanitarno pomoč nekaterim državam 
itd. > 

Agrarno-ekonomske analiz in raziskave: izdelava modelnih kalkulacij stroškov pridelave 
pomembnejših kmetijskih pridelkov (mesečno), spremljanje stanja v kmetijstvu in primerjava s 
stanjem v državah EU in CEFTA (spomladansko in jesensko poročilo, letno = zeleno poročilo), 
usklajevanje metodologij zaradi primerljivosti agrarno-ekonomskih analiz in podatkov v okviru 
OECD, EU, druge krajše analize in raziskave na zahtevo naročnika (MKGP). FADN - spremljanje 
knjigovodstva na kmetijah: določitev kmetij, na katerih se uvede vodenje knjigovodstva v skladu s 
kriteriji, ki jih določa zakon o kmetijstvu, določitev vrste in obsega knjigovodskih podatkov ter način 
njihove obdelave v skladu z zahtevami EU, obdelava podatkov in objava rezultatov. Spremljanje in 
napoved pridelka jabolk in hrušk letine ter posredovanje in izmenjava podatkov v okviru 
mednarodnega sistema PROGNOSFRUIT. Organizirati pristop do zunanjih virov (Centralni register 
prebivalstva, Državni register, Register prostorskih enot, Poslovni register,...). 

Vzpostavitev registrov: evidenca subjektov, register kmetijskih gospodarstev, evidenca pridelovalcev 
in predelovalcev kmetijskih pridelkov oz. živil, evidenca o finančnih podporah, evidenca o območjih z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč. Evidenca 
trgovcev in uvoznikov določenih kmetijskih pridelkov oz. živil, evidenca imetnikov rejnih živali, 
kataster čebelje paše, pedološka karta, register planin in skupnih pašnikov, evidenca okoljskih 
programov, register in kataster melioracijskih sistemov. Vzdrževanje registra pridelovalcev grozdja in 
vina. Realizacija projekta treh pilotskih kmetij v Federaciji BIH, ustanovitev strojnega krožka v 
republiki Srbski, usposabljanje kadrov, organizacija delavnic in seminarjev na področju kmetijstva in 
prehranske industrije. 

Organiziranje pododbora za kmetijstvo EU-SLO v Ljubljani, delovni sestanki nadzornih teles za 
spremljanje programov PHARE in SAPARD v Bruslju, usposabljanja delavcev MKGP (monitoring 
SAPARD), udeležba na pogajanjih in ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije (STO), 
izvedba uradnih obiskov ministra in sodelavcev v državah EU in pridružitvenih članicah (na podlagi 
letnega programa), izvajanja Državnega programa za prilagoditev pravnemu redu EU. 

Zajeta raba kmetijskih zemljišč na območju cele države, prekritje rabe in digitalnih katastrskih načrtov 
- delno (soodvisnost od ostalih sodelujočih institucij). Udeležba na delavnicah, seminaijih, kongresih 
in simpozijih iz delovnega področja posamezne mednarodne organizacije. Ovrednoteni bodo dobljeni 
rezultati z vidika lokalne situacije in predstavljeni v smislu določil oz. pogojev EU okoljske politike. 

Glavni indikatorji, ki izhajajo iz izvedbenih ciljev: 

število sklenjenih, dopolnjenih sporazumov in memorandumov o sodelovanju; 
število sestankov v okviru posameznih mednarodnih aktivnosti: EU, CEFTA, STO; 
uresničitev letnih programov usposabljanja delavcev MKGP v tujini; 
nabava planirane opreme v okviru programov Pakta stabilnosti in SEP; 
vključitev slovenskih ustanov v mednarodne mreže za usposabljanje in informiranje 
(Agrarkontakt, SEP); 
število organiziranih delavnic, seminarjev in Število udeležencev na posameznih usposabljanjih, 
sestankih, konferencah; 
dejanska usposobljenost zaposlenih za opravljanje njihovega dela; 
odstopanja od ohranitve realne višine stroškov na zaposlenega delavca; 
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ocena seznanitve javnosti z delom MKGP in učinki promocijskih dejavnosti; 
odstopanje ali preseganje plana rešitev pritožb; 
dejansko funkcioniranje računalniške in programske opreme, odzivni roki za popravilo in 
pogostost okvar; 
točnost in ažurnost vzpostavljenih registrov. 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

1. Šifra in naziv programa 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

2. Opis programa, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je bil sprejet na seji Vlade RS (22.10. 1998) obsega štiri 
tako imenovane stebre in sicer: (I) tržno-cenovno politiko, (II) neposredna plačila (EKO O, EKO 1, 
EKO 2 in EKO 3), (III) program prestrukturiranja in (IV) razvoj podeželja. Osnovni namen vseh 
izvedbenih dokumentov (Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000 - 2002, 
Nacionalni program za prevzem pravnega reda EU ter Pogajalska izhodišča Republike Slovenije za 
pogajanja o pristopu k EU) je bil, da se ustvari podlaga usposobitve slovenskega kmetijstva za 
prevzem skupne kmetijske politike EU. 

Ključne naloge tega programa so zagotavljati oz. omogočiti: 
1. z ukrepi za stabilizacijo trga (tržno cenovna politika) stabiliziranje kmetijskih trgov, povečanje 

konkurenčnosti, povečanje vloge tržnih mehanizmov in usposobitev za delovanje v razmerah 
skupnega trga, zadržati in na nekaterih trgih izboljšati dohodkovni položaj (zmanjšati razlike med 
kmetijskimi pridelki), ohraniti obseg proizvodnje pri ključnih kmetijskih proizvodih ter doseči 
čim večjo stopnjo usposobljenosti za prevzem skupnih tržnih ureditev ter zagotovitev učinkovite 
izvedbe ukrepov skupne kmetijske politike EU. 

2. z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva in živilstva izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti, 
zniževanje stroškov, izboljšanje velikostne, socioekonomske in proizvodne strukture v kmetijstvu, 
prilagajanje tržnim razmeram in diverzifikacija dejavnosti, oblikovanje gospodarsko močnejših in 
razvojno perspektivnejših gospodarstev, ohranitev poseljenosti podeželja, zagotoviti primeren 
dohodek za kmetije in podeželsko prebivalstvo nasploh, spodbujanje trajnostnega razvoja 
kmetijstva in živilstva, reševanje prednostnih in specifičnih težav pri trajnostnem prilagajanju 
kmetijskega sektorja in podeželskih območij v skladu s pravnim redom EU, ki se izvaja po EU 
primerljivem sistemu. 

3. z ukrepi slovenskega kmetijsko-okoljskega programa zmanjševanje negativnih vplivov 
kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in 
tradicionalne kulturne krajine, varovanje zavarovanih območij, varovanje okoljsko občutljivih 
območij, ohranjanje funkcionalne (kmetijske) sposobnosti območij z omejenimi možnostmi za 
kmetijstvo s ciljem ohranjanja trajne poseljenosti, ohranjanje zemljiški potencialov, naravne in 
kulturne dediščine ter ohranjanje oz. vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru. 

4. z ukrepi razvoja podeželja izboljšati ekonomski in socialni položaj prebivalcev na podeželju, 
vzpodbujati razvojne in zaposlitvene možnosti, podpirati zasebno podjetništvo, izboljšanje 
prometne, komunalne in socialne infrastrukture, izvajanje inovativnih razvojnih programov in 
regionalnih razvojnih programov. 

3. Navedba dolgoročnih ciljev programa 

Dolgoročni cilji programa reforme kmetijske politike: 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00): 

1. stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti; 
2. ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine; 
3. varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo; 
4. trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva; 
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5. zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom; 
6. uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanje narave. 

Kot poseben strateški cilj je doseči čim boljšo usposobljenost slovenskega kmetijstva za prevzem 
skupne kmetijske politike EU in zagotoviti enakopravne konkurenčne pogoje slovenskih pridelovalcev 
z pridelovalci v drugih članicah EU. 

4. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvajajo program. 

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

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v tem 
letu na nivoju glavnega programa 

1. V letu 2003 bodo na tržno cenovnem področju uvedeni vsi ukrepi, ki jih pozna skupna kmetijska 
politika EU (na novo bodo uvedeni: ekstenzifikacijska premija za govedo, klavna premija za 
teleta, dodatno plačilo za goveje meso in dodatne premije za drobnico na območjih z omejenimi 
možnostmi za kmetijstvo); skupna vrednost vseh neposrednih plačil na agregatni ravni pa naj bi 
dosegla 75 % vrednosti EU plačil. Leto 2003 bo tudi prvo leto, ko bodo neposredna plačila 
izplačana najprej v obliki akontacije v višini 75 % od odobrene vrednosti - to bo izplačano v letu 
2003, preostalih 25 % pa bo izplačano v prvem kvartalu 2004 kot poračun. Izplačilo neposrednih 
plačil v dveh delih je v EU ustaljena praksa. Načrtovani rezultat vseh ukrepov na področju 
stabiliziranja kmetijskih trgov je izenačevanje konkurenčnega položaja slovenskih pridelovalcev s 
položajem pridelovalcev v EU oz v drugih državah članicah EU. Vse to bo mogoče le v primeru, 
če si bo Slovenija v pogajanjih z EU zagotovila enakopraven položaj glede na sedanje članice EU 
oz. zagotovila, da bo tudi v Sloveniji lahko v celoti in enakopravno uveljavljen evropski pravni 
red na področju kmetijskih trgov (kar pa iz predloga pogajalskih izhodišč EU za Slovenijo ne 
izhaja). 

2. Predvideno je povečanje obsega ukrepov na področju prestrukturiranja kmetijstva in živilstva na 
način, kot ga predpisuje veljavni pravni red EU. Ukrepi bodo usmerjeni v povečanje naložb za 
prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev in živilske predelovalne industrije, kjer bo poudarek 
zlasti na usposobitvi za prevzem EU standardov, izboljšanje kvalitete proizvodov in tržne 
učinkovitosti. V teh programih bo udeležen tudi program SAPARD. Na novo bodo vključeni 
programi poklicnega in strokovnega usposabljanja ter pomoč mladim prevzemnikom kmetij, 
nadaljevali pa bomo z programi urejanja kmetijskih zemljišč 

3. Uvedba vseh ukrepov slovenskega kmetijsko okoljskega programa na način kot je predpisan v 
EU, prilagoditev metodologije razmejitve območij s težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost, 
zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje ter ohranjanje naravnih danosti, biotske 
pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine. 

4. Nadaljevali bomo z ukrepi za pospeševanje razvoja podeželja in vasi, zlasti z podporo razvojnim 
programom podeželja, programom izboljšanja ekonomske in socialne infrastrukture, razvoju 
infrastrukture, ki bo omogočala razvoj dopolnilnih dejavnosti in nove zaposlitvene možnosti na 
podeželju ipd. 

Indikatorji so določeni pri posameznih podprogramih. 

Načrtovani razultati: 

1. Uveljavitev skupne kmetijske politike EU na področju kmetijsko tržno-cenovne politike in 
razvoja podeželja, 

2. Zadržanje stabilnih razmer na trgu s ključnimi kmetijskimi proizvodi, (kar bo zelo zahtevno, 
upoštevajoč, daje v prvem letu pričakovati večje padce cen 

3. Zaustavitev padanja dohodkov v kmetijstvu, vzpostavljanje ustreznejših cenovnih in dohodkovnih 
paritet med ključnimi kmetijskimi proizvodi in živili. 
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4. Intenziviranje prestrukturiranja kmetijstva in živilske industrije in povečevanje njune 
konkurenčnosti. 

5. Bistveno povečanje obsega ukrepov kmetijsko okoljskega programa, 
6. Izboljševanje pogojev za razvoj podeželja, dopolnilnih dejavnosti in zaposlitvenih možnosti na 

podeželju. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

/. Šifra in naziv glavnega programa 

1103 splošne storitve v kmetijstvu 

2. Opis glavnega programa 

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

V skladu s strategijo varne hrane bo vzpostavljen učinkovit nadzor nad zdravstveno ustreznostjo 
kmetijskih živilskih proizvodov živalskega in rastlinskega izvora in krme. Opravljene bodo številne 
analize odvzetih vzorcev inšpekcije in monitoringa ostankov škodljivih snovi v kmetijskih pridelkih 
oziroma živilih, krmi in analize povzročiteljev zoonoz. 

Prilagajanje in reforma kmetijske politike sta podprta s številnimi spremljevalnimi ukrepi, med katere 
vsekakor spada izobraževanje. Ciljno usmerjeno splošno izobraževanje, usposabljanje, raziskovalna in 
svetovalna dejavnost (pospeševalne naloge), so nujni pogoj za uspešno delovanje kmetijske politike in 
pred pristopno prilagajanje kmetijstva ter za zagotovitev enotnega trga EU. 

Program vključuje financiranje delovanja javnih zavodov in strokovnih služb iz področja dela 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri tem gre za dejavnosti z zakonom določenega 
obsega selekcije v živinoreji, reprodukcije, kontrole proizvodnje in vodenja rodovništva. Vzpostavitev 
sistema sledljivosti živali, ki je obvezen ukrep prilagajanja pravnemu redu EU in je poleg testiranja 
ključni preventivni ukrep pri BSE. Pomemben del programa je financiranje delovanja Nacionalnega 
veterinarskega inštituta Slovenije z vrsto nalog in ukrepov preventivne in kurativne narave za 
varovanje zdravja živali in ljudi. S financiranjem javne službe kmetijskega svetovanja bo omogočena 
izvedba pomembnega dela izvajanja kmetijske reforme. V okviru programa bo zagotovljeno 
financiranje Javnega zavoda Kobilarne Lipica, s tem pa zagotovljena oskrba in nega ter zdravstveno 
varstvo lipicancev in tako zagotavljanje najmanjšega obsega varstva črede konj kot dela kulturnega 
spomenika. Na področju živinoreje se v okviru programa izvajajo naloge: na področju reprodukcije, 
selekcije, napovedovanja plemenskih vrednosti, ugotavljanja proizvodnih oziroma delovnih 
sposobnosti živali, vodenja rodovniških knjig, spremljanje in napoved medenja v čebelarstvu. Večina 
naštetih nalog izvajajo izvajalci javnih služb v kmetijstvu. S financiranjem programa genskih bank v 
kmetijstvu bo zagotovljeno ohranjanje nacionalnega genskega sklada domačih živali in rastlin z 
uporabno vrednostjo v kmetijstvu. 

Na področju rastlinske proizvodnje se v okviru programa izvajajo naslednje naloge: varstvo in 
registracija sort rastlin, preizkušanje genetskih lastnosti sort kmetijskih rastlin, preizkušanje vrednosti 
sort kmetijskih rastlin za predelavo in uporabo, uvajanje certifikacijskih shem in certificiranje semen 
in semenskega materiala, vzpostavitev in vzdrževanje matičnih nasadov v sadjarstvu in 
vinogradništvu, proizvodnja kakovostnega semenskega materiala. 

Zdravstveno varstvo živali in rastlin, ki je pomemben del programa, je namenjeno varovanju zdravja 
živali in rastlin, preprečevanju širjenja kužnih bolezni, rastlinskih bolezni in škodljivcev, nadzoru in 
kontroli živil živalskega izvora, pravilni uporabi sredstev za zdravstveno varstvo živali in rastlin ter na 
ta način zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil slovenskim potrošnikom in preprečevanje 
onesnaževanja okolja. Ena ključnih nalog na navedenem področju je zagotavljanje delovanja sistema, 
ki bo omogočal ustrezno varovanje zdravja živali in rastlin v Sloveniji, tudi po ukinitvi nadzora na 
mejah z državami članicami EU in z uskladitvijo in izvajanjem postopkov in zahtev, ki veljajo na 
skupnem trgu. 
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V okviru programa so predvidena tudi sredstva za vzpostavitev sistema vzajemnega zavarovanja 
kmetijske proizvodnje pred škodami, kijih povzročijo naravne nesreče. 
V program spada tudi politika kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil ter področje krme. Namen 
tega podprograma je vzpostavitev horizontalnih mehanizmov oziroma ukrepov potrebnih za izvajanje 
skupne kmetijske politike in prostega pretoka blaga, ki niso vključene v posamezne vertikalne ukrepe, 
kot so posamezni kmetijski trgi, zdravstveno varstvo živali in rastlin itd. Ena ključnih nalog na tem 
področju je vzpostavitev in izvajanje EU primerljive kontrole in nadzora kakovosti kmetijskih 
pridelkov oziroma živil ter krme vključujoč spremljanje oziroma monitoring kakovosti kmetijskih 
pridelkov oziroma živil in krme, uvajanja sistema registracije in označevanj posebnih kmetijskih 
pridelkov oziroma živil in promocijo le teh. S tem se med drugim zagotovi zaičito kmetijskih 
pridelkov oziroma živil pred potvorbami in zaščiti potrošnike. Ta način bo omogočal ob vstopu 
Slovenije v EU spodbujanje proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, primerljivo z 
ukrepi skupne kmetijske politike ter izpolnjevanje zahtev za prost pretok blaga znotraj enotnega 
evropskega trga. 

3. Navedba dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Zakonska podlaga za izvedbo dolgoročnih ciljev programa je v naslednjih dokumentih: Strategija 
razvoja slovenskega kmetijstva, Zakon o kmetijstvu. Zakon o krmi, Zakon o veterinarstvu, Zakon o 
živinoreji, Zakon o kobilarni Lipica, Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, Zakon o fitofarmacevskih 
sredstvih, Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin, Državni program za prevzem pravnega 
reda EU. 

Dolgoročni cilji: 
zagotavljanje varne in kakovostne hrane ter krme, 
zagotavljanje prostega pretoka živali, kmetijskih pridelkov oziroma živil, krme, surovin in 
odpadkov živalskega izvora, 
ustrezna organiziranost na področju varstva rastlin, zootehnike in veterinarstva ter hrane in krme, 
vključno z usposobitvijo diagnostičnih in drugih uradnih preskusnih laboratorijev, 
izdelava ocen tveganja, 
spremljanje oziroma monitoring nad ustreznostjo kmetijskih pridelkov oziroma živil ter krme, 
delovanje informacijskega sistema povezave različnih kontrolnih in nadzornih služb nad 
varnostjo in kakovostjo hrane in krme, 
neodvisno jemanje vzorcev v proizvodnji in na trgu, 
vključevanje v mednarodni informacijski sistem, 
delovanje strokovnih komisij povezanih z ocenami ustreznosti kmetijskih pridelkov oziroma živil 
ter ocenami tveganja na področju proizvodnje in uporabe hrane in krme, 
zagotavljanje prenosa znanja iz raziskav do uporabnikov, kmetov in potrošnikov, 
zagotavljanje nemotene reprodukcije živali, primerljive kontrole proizvodnosti in učinkovite 
selekcije, 
ohranjanje in obnavljanje plemenskega materiala, 
dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in kmetijskih strokovnjakov na področju 
kmetijstva in z njim povezanimi dejavnostmi, 
uveljavitev in razvoj znanstvenih disciplin in strokovnih ved, povezanih s kmetijstvom, razvojem 
podeželja in prehrano, 
vzpostavitev sistema identifikacije in registracije živali oziroma sistema sledljivosti, 
zagotavljanje visoke kakovosti plemenskih živali in drugega plemenskega materiala v živinoreji, 
ustrezno vodenje rodovniških knjig in dokumentacije v prometu s plemenskim materialom in 
zagotavljanje genetskega napredka v živinoreji, 
zagotavljanje biotske raznovrstnosti v rastlinski proizvodnji in živinoreji, 
varovanje, ohranjanje in razvoj črede lipicanskih konj, kar prispeva k ohranjanju naravne in 
kulturne dediščine, 
vzpostavitev sistema registracije pridelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin in rastlinskih 
proizvodov in registracija rejcev živali in vseh premikov živali ter registracije posebnih 
kmetijskih pridelkov oziroma živil, 
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uveljavitev koncepta varovanih območij za rastlinske škodljive organizme, 
enotni sistem registracije prometa uporabe in nadzora fitofarmacevtskih sredstev, 
učinkovito zdravstveno varstvo živali, nadzor in kontrola živil živalskega izvora, 
sistem nadzora zoonoz v skladu z direktivo EU 92/117 EEC, 
nadzor škodljivih ostankov okolja v živilih v skladu z EU direktivo 96/22 EEC in odločbo 
97/477, 
delovanje agrometeorološke mreže merilnih postaj na kmetijskih površinah, 
delovanje agromeorološkega informacijskega sistema in arhiv agrometeoroloških baz podatkov, 
dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in kmetijskih strokovnjakov na področju 
kmetijstva in z njim povezanimi dejavnostmi, 
usklajevanje programov izobraževanja zaradi spremenjenih razmer doma in trendov v svetu (nova 
znanja s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij...), 
izboljšanje trženja in proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki omogoča 
ohranjanje podeželja zlasti v demografsko ogroženih področjih Slovenje, 
analizni izvidi in izvedeniška mnenja v inšpekcijskih zadevah kmetijske, fitosanitame, gozdarske, 
lovske, ribiške in inšpekcije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil. 

4. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta, ki izvajajo glavni program 

PU 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
PU 2312 Veterinarska uprava Republike Slovenije 
PU 2314 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 
PU 2320 Inšpektorat RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil 
PU 2321 Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo 
11032301 Delovanje služb in javnih zavodov 
11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 
11032304 Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in raziskovanje 
11032305 Kakovost in nadzor 
11032306 Zmanjševanje Škod v kmetijstvu 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu. njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v tem 
letu na nivoju glavnega programa. 

Cilji: 
zagotavljanje varne in kakovostne hrane ter krme, 
usposobljenost uradnih preizkusnih laboratorijev in ustreznih organov na strokovnem, tehničnem 
in organizacijskem nivoju, 
spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil v vseh fazah pridelave, predelave, distribucije 
in prodaje in sosledno s tem ustrezen nadzor nad tovrstnimi izdelki, 
delovanje informacijske mreže, ki bo povezovala upravo, inšpekcije, laboratorije in carino, 
zagotavljanje ustreznega števila neodvisno odvzetih analiznih vzorcev z namenom zagotavljanja 
varnosti potrošnika in neodvisnosti analiznih laboratorijev, 
zagotavljanje sistema identifikacije in registracije za drobnico, prašiče in kopitarje, 
zagotavljanje mednarodno primerljive točnosti napovedi plemenskih vrednosti živali, 
zagotovitev avtohtonega genskega materiala v kmetijstvu, njegovo obnavljanje, razmnoževanje in 
izmenjava ter sistematično spremljanje biotske raznovrstnosti, 
povečanje črede lipicanskih konj za zagotavljanje primerne genetske širine za rejsko delo, 
vzdrževanje enotnega sistema stalnega nadzora zdravstvenega stanja rastlin, 
zagotavljanje mednarodno primerljivih fitosanitarnih postopkov, 
nadgradnja sistema zdravstvenega nadzora, ki omogoča hitro ukrepanje in zatiranje škodljivih 
organizmov, 
delovanje enotnega in transparentnega sistema na področju registracije fitofarmacevtskih 
sredstev, 
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sofinanciranja raziskovalnega dela (večletne obveznosti) v okviru že odobrenih projektov in 
izvedba razpisa novih vsebin raziskovalnih in razvojnih projektov, ki bodo v razpisu opredeljene 
kot prioritetne, 
zagotavljanje pogojev za izvajanje izobraževanja, svetovanja in usposabljanja v kmetijstvu in 
prenos rezultatov raziskav v prakso z demonstracijskimi predstavitvami, prikazi poskusov in 
izvedba dodatnih oblik usposabljanja kmetov s pomočjo kmetijske svetovalne službe na 
območnih zavodih, 
promocijska akcija v raznih medijih za posebne kmetijske pridelke oziroma živila, 
z EU primerljiv sistema nadzora in potrjevanja za posebne kmetijske pridelke oziroma živila, 
izdaja publikacij, ki so namenjene informiranju potrošnikov o varni in kakovostni hrani. 

Rezultati: 

varna in kakovostna hrana ter krma, 
strokovno, tehnično in organizacijsko usposobljeni uradni preizkusni laboratoriji in ustrezni 
organi, 
kakovostni kmetijski pridelki oziroma živila (v vseh fazah pridelave, predelave, distribucije in 
prodaje), 
vzpostavljene informacijske mreže, ki povezujejo upravo, inšpekcije, laboratorije in carino, 
zagotovljena varnost potrošnika in neodvisnost analiznih laboratorijev, 
vzpostavljen sistem identifikacije in registracije za drobnico, prašiče in kopitarje, 
mednarodno primerljiva točnost napovedi plemenskih vrednosti živali, 
avtohton genski material v kmetijstvu, njegovo obnavljanje, razmnoževanje in izmenjave ter 
sistematično spremljanje njegove biotske raznovrstnosti, 
povečana čreda lipicanskih konj in s tem zagotovljena primerna genetska širina za rejsko delo, 
enoten sistem stalnega nadzora zdravstvenega stanja rastlin, 
mednarodno primerljivi fitosanitarni postopki, 
nadgrajen sistem zdravstvenega nadzora, ki omogoča hitro ukrepanje in zatiranje škodljivih 
organizmov, 
delujoč enoten in transparenten sistem na področju registracije fitofarmacevtskih sredstev, 
nadgrajen sistem zdravstvenega nadzora, ki omogoča hitro ukrepanje in zatiranje škodljivih 
organizmov, 
sofinancirano raziskovalno delo (večletne obveznosti) v okviru že odobrenih projektov in izveden 
razpis novih vsebin raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so bile v razpisu opredeljene kot 
prioritetne, 
zagotovljeni pogoji za izvajanje izobraževanja, svetovanja in usposabljanja v kmetijstvu in 
preneseni rezultati raziskav v prakso z demonstracijskimi predstavitvami, prikazanimi poskusi in 
izvedene dodatne oblike usposabljanja kmetov s pomočjo kmetijske svetovalne službe na 
območnih zavodih, 
promovirani posebni kmetijski pridelki oziroma živila, 
vzpostavljen EU primerljiv sistem nadzora in potrjevanja za posebne kmetijske pridelke oziroma 
živila, 
o varni in kakovostni hrani informirani in osveščeni potrošniki. 
Indikatorji spremljanja rezultatov: 
število vzpostavljenih informacijskih mrež in njihova učinkovitost, 
število ustreznih oziroma neustreznih vzorcev pri izvajanju kontrole nad kmetijskimi pridelki 
oziroma živili ter krmo v vseh fazah pridelave, predelave, distribucije in prodaje, 
število ustreznih oziroma neustreznih vzorcev pri nadzoru zdravstvenega stanja rastlin, 
stopnja zmanjšanja obolenj živali in ljudi kot posledica učinkovitega nadzora in ocene tveganja 
pri zagotavljanju varne in kakovostne hrane in krme, 
količina avtohtonega genskega materiala v kmetijstvu, 
število avtohtonih sort rastlin in avtohtonih domačih živali in njihova uporaba v kmetijstvu, 
porast števila lipicanskih konj v čredah, z namenom zagotavljanja primerne genetske širine za 
rejsko delo, 
število uradnih preskusnih laboratorijev in ustreznih organov usposobljenih na strokovnem, 
tehničnem in organizacijskem nivoju, 
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število neodvisno odvzetih analiznih vzorcev za zagotavljanje varnosti potrošnika, 
število vzpostavljenih sistemov identifikacije in registracije, 
število izobraževanj, svetovanj in usposabljanj v kmetijstvu, 
število raziskovalnih in razvojnih projektov, njihovo trajanje ter povprečne vrednosti projektov, 
število promocijskih aktivnosti za promocijo posebnih kmetijski pridelkov oziroma živil, 
število, EU primerljivo, registriranih in certificiranih posebnih kmetijskih pridelkov oziroma 
živil, 
število izdanih publikacij za informiranje potrošnikov o varni in kakovostni hrani, 
ocene analiz vladnih in nevladnih institucij o osveščenosti in poznavanju potrošnikov glede varne 
in kakovostne hrane. 

1104 Gozdarstvo 

1. Opis glavnega programa (v celoti ali v delu ki je v pristojnosti proračunskega uporabnika), 
poslanstva in ključnih nalog ter navedba odgovorne osebe 

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z 
gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje 
vseh njihovih funkcij. 

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

Dolgoročni cilji so: 
ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, 
socialnih in proizvodnih funkcij; 
ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini; 
ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju; 
zagotavljanje stabilne organizacije in delovanja javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove 
Slovenije in Gozdarskem inštitutu Slovenije ter zagotavljanje usposabljanja, izobraževanja in 
združevanja lastnikov gozdov zaradi zmanjševanja stroškov gospodarjenja z gozdovi v okviru 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, z nadaljevanjem podeljevanja koncesij za izvajanje 
določenih nalog javne gozdarske službe tudi koncesionarjem izven teh ustanov; 
zagotavljanje vlaganj v gozdove (obnove, nege in varstva gozdov, vzdrževanje in gradnja 
gozdnih cest) na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti. 

Pravna podlaga: Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 67/02, 13/98 - Odi. US in 56/99 - 
ZON), Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02) in Program razvoja 
gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96) so temeljne pravne podlagi za izvajanje glavnega 
programa. 

3. Šifre in nazivi podprogramov v pristojnosti proračunskega uporabnika 

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

4. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

11042301 Delovanje služb in javnih zavodov: zagotavljanje izvedbe nalog, ki jih izvaja javna 
gozdarska služba na podlagi zakona o gozdovih v nezmanjšanem obsegu v primerjavi z leto 
2002. V letu 2003 se naloge celo povečujejo zaradi določil zakona o gozdnem reprodukcijskem 
materialu in izvajanja intenzivnega monitoringa gozdov kot obveznosti iz pogajalskih izhodišč o 
pristopu k EU. 
11042302 Program obnove, nege in varstva gozdov: izvedba programa vlaganj v gozdove na 
ravni komaj 30 % določenega v Programu razvoja gozdov v Sloveniji za leto 2000. Predlagana 
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višina sredstev omogoča realizacijo 81 % programa, kot je bil že realiziran v letu 2001. To 
dejstvo onemogoča izvedbo tistih del v gozdovih, ki zagotavljajo ohranitev in razvoj njihovih 
funkcij na spodnji meji potrebnega; 
11042303 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: zagotoviti izvedbo vzdrževanja gozdnih cest na 
približno enaki ravni kot v letu 2002. Za sofinanciranje bo po predlogu na razpolago okoli 306 
mio SIT, kar pomeni le 90 % sredstev, ki so bila za sofinanciranje na razpolago že v letu 2000. 
11042304 Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu: izvedba programa: Programirana sredstva bodo 
omogočala le sofinanciranje in financiranje dela podprograma. Vsebin, kot so podpora 
združevanju lastnikov gozdov, sofinanciranje investicij za izboljšanje pogojev pridobivanja 
gozdnih proizvodov, odškodnine zaradi razglasitve varovalnih gozdov in gozdov s posebnim 
namenom pa bo težko realizirati. 

1105 Ribištvo 

1. Opis glavnega programa (v celoti ali v delu ki je v pristojnosti proračunskega uporabnika), 
poslanstva in ključnih nalog ter navedba odgovorne osebe 

Na področju morskega ribištva se ohranja možen obseg ribolova v slovenskem moiju in odprtih vodah 
Jadrana ter obseg marikulture, ki ga omogočajo prostorske možnosti. Na področju sladkovodnega 
ribištva naravni viri omogočajo načrtovanje povečevanja vzreje in povečanje potrošnje na prebivalca, 
kije do sedaj v primeijavi z državami Evrope med najnižjimi. 

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

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

3. Šifre in nazivi podprogramov v pristojnosti proračunskega uporabnika 

11052301 Program razvoja ribištva 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju glavnega programa 

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

23 Intervencijski programi in obveznosti 

2301 Blagovne rezerve 

1. Šifra in naziv glavnega programa 

2301 Blagovne rezerve 

2. Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Sestavni del in zelo pomemben ukrep ureditve posameznih kmetijskih trgov (mleko in mlečni izdelki, 
goveje meso, žita) je tudi ukrep intervencijskih nakupov v primeru, da cene na domačem trgu padejo 
pod nivo cen, določen z ureditvijo posameznega kmetijskega trga. S tem ukrepom se proizvajalcem 
jamči določena minimalna cena in odkup proizvodov v primeru kriznih obdobij. Glede na to, da smo v 
letu 2001 sprejeli ureditve kmetijskih trgov za vse ključne kmetijske proizvode, je potrebno za namene 
intervencijskih nakupov posebej planirati določen minimalni ocenjeni znesek proračunskih sredstev za 
naslednji dve leti. 
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* 
3. Navedba dolgoročnih ciljev glavnega programa 

V Programu reforme kmetijstva in živilstva predstavlja tržno-cenovna politika I. steber, katerega 
temeljni cilj je liberalizacija zunanjetrgovinske zaščite, ob ohranitvi (in prilagoditvi) paritetnih 
dohodkovnih ravni (skupaj z drugim stebrom). Na tej podlagi so v Programu razvoja kmetijstva, 
živilstva, gozdarstva in ribištva 2000 - 2002, ki je izvedbeni načrt programa reforme, določeni 
naslednji cilji tržno - cenovne politike: stabiliziranje kmetijskih trgov, povečanje konkurenčnosti, 
povečanje vloge tržnih mehanizmov in usposobitev za delovanje v razmerah skupnega trga, zadržati in 
na nekaterih trgih izboljšati dohodkovni položaj (zmanjšati razlike med kmetijskimi pridelki), ohraniti 
obseg proizvodnje pri ključnih kmetijskih proizvodih, zaščito dohodkov na posameznemu trgu 
postopoma prilagoditi ravni, ki jo lahko pričakujemo po vstopu v EU in s tem ublažiti pretrese ob 
prevzemu skupnih tržnih ureditev in vsebinska ter institucionalna usposobitev za prevzem ukrepov 
skupne kmetijske politike EU. 

Ukrep intervencije na trguje v veljavni pravni ureditvi EU, ki jo bomo prevzeli v letu 2004 pomemben 
sestavni del skupnih tržnih ureditev. V proračunu predvidena sredstva so predvidena kot avans, ki bo 
omogočal tekoče izvajanje tega ukrepa. EU. 

4. Zakonske in druge podlage, na katerih temelji glavni program. 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), 
Program reforme kmetijske politike 1999 - 2002, 
Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000 - 2002, 
Predpisi EU na področju skupnih tržnih ureditev in 
Pogodba o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji. 

5. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 

Sredstva se bodo namenila za intervencijske nakupe pri tistih kmetijskih proizvodih, kjer bo v skladu s 
tržno ureditvijo potrebno ukrepati. 

6. Glavni letni izvedbeni cilji 

Cilj je zagotavljati stabilne pogoje na trgu s kmetijskimi pridelki in živili v skladu in pod pogoji, 
sprejetimi v tržnih ureditvah. 

M..0I 

It i 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Leto 2003 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti StrukL sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem, 

proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 
(D (2) (3) (4) ■ (1) + (3) (5) 

■MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
'gozdarstvo IN PREHRANO 

61.183.719 I 100,001 -2.646.2191 

2311 

11 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 

47.661.063 || 

1101 Ureianie kmetijstva, gozdarstva in ribižtva 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 

ribištva 

11012302 Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
11022301 Ukrepi za stabilizacijo trga (tržno- 

cenovna politika) 
11022302 Slovenski kmetijski okoljski program 
11022303 Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva 
11022304 Razvoj podeželja 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
11032301 Delovanje služb in javnih zavodov 
11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 
11032304 Strokovne in svetovalne naloge, 

izobraževanje in raziskovanje 
11032305 Kakovost in nadzor 
11032306 Zmanjševanje škod v kmetijstvu 

1104 Gozdarstvo 
11042301 Delovanje služb in javnih zavodov 

11042302 Program obnove, nege in varstva gozdov 
11042303 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

« 
11042304 Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu 

U05 Ribištvo 

11052301 Program razvoja ribištva 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 

3301 Blagovne rezerve 
23012301 Intervencije na kmetijskih trgih 

2312 

11 

Veterinarska uprava RS J 

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 

"01 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 

ribištva 

1103 Snlošne storitve v kmetijstvu 
11032301 Delovanje služb in javnih zavodov 
11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11032305 Kakovost in nadzor 

47.283.463 

2.464.217 

1.945.418 

518.799 

33.590.201 
19.814.066 

7 893.836 
4.985.033 

897.266 

6.479 015 

5.016.433 
275.818 
340.721 

318.140 

116.725 
411.178 

4.590.341 

3.672.96.5 
467.761 
312.298 
137.318 
159.689 

159.689 

377.600 

377 600 
377.600 

5.997.078 | 

5.997.078 

2.791.964 

2.791.964 

3305.114 

1.304.536 
1.832.328 

68.250 

77,901 

77,28 

4.03 
3.18 

0.85 
54.90 
32,38 

12.90 
8.15 
1,47 

10.59 

8.20 
0,45 
0.56 
0,52 

0,19 
0.67 

7.50 
6.00 

0.76 
0.51 
0.22 
0.26 

0.26 

0,62 

0.62 

0,62 

<X80| 

_-2;S49;353J 

-2.549.353 

-81.848 
-76.971 

-4.877 
-13?6.g?? 

-1.040.000 

-188.000 

-63.855 
-45.000 

-744.440 

-156.940 
-275.818 

-18.129 
-4.578 

9,80 

4,56 

4.56 

124 

2.13 
2.99 

0,11 

-17.008 
-271.967 

-386.210 
-367.296 

-9.091 
-6.053 
-3.770 

0 
0 

0 

0 

52.946 | 

52.946 

-138 647 

-138.647 

191.593 
-130.454 
225.317 

96.730 

58.537.500 I 

45.111.7101 

44.734.110 

2.382.369 
1.868.447 

513.922 
32.253.346 

18.774.066 

7.705.836 
4.921.178 

852.266 
5.734.575 
4.859.493 

0 
322.592 
313.562 

99.717 

139.211 
4.204.131 
3.305.669 

458.670 
306.245 

133.548 
l?9.6j?9 

159.689 

377.600 

?77.6Q0 
377.600 

6.050.024 | 

6.050.024 

2.653.317 

2.653.317 

3.396.707 

1.174.082 
2.057 645 

164.980 

100,00| 

76,42 

4.07 
3,19 

0,88 

55.10 
32,07 

13,16 
8.41 

1.46 
9.80 

8,30 
0,00 
0,55 
0,54 

0,17 

0,24 

2iil 
5,65 
0,78 
0,52 

0,23 
0.27 

0,27 

0,65 

0,65 

0,65 

~ld.34| 

10,34 

4J2 
4,53 

5.80 
2.01 
3.52 

0,28 
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SPU/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2003 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 

(D (2) (3) (4)m (1) + (3) (5) 

2314 ((Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, || 1.054.490 | 1,721 -47.761 || 1.006.7291 1,72| 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 1.054.490 1,72 -47.761 1.006.729 1,72 
RIBIŠTVO 

1101 Ureianie kmetijstva, gozdarstva in ribištva 1.046.178 1.71 -47.761 998.417 1.71 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 1.046.178 1,71 -47.761 998.417 1,71 
ribištva 

1103 Snlošne storitve v kmetijstvu 8.312 0.01 Q 8.312 0.01 
11032305 Kakovost in nadzor 8.312 0.01 0 8.312 0,01 

231^J|Urad RS za priznavanje označb kmetijskih |[^ 
pridelkov oziroma živil I 

2317 (Urad RS za varstvo in registracijo sort I 9.131 | 0,01| -9.131 | 0|l 0,00| 
rastlin | 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 9.131 0,01 -9.131 0 0,00 
RIBIŠTVO 

1101 Ureianie kmetijstva, gozdarstva in ribištva 7.645 0.01 -7.645 0 0.00 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 7.645 0.01 -7.645 0 0.00 

ribištva 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1.486 0.00 -1.486 0 0.00 

11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 1.486 0,00 -1.486 0 0,00 

2318^JjAgencija RS za kmetijske trge in razvoj || ^^^jSJ0r63(J ^^^J34j920J _^^^766^71^ , 
podeželja I 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 6.101.636 9,97 -334.920 5.766.716 9,85 
RIBIŠTVO 

1101 Ureianie kmetijstva, gozdarstva in ribištva 1.187.393 1.94 303.931 1.491.324 2.55 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 1.187.393 1,94 303.931 1.491.324 2,55 

ribištva 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 4.914.243 8.03 -638.851 4.275.392 7,30 

11022303 Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva 4.914.243 8,03 -638.851 4.275.392 7,30 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 44.884 0,07 -8.307 36.577 0,06 
RIBIŠTVO 

1101 Ureianie kmetijstva, gozdarstva in ribištva 44.884 0.07 -8.307 36.577 0.06 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 44.884 0.07 -8.307 36.577 0,06 
ribištva 

232^J|Inšpektorat RS za kontrolo kakovosti I ^26M8^ ^^^^^0j43J _^^^-27j45<^J ^^^^34J)30J| l_^^^^^(M0| 
!kni*tijskil^)rideJko^nJfcivil^_^^^__J 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 261.484 0,43 -27.454 234.030 0,40 
RIBIŠTVO 

1101 Ureianie kmetijstva, gozdarstva in ribištva 213.594 0.35 -27.454 186.14Q QJ2 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 213.594 0.35 -27.454 186.140 0,32 

ribištva 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 47.890 0.08 0 47.890 (108 

11032305 Kakovost in nadzor 47.890 0,08 0 47.890 0,08 

poročevalec, št. 96/11 818 7. oktober 2002 



SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2003 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračun 2003 proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 

(D (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

521 |Uprava RS za varstvo rastlin in |j 53.954 |j 0,09| 277.761 | 331.7141 j 0,57| 
semenarstvo | 

11 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN 53.954 0,09 277.761 331.714 0,57 
RIBIŠTVO 

1101 Urejanje kmetijstva, eozdarstva in ribištva 53.954 0.09 38.017 91.970 0.16 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 53.954 0,09 38.017 91.970 0.16 
ribištva 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 0 0.00 239.744 239.744 0.41 
11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 0 0,00 238.258 238.258 0,41 
11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 0 0.00 1.486 1.486 0,00 

H 

i 

: o 11 
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SPU/PV - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finančnih terjatev in naloib Leto 2003 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO /N PREHRANO v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog sprememb Strukt. sprem. 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračun 200J proračuna 2003proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2003 

(D (2) (3)  (4)-(l) + <3) , (5) 

23 |MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, || 0|j 100,00| 500.000 1 500.000 1 100,00| 
'GOZDARSTVO IN PREHRANO | ' " 

23H^J|Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in |j ^ 
prehrano | 

II KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 0 - 500.000 500.000 100,00 
RIBIŠTVO 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva Q ; 500.000 500.000 100,00 

11022303 Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva 0 - 500.000 500.000 100,00 
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2311 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 

PREHRANO 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

1. Šifra in naziv podprograma 

11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

2. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Podprogram obsega aktivnosti potrebne za nemoteno in učinkovito delovanje ministrstva, ustrezno 
zasedenost delovnih mest, ustreznost delovnih pogojev in izobraževanje zaposlenih. Glavni izdatki 
podprograma so namenjeni za plače, materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje 
osnovnih sredstev, za zagotavljanje javnosti dela ministrstva, vzpostavitev nujnih baz podatkov ter 
sredstva za reševanje pritožb in revizijo pravnomočnih odločb v denacionalizacijskih postopkih. 

3. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 

Pravna podlaga: 

Zakon o državni upravi 
Zakon o javnih uslužbencih 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
Zakon o javnih financah 
Zakon o javnih naročilih 
Zakon o izvrševanju proračuna 
Skupni načrt nabav in gradenj Vlade RS 
Načrt zaposlitev Vlade RS 
Zakon o medijih 
Zakon o denacionalizaciji 
Zakon o zunanjih zadevah 

Dolgoročni cilji: 

zagotovitev pogojev za nemoteno delovanje ministrstva; 
zagotovitev javnosti dela ministrstva in organov v sestavi doma in v mednarodnem prostoru; 
pospešitev denacionalizacijskih postopkov, 
vzpostavitev in povezava baz v kmetijstvu. 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 

3020 Plače 

Sredstva za plače so namenjena za zaposlene na ministrstvu v skladu z veljavnimi predpisi in na 
podlagi potrjenega načrta zaposlovanja. 

3344 Materialni stroški 

Sredstva za materialne stroške so namenjena zagotovitvi delovnih pogojev (energija, voda, komunalne 
storitve, tekoče vzdrževanje, najemnine), nabavi pisarniškega in splošnega materiala, strokovnemu 
izobraževanju zaposlenih, sodelovanju s tujimi mednarodnimi institucijami in mednarodnimi 
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organizacijami, EU ter s tem povezanimi izdatki za službena potovanja ter drugim operativnim 
stroškom za zagotovitev nemotenega delovanja ministrstva. 

5548 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Sredstva se bodo porabila za nakup pisarniške opreme, pohištva ter opreme za razmnoževanje in 
pošiljanje faksimilnih sporočil, za delno adaptacijo in rekonstrukcijo pisarn ter za delno obnovo 
voznega parka ministrstva. Sredstva se bodo porabila ..tudi za nadgradnjo in posodobitev 
telekomunikacijske opreme in ožičenja ter računalniške opreme in računalniškega ožičenja ter za 
nakup drugih osnovnih sredstev manjše vrednosti. Nadgradili bomo sistem varovanja celotnega 
ministrstva, dopolnili opremo za varovanje zaupne dokumentacije. 

1509 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

Sredst\'a za leto 2003 so namenjena obveščanju javnosti o delu in stališčih ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, izdelavi in/ali sofinanciranju medijskega pojavljanja ministrstva, objavi 
sporočil v domačih in tujih medijih, ter aktivnemu sodelovanju pri pripravi in izvedbi srečanja 
kmetijskih ministrov držav članic CEFTE, pri čemer bomo morali kot država gostiteljica projekt 
finančno podpreti. Sredstva bodo namenjena tudi kritju materialnih stroškov za potrebe promocije 
delovnega področja našega ministrstva Tako bodo planirana sredstva porabljena za organiziranje 
različnih novinarskih konferenc, seminarjev, plačila avtorskih honorarjev in pogodb o delu. 

Rezervirana sredstva so namenjena obveščanju javnosti v Sloveniji in tujini, obveščenost javnosti pa 
tudi pomeni, da smo dosegli svoj cilj oziroma pričakovan rezultat. 

Zakonska ali druga podlaga: 

Zakon o kmetijstvu 

Zakon o medijih 

Zakon o Vladi RS 

8746 Denacionalizacija - reševanje pritožb in revizija pravnomočnih odločb 

Zaradi kadrovskih težav in bistveno povečanega števila pritožb proti odločbam upravnih enot, izdanih 
v postopku denacionalizacije, ima ministrstvo že več kot 7 let zunanje sodelavce (odvetnike), ki 
pripravljajo osnutke odločb v zvezi z reševanjem pritožb. Pričakujemo, da se bo Število pritožb po letu 
2005 zmanjšalo. S planiranimi sredstvi bomo rešili cca 400 pritožb. Dokončanje denacionalizacije je 
eden od pogojev za vstop v EU. 

2426 Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu 

/. Opis 

Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu je trajna aktivnost, s katero na ministrstvu 
zagotavljamo zanesljivo, in varno delovanje informacijskega sistema v skladu s potrebami ministrstva 
in zahtevami, opredeljenimi v zakonih in programu za prevzem pravnega reda EU 

2. Cilji: 

(A) dolgoročni, 
Skladnost informacijskega sistema MKGP z nalogami, opredeljenimi v zakonih in skladnost z 
zahtevami EU 
Stabilnost in zanesljivost delovanja sistema 
Varnost in pravilnost podatkov 
Dostopnost podatkov pooblaščenim 

(B) srednjeročni 

Dograjevanje sistema z manjkajočimi moduli in dopolnjevanje obstoječih z zahtevami iz nove ali 
spremenjene zakonodaje 
Dopolnjevanje in vzdrževanje strojne in komunikacijske opreme tako, da ustreza zahtevam po 
prostoru, hitrosti in odzivnih časih 
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Vzpostavljanje čimbolj neposrednih povezav z zunanjimi viri za hitro pridobivanje kontrolnih 
podatkov 
Vzdrževanje in dopolnjevanje varnostnih shem za dostop do podatkov s posebnim poudarkom na 
varovanju osebnih podatkov 
Objava uradnih registrov in omogočanje dostopa do podatkov v njih tistim, ki so za to 
pooblaščeni 

(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu 
Dokončanje in dopolnjevanje modulov za podporo vodenja že vpeljanih registrov ter 
dograjevanje modulov za registre, katerih zakonska osnova bo nared 
Dokončanje sistema za evidentiranje prostorskih in grafičnih podatkov ter njihova uporaba v 
okviru registrov trajnih nasadov 
Zaključek investicije v novi strežnik, povezava novega strežnika z obstoječim v ustrezno 
varnostno shemo 
Nakup potrebne strojne opreme za opremljanje novih delovnih mest in tam, kjer je oprema 
zastarela ali okvarjena 
Redno vzdrževanje strojne in komunikacijske opreme 
Objava podatkov uradnih javnih registrov preko strežnikov na CVI 
Dokončanje poročilnega sistema MKGP za pregledovanje podatkov v registrih in podatkov 
obdelav 
Dokončanje modulov za pregledovanje registrov preko omrežja HKOM in preko interneta in 
preko domače spletne strani 
Vzpostavitev sistema za dostopanje do podatkov z uporabo certifikatov SI-GOV.CA in SI- 
GEN.CA 
Podpora pri odpravljanju napak in okvar sistemske opreme 
Vodenje evidence uporabnikov posameznih modulov sistema 
Vzpostavitev in vzdrževanje protokolov za izmenjavo podatkov z zunanjimi viri 

Merila 
Pokrivanje delovnih mest ma ministrstvu s potrebno strojno opremo 
Manjšanje števila zahtevkov po odpravi napak, okvar in po pomoči pri delu 
Minimiziranje števila izpadov delovanja omrežja in strežnikov 
Odzivni časi pri uporabi programske opreme 
Zagotavljanje računalniške podpore pri vodenju vzpostavljenih registrov in tistih, ki so v 
vzpostavljanju 
Zagotavljanje primerne odzivnosti pri izvedbi zahtevanih sprememb v programski opremi 
Manjšanje seznama možnih nepravilnosti v podatkih registrov 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

Minimiziranje časa nedelovanja sistema zaradi izpadov (do štiri izpadi delov sistema) 
Popolna pokritost delovnih mest z ustrezno strojno in programsko opremo (pod četrtino opreme, 
ki je starejša od 5 let) 
Minimiziranje možnosti zlorab podatkov 
Uporaba računalniške podpore pri vseh vzpostavljenih registrih in evidencah 
Vzpostavljeni protokoli izmenjavanja podatkov z vsemi zunanjimi viri kontrolnih podatkov 
Izgrajen poročilni sistem 
Možnost neposrednega pregledovanja podatkov pooblaščenim osebam 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
jinancirajo iz določene postavke 

Postavka 2426 Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 
Zakon o kmetijstvu 
Zakon o kmetijskih zemljiščih 
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Zakon o veterinarstvu 
Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina 
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin 
Državni program za prevzem pravnega reda EU 
Zakonski akti v pripravi 

2244 Kmetijski ataše - plače 

Sredstva za plače se zagotavljajo na osnovi predpisov, ki urejajo delovno pravni položaj zaposlenih na 
predstavništvih RS v tujini. 

2245 Kmetijski ataše - materialni stroški 

Sredstva za materialne stroške so namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delo atašejev v 
tujini (najem prostorov, pisarniški material, poštne in računalniške storitve, izdatkov za reprezentanco, 
dnevnic, potnih stroškov in drugih materialnih stroškov) 

Pravne podlage: 

Pogodba o opravljanju nalog v tujini 
Uredba o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih RS v tujini 
Uredba o povračilih stroškov za službena potovanja v tujino 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v letu na 
nivoju podprograma. 

Letni izvedbeni cilji: 

zagotovitev kvalitetnega in učinkovitega opravljanja nalog, ki so v pristojnosti ministrstva z 
zagotovitvijo ustreznega števila zaposlenih, nemotenega materialnega poslovanja in normalnih 
tehničnih pogojev za delo zaposlenih; 
zagotovitev javnosti dela ministrstva in organov v sestavi, njihovo odprtost, preglednost in 
zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja; 
spodbujanje gospodarskega sodelovanja slovenskega kmetijstva in živilske industrije na 
balkanskih trgih; 
pospešitev denacionalizacijskih upravnih postopkov; 
vzpostavitev in povezava baz podatkov. 

Načrtovani rezultati: 

izveden letni program izobraževanja; 
izveden letni načrt zaposlitev; 
izvedena reorganizacija organov v sestavi ministrstva; 
izveden letni načrt nabav; 
ohranitev realne višine stroškov na zaposlenega delavca; 
rešeni denacionalizacijski upravni postopki; 
vzpostavljene in povezane baze podatkov; 
izveden letni plan izgradnje in vzdrževanja informacijskega sistema MKGP. 

Indikatorji: 

število izobraževanj in usposabljanj ter izpopolnjevanj zaposlenih; 
število zaposlenih; 
število organov v sestavi ministrstva; 
odstopanja od ohranitve realne višine stroškov na zaposlenega delavca; 
število raznih oglasnih sporočil v množičnih medijih, tiskovnih konferenc, obvestil za javnost, 
izdelanih promocijskih gradiv in število podpor projektom za promocijo slovenskega kmetijstva, 
gozdarstva in prehrane; 
število podpisanih sporazumov in izvedenih poslovnih konferenc, okroglih miz in mednarodnih 
obiskov na področju gospodarskega sodelovanja slovenskega kmetijstva in živilske industrije na 
balkanskih trgih; 
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rešitev cca 400 pritožb v postopku denacionalizacije za doseganje enakih časovnih zaostankov pri 
reševanju pritožb in reviziji pravnomočnih odločb; 
popolna operativna uporabnost programske opreme za naslednje baze podatkov: register 
hmeljišč, register integriranih sadovnjakov, register oljk; 
število izvedenih vzdrževanj računalniške in komunikacijske opreme ter vlaganj v novo in 
zamenjava zastarele računalniške in programske opreme; 
število dni varnega in zanesljivega delovanja strežniških kapacitet. 

11012302 Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU 

1. Šifra in naziv podprograma: 

11012302 Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU 

2. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika in 
navedba odgovorne osebe 

Uresničevanje programov vključevanja Republike Slovenije v EU; zagotavljanje aktivne udeležbe pri 
izvajanju in sofinanciranju programov pomoči Phare; zagotavljanje delovanja slovenskih ustanov v 
mednarodnih organizacijah in integracijskih procesih; krepitev sodelovanja v okviru programov 
pomoči Pakta stabilnosti in Srednjeevropske iniciative; 

Podprogram izvaja: 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

3. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 
Zagotovitev izvajanje aktivne politike vključevanja slovenskega agroživilstva v mednarodne 
integracije uveljavitev strateških interesov slovenskega kmetijstva v okviru novega kroga 
pogajanj za liberalizacijo trgovine s kmetijskimi proizvodi v okviru STO; 
Pospeševanje dvostranskega sodelovanja z državami EU, EFTA, CEFTA in drugimi 
mednarodnimi integracijami ter državami 
Zagotovitev polnopravnega članstva Slovenije v EU 
Uresničevanje mednarodnih pogodb in sporazumov s področja kmetijstva s 34 evropskimi 
državami 
Usposabljanje delavcev MKGP in ARSKTRP doma in v tujini v skladu s sprejetimi programi 
izobraževanja; 
Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje delovanja v mednarodnih organizacijah; 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti ali projektov), izhodišč in 
kazalcev, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih 
podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru 
podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami 

1325 Pakt stabilnosti 

1. Opis 

Sodelovanje Republike Slovenije na področju kmetijstva, trajnostnega razvoja in prehranske industrije 
v državah J V Evrope 

2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedljivi), merila 

(A) dolgoročni, 

Sanacija kmetijstva v državah JV Evrope in zagotavljanje dolgoročnega razvoja in sodelovanja 

(B) srednjeročni 

Krepitev prisotnosti slovenskega kmetijstva in živilske industrije v trgih JV Evrope; 
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4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
jinancirajo iz določene postavke 

PP 1327 Letni ustanoviteljski prispevek za SGRZ - predstavništvo v Bruslju 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Pogodba o soustanoviteljstvu SGRZ, 
Sprejeti letni program dela in finančni načrt SGRZ. 

1474 Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva 

1. Opis 

PP 1474: sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva. 

Postavka obsega spremljanje stanja kmetijstva in izdelavo analiz, ki so podpora vodenju kmetijske 
politike, spremljanje knjigovodstva na kmetijah (FADN) ter spremljanje in napoved pridelka sadja 
(PROGNOSFRUT). 

2. Cilji: 

(A) dolgoročni, 

Zagotoviti ustrezne strokovne podlage za vodenje in izvajanje kmetijske politike. 

(B) srednjeročni 

(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu 

V letu 2003 bomo v okviru teh nalog izvedli: 

izdelavo modelnih kalkulacij stroškov pridelave pomembnejših kmetijskih pridelkov (mesečno) 
spremljanje stanja v kmetijstvu v letu 2003 (spomladansko in jesensko poročilo) 
izdelava krajših analiz in raziskav na zahtevo naročnika (MKGP), 
spremljanje knjigovodstva na kmetijah (cca. 800)- izvedba vseh potrebnih aktivnosti, 
spremljanje in napoved pridelka jabolk in hrušk letine 2003 ter posredovanje in izmenjava 
podatkov v okviru mednarodnega sistema PROGNOSFRUT: 

Merila 

izdelana poročila. 
vključeno število kmetij v sistem knjigovodstva, 
izvedba napovedi pridelka sadja 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta (ključni letni izvedbeni cilji): s številkami 
(ali besedami, če številčna navedba rezultata ni možna) opredeljena stopnja realizacije. 
pridobitev planiranih strokovnih osnov za izvajanje nalog na področju kmetijske politike 
(kalkulacije, analize, ocene, nasveti, dvoje poročil, izdelava poročila o stanju kmetijstva za leto 
2002), 
vključitev cca 800 kmetij v sistem vodenja knjigovodstva na kmetijah, izdelana zaključna letna 
analiza, 
pridobitev vseh podatkov relevantnih za izvedbo napovedi pridelka. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

PP 1474: sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list, RS, št. 54/00) y 

Program reforme kmetijstva 
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(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu 
Priprava in izvedba javnega razpisa za opremo in kmetijsko mehanizacijo v BiH 
Pridobitev potrebnih dovoljenj in projektne dokumentacije za gradnjo pilotskih kmetij v BiH 

Merilu 
potrjena tehnična specifikacija za opremo 
začetek postopka za pripravo javnega naročila 
izbor najugodnejšega ponudnika 
sklenitev pogodb 
prevzem oprem in začetek gradnje 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

Uresničitev programa donacije iz leta 2002: predaja opreme in začetek izgradnje prvih treh pilotskih 
kmetij v BiH 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

Postavka 1325 Pakt stabilnosti 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 
Strategija vključevanja RS v gospodarsko obnovo jugovzhodne Evrope 

- Sklep Vlada RS z dne 16.12.1999, 
Memorandum o donaciji RS Bosni in Hercegovini v kmetijstvu, 2001 

1327 Letni ustanoviteljski prispevek za SGRZ - predstavništvo v Bruslju 

1. Opis 

Zagotovitev redne dejavnosti predstavništva SGRZ v Bruslju v skladu s sprejetimi programskimi 
smernicami. 

2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedljivi), merila 

(A) dolgoročni, 

Vključevanje slovenskih raziskovalnih in gospodarskih ustanov in organizacij v programe in delovanje 
institucij EU 

(B) srednjeročni 

Zagotovitev rednih sredstev za delovanje predstavništva SGRZ v Bruslju 

(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu 

Refundacija detašmana za plačo in najemnino za direktorja predstavništva 

Merila 
realizacija letnega delovnega programa in finančnega plana 
število poizvedb, obiskov in obseg posredovane dokumentacije 
organizacija strokovnih srečanj v 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

pomoč pri navezovanju stikov z ustanovami EU, krepitev sodelovanja in informacijska podpora 
pri navedenih aktivnostih, 
zastopanje slovenskih interesov v nevladnih organizacijah 
prispevek k prepoznavnosti Slovenije v Bruslju. 

i 
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2428 Drugi mednarodni projekti - lastna udeležba 

1. Opis 

Priprava programov pomoči in izvedbene dokumentacije za sodelovanje na razpisih držav članic EU; 
izdelava projektne in tehnične dokumentacije za programe pomoči Republike Slovenije državam v 
JVZ Evropi, izvajanje izobraževalnih programov s področja kmetijstva in prehranske industrije v 
državah JVZ Evrope, sodelovanje s slovenskimi strokovnimi organizacijami v zamejstvu; 

2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedljivi), merila 

(A) dolgoročni, 

Vključevanje Slovenije v mednarodne integracijske procese in programe državne pomoči 

(B) srednjeročni 

Sodelovanje pri bilateralnih in multilateralnih programih pomoči za razvoj kmetijskega sektorja, 
podeželja, trajnostnega razvoja, ohranitve pokrajine in kulturne dediščine v Sloveniji ozioma aktivno 
sodelovanje Slovenije v okviru razvojnih programov Pakta stabilnosti, Srednjevropske pobude in 
čezmejnega sodelovanja; 

(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu 

Priprave za začetek izgradnje pilotskih kmetij in zagotovitev delovanja strojnega krožka v Trebiču 
(BiH); oblikovanje programa sodelovanja z ZR Jugoslavijo in Makedonijo 

Merila 
potrditev letnega programa sodelovanja, 
pridobitev podlag za pripravo lokacijske dokumentacije za nove tri lokacije 
priprava tehnične specifikacije za javne razpise 
izvedba postopka javnega naročila za opremo 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 
določitev mikrolokacije za nove tri pilotske kmetije v BiH 
izdelava dokumentacije za pridobitev dovoljenj za gradnjo 
izvedba javnih natečajev in prevzem opreme, 
izvedeni uvodni programi usposabljanja 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

2428 Drugi mednarodni projekti - lastna udeležba 

5. Zakonska podlaga 

Strategija vključevanja RS v gospodarsko obnovo jugovzhodne Evrope 
- Sklep Vlada RS z dne 16.12.1999, 

Memorandum o donaciji RS Bosni in Hercegovini v kmetijstvu, 2001 
Dvostranski sporazumi o sodelovanju ministrstev za kmetijstvo Slovenije in članic EU ter 
drugimi državami na področju kmetijstva, razvoja podeželja, predelovalne industrije. 

v . 
2558 Humanitarna pomoč 

1. Opis 

Izgradnja Izobraževalnega središča za kmetijstvo v Matangi, Madagaskar 
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2. Cilji 

(A) dolgoročni, 
Uresničitev humanitarne pomoči v okviru World Food Programme - Globalni načrt ukrepov za 
boj proti lakoti in revščini 

(B) srednjeročni 
Izgradnja izobraževalnega središča za kmetijstvo v Matang, Madagaskar, pripadajočih 
laboratorijev, nakup osnovne Črede, kmetijske mehanizacije in druge opreme, šolske opreme, 
učbenikov, sredstev za veterinarsko in humano zaščito za ljudi. 

(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu 
Zagotovitev sredstev za pripravljalna gradbena dela 
Nakup gradbenega materiala, 
Nakup kmetijske mehanizacije po tehnični specifikaciji 

Merila: 

Redno letno poročilo, 
Število potrjenih situacij in računov, ki se nanašajo na izvedbo projekta. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

Priprave za začetek gradbenih del in nakup opreme 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

PP 2558 EU in humanitarna pomoč 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Sklepa Vlade št. 900 - 16/97 - 1 z dne 5. 9. 1997 in št.907 - 08/98 -5 z dne 16.11.2000 - Humanitarna 
pomoč v okviru WFP - Izvrševanje sklepov in smernic Quebeške deklaracije (1995) in Rimske listine 
(1996) ter splošnih smernic Globalnega načrta ukrepov (GNU) za zmanjševanje lakote do 1.2010. 

5546 Harmonizacija predpisov, izdelava primerjalnih analiz in zakonodaje 

1. Opis 

Izdelava primerjalnih analiz tuje zakonodaje, izdelava strokovnih' podlag za pripravo slovenske 
zakonodaje in strokovno pomoč pri pripravi predpisov, prevajanje slovenske zakonodaje v jezike 
držav EU 

2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedljivi), merila 

(A)DoIgoročni 

Harmonizacija zakonodaje Republike Slovenije z zakonodajo EU 

(B)Srednjeročni 

Prevzem zakonodaje EU ob dnevu vstopa R Slovenije v EU 

(C)Izvedbeni cilji 

Priprava sekundarne zakonodaje in regulative v skladu s sprejetimi obveznostmi v okviru 

državnega programa za prevzem acquisa 
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Merila 

Število izvršenih primeijalnih analiz 
število pripravljenih in sprejetih pravilnikov in drugih pravnih aktov s področja kmetijstva, 
gozdarstva, ribištva in prehrane 
število prevednih pravnih aktov v tuje jezike (EU) 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

Izvedba z letnim planom predvidenih aktivnosti za pripravo in sprejem sekundarne 

zakonodaje v skladu z zahtevami in smernicami Državnega programa za prevzem Acquisa in 
izdelanimi primerjalnimi analizami. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

5546 Harmonizacija predpisov, izdelava primerjalnih analiz in zakonodaje 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Državni program za prevzem Acquisa 

2561 Sodelovanje z EU in mednarodnimi integracijami 

/. Opis 

Uresničevanje programa vključevanja Republike Slovenije v EU, dvostranskega sodelovanja z 
državami EU, EFTA, CEFTA in drugimi mednarodnimi integracijami in državami, pogajanja o 
nadaljnji liberalizaciji trgovine s kmetijskimi in agroživilskimi proizvodi) in izpolnjevanje obveznosti 
do Svetovne trgovinske organizacije (STO), sodelovanje v aktivnostih programov Pakta stabilnosti in 
Srednjeevropske pobude (SEP). 

2. Cilji dolgoročni, srednjeročni, izvedbeni) merila, indikatorji 

(A)Dolgoročni 

Izvajanje aktivne politike vključevanja slovenskega agroživilstva v mednarodne integracije 

(B)Srednjeročni 

uveljavitev strateških interesov slovenskega kmetijstva v okviru novega kroga pogajanj za 
liberalizacijo trgovine s kmetijskimi proizvodi v okviru STO; 
pospeševanje dvostranskega sodelovanja z državami EU, EFTA, CEFTA in drugimi 
mednarodnimi integracijami ter državami. 
Zagotovitev polnopravnega članstva Slovenije v EU 
uresničevanje mednarodnih pogodb in sporazumov s področja kmetijstva s 34 evropskimi 
državami 
krepitev sodelovanja v okviru Pakta stabilnosti in Srednjeevropske pobude 

(C)Izvedbeni cilji 
priprava sestankov, delavnic, seminaijev in okroglih miz v povezavi s pripravami na članstvo 
Republike Slovenije v EU, izvajanjem predpristopne politike, STO, 
aktivnosti v zvezi s predsedovanjem organizaciji CEFTA, priprava ministrske konference; 
stroški strokovnega izobraževanja in usposabljanja, 
plačilo pisnih prevodov in prevajanja, strokovna literatura, plačilo zunanjih strokovnih 
sodelavcev 

Merila 

št udeležencev na posameznih usposabljanjih, sestankih, konferencah; 
število sestankov v okviru posameznih mednarodnih aktivnosti: EU, CEFTA, STO 
aktivna udeležba na delovnih sestankih Pakta stabilnosti in SEP 
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število sklenjenih sporazumov o sodelovanju 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 
dokončanje pogajanj za področje kmetijstva z EU, 
izvajanje tehničnih prilagoditev v okviru posameznih zakonodajnih aktov s področja kmetijstva; 
delovni sestanki nadzornih teles za spremljanje izvajanj programovov EU v Bruslju in Ljubljani), 
vodenje postopka akreditacije PA; 
usposabljanje delavcev doma in v tujini (po programu), usposabljanja delavcev MKGP in 
ARSKTRP (monitoring izvajanja programov EU), 
udeležba na pogajanjih in uradnih obiskih v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO), v 
državah EU in pridružitvenih članicah in drugih državah in tujih delegacij v Sloveniji (na podlagi 
letnega programa), 
pogajanja o nadaljni liberalizaciji trgovine s kmetijskimi proizvodi z EU, BiH, ZRJ, CRO, 
udeležba na sestankih CEFTA, pogajanja o pristopu Rusije, Ukrajine in Republike Makedonije v 
STO, priprava mednarodnih srečanj, 
udeležba na delovnih srečanjih Pakta stabilnosti in SEP. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

2561 Sodelovanje z EU in mednarodnimi integracijami 

5. Zakonska podlaga 
Državni program o prevzemu Acquisa 
Mednarodni trgovinski sporazumi 
Sporazum CEFTA in sklep o predsednikovanju Slovenije v letu 2003 
Strategija sodelovanja Republike Slovenije v Paktu stabilnosti in SEP 
Dvostranski sporazumi o prosti trgovini 

6635 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v Republiki Sloveniji 

1. Opis 

Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, podprojekt Zajem rabe kmetijskih zemljišč 

Zagotavljanje podlag za IAKS v skladu z zahtevami EU; zajemanje rabe kmetijskih zemljišč in 
prekrivanje z digitalnimi katastrskimi načrti; projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin - 
(financiranje 54 % iz kredita Svetovne banke, 46 % direktno iz proračuna). 

2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni izvedbeni), merila in indikatorji: 

(A)Dolgoročni 

kataster rabe kmetijskih zemljišč, ki se obnavlja na 7 let 

(B)Srednjeročni 

Obnova katastra rabe kmetijskih zemljišč naj bi tekla kontinuirano, kakor bodo na voljo podlage- 
digitalni ortofoto posnetki 

(C)Izvedbeni cilji v proračunskem letu- opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta 
(ključni letni izvedbeni cilji) - s številkami (ali besedami, če številčna navedba rezultata ni možna) 
opredeljena stopnja realizacije 

Začetek obnavljanja vzpostavljenega katastra, zaposlitev strokovnjakov za zajem rabe zemljišč 

Merila 

Vzpostavljen kataster se obnavlja - odvisnost od Geodetske uprave od razpoložljivosti novih 
digitalnih ortofoto posnetkov. 
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3. Navedba postavk in višina sredstev, iz katerih se aktivnost/projekt financira oziroma aktivnosti in 
projekti, ki se financirajo iz določene postavke 

PP 6635 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (financiranje 54 % iz kredita Svetovne banke, 
46 % direktno iz proračuna). Sredstva bodo namenjena vzdrževanju in obnavljanju baze zajema rabe 
zemljišč ter nabavi potrebne opreme. 

4. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Zakon o ratifikaciji sporazuma o posojilu (Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin) med RS in 
Mednarodno banko za obnovo in razvoj; podpisniki sporazuma so MOP, MKGP, MF, MP, VS. Uradni 
list RS, št. 31/99,31.12.1999 

7504 Kotizacija za članstvo v mednarodnih organizacijah 

1. Opis 

Plačilo letnih članarin mednarodnim organizacijam, v katerih je včlanjena RS, delavno področje pa 
pokriva MKGP sodelovanje na seminarjih, delavnicah in simpozijih v okviru mednarodnih organizacij 
s področja kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilske industrije. 

2. Cilji 

(A)DoIgo ročni 
Polnopravno članstvo v mednarodnih organizacijah. 
Sofinanciranje programov v okviru IPGRI - živalski in rastlinski genski viri, genske banke 
Sodelovanje na simpozijih, seminaijih in delavnicah in drugih obveščevalnih posvetovalnih 
sestankov na katerih se predstavniki lahko seznanijo z tekočimi zadevami, usmeritvami in 
navodili na omenjenih področjih. 

(B)Srednjeročni 

Sprotno obveščanje vseh članic o tekočih izsledkih, navodilih, smernicah in opozorilih z delovnih 
področjih mednarodnih organizacij, 
Udeleževanje kongresov, simpozijev, delavnic in drugih posvetovalnih sestankov. 

(C)Izvedbeni cilji 
Plačilo rednih letnih članarin, kotizacij, 
Pokritje potnih stroškov vezanih za udeležbo na delovnih sestankih v okviru mednarodnih 
organizacij. 

Merila 

Število zahtevkov za plačilo članarin in kotizacij, 
Stroški seminarjev in potni stroški. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 
Udeležba na pomembnejših srečanjih mednarodnih organizacij FAO in delovnih skupin s 
področja kmetijstva in živilske industrije 
Plačilo rednih članarin in zaostalih obveznosti, 
Tekoče informiranje o delu in programih mednarodnih organizacij 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

PP 7504 - Mednarodne članarine in kotizacije. 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 
Sklepi vlade RS o članstvu v mednarodnih organizacijah, 
Sklepi vlade in sklepi kolegija MKGP o udeležbi na mednarodnih delavnicah, seminaijih, itd. 

poročevalec, št. 96/11 832 7. oktober 2002 



6. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v letu na 
nivoju podprograma. 

Indikatorji: 

Število sklenjenih, dopolnjenih sporazumov in memorandumov o sodelovanju 
število sestankov v okviru posameznih mednarodnih aktivnosti: EU, CEFTA, STO 
uresničitev letnih programov usposabljanja delavcev MKGP v tujini; 
nabava planirane opreme v okviru programov Pakta stabilnosti in SEP 
uključitev slovenskih ustanov v mednarodne mreže za usposabljanje in informiranje 
(Agrarkontakt, SEP) 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

11022301 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) 

/. Šifra in naziv podprograma 

11022301 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) 

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

Ukrepi za stabilizacijo trga obsegajo dve skupini ukrepov tržno cenovne politike: (1) neposredna 
plačila v kmetijstvu (eko 0) in (2) ukrepe za stabilizacijo trga (na notranjem in zunanjem trgu). S temi 
ukrepi se v skladu z razmerami na trgu s kmetijskimi proizvodi in živili, cilji kmetijske politike na 
cenovnem in dohodkovnem področju ter skladno s cilji, ukrepi in aktivnostmi, ki izhajajo iz procesa 
prilagajanja slovenskega kmetijstva za prevzem in izvajanje skupne kmetijske politike EU zagotavlja 
postopna usposobitev slovenskega kmetijstva in živilstva za prevzem skupne kmetijske politike na 
tržno cenovnem področju. 

Neposredna plačila so namenjena pridelovalcem določenih poljščin in hmelja in rejcem živine kot 
nadomestilo za izpad dela dohodka zaradi nižjih cen le -teh na trgu, ki so posledica liberalizacije 
kmetijskih trgov oz. sprememb, ki jih povzroča uveljavljanje novih tržnih ureditev za posamezen 
kmetijski proizvod. Ukrep je proizvodno nevtralen, kar je v skladu s sprejetim konceptom sonaravnega 
razvoja kmetijstva. Ukrep je predpogoj za pospešitev uveljavljanje tržnih zakonitosti in mehanizmov 
za učinkovitejše prestrukturiranje in povečevanje konkurečnosti kmetijske pridelave in predelave ob 
hkratnem zagotavljanju primerne dohodkovne ravni nadpovprečnim pridelovalcem. 

Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji) so namenjeni neposrednemu uravnavanju ponudbe in 
povpraševanja na domačem trgu s kmetijskimi pridelki in živili. Predvidene so zlasti naslednje oblike 
ukrepov: podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za izvoz, podpore promociji vina in sadja, 
intervencije na trgu, podpore skladiščenju in drugi ukrepi kot podpora izvajanju tržnih ureditev. 

3. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 

V Programu reforme kmetijstva in živilstva predstavlja tržno-cenovna politika I. steber, katerega 
temeljni cilj je liberalizacija zunanjetrgovinske zaščite, ob ohranitvi (in prilagoditvi) paritetnih 
dohodkovnih ravni (skupaj z drugim stebrom). Na tej podlagi so v Programu razvoja kmetijstva, 
živilstva, gozdarstva in ribištva 2000 - 2002, ki je izvedbeni načrt programa reforme, določeni 
naslednji cilji tržno - cenovne politike: stabiliziranje kmetijskih trgov, povečanje konkurenčnosti, 
povečanje vloge tržnih mehanizmov in usposobitev za delovanje v razmerah skupnega trga, zadržati in 
na nekaterih trgih izboljšati dohodkovni položaj (zmanjšati razlike med kmetijskimi pridelki), ohraniti 
obseg proizvodnje pri ključnih kmetijskih proizvodih, zaščito dohodkov na posameznemu trgu 
postopoma prilagoditi ravni, ki jo lahko pričakujemo po vstopu v EU in s tem ublažiti pretrese ob 
prevzemu skupnih tržnih ureditev in vsebinska ter institucionalna usposobitev za prevzem ukrepov 
skupne kmetijske politike EU. 

V skladu s temi usmeritvami bodo v letu 2003 uvedeni vsi ukrepi, ki jih pozna skupna kmetijska 
politika EU (na novo bodo uvedeni: ekstenzifikacijska premija za govedo, klavna premija za teleta, 
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dodatno plačilo za goveje meso in dodatne premije za drobnico na območjih z omejenimi možnostmi 
za kmetijstvo); skupna vrednost vseh neposrednih plačil na agregatni ravni pa naj bi dosegla 75 % 
vrednosti EU plačil. Takšen nivo neposrednih plačil bo izveden tako, da bodo ukrepi razpisani v tej 
višini, izplačilo pa bo prvič doslej razdeljeno na dva dela in sicer na akontacijo plačil v višini cca 70 % 
od razpisane vrednosti, ki bo plačana v letu 2003, preostalih 30 % pa bo plačano v naslednjem letu. 

Izplačilo neposrednih plačil v dveh delih je v EU ustaljena praksa. 

Ti cilji tržno-cenovne politike imajo podlago tudi v zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št.54/00), ki 
v 2. členu določa naslednje cilje kmetijske politike: (1) stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše 
hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti; (2) ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine; (3) 
varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo; (4) trajno povečevanje 
konkurenčne sposobnosti kmetijstva; (5) zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim 
gospodarstvom; (6) uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanje narave. V skladu s temi cilji 
zakon o kmetijstvu tudi natančno določa vrste ukrepov kmetijske tržno-cenovne politike in pogoje ter 
način za njihovo uveljavitev. 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 

5536. Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu (eco 0) bodo namenjena za plačila na ha za: 
krušna žita (57.595 SIT/ 38000 ha), za koruzo (57.595 SIT/ 65000 ha), za ostala žita (57.595 SIT/ 
13000 ha), za oljnice (57.595 SIT/ 1150 ha), za oljno repico (57.595 SIT/ 2000 ha), za stročnice 
(57.595 SIT/ 650 ha), za sladkorno peso (56.000 SIT/ 5500 ha) in za hmelj (83.268 SIT/ 1857 ha) ter 
za posebno premijo za bike (36.430 SIT/60000 glav), vole (26.021 SIT/800 glav), premijo za krave 
dojilje (34.695 SIT/70000 glav), klavno premijo za govedo (13.878 SIT/100000 glav), klavno premijo 
za teleta (8.674 SIT/30000 glav) ter za ekstenzifikacijsko premijo (17.348 SIT/71000 glav); premije za 
drobnico - za mesne ovce (3.643 SIT/57000 glav), za mlečne ovce (2.732 SIT/4000 glav) in koze 
(2.732 SIT/7000 glav), dodatno premijo za mesne ovce na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijstvo (LFA) (1.214 SIT/48000 glav) in za mlečne ovce (1.214 SIT/3310 glav) in koze (1.214 
SIT/5500 glav). Sredstva bodo namenjena tudi za dodatno premijo za goveje meso (v skupni vrednosti 
515 mio SIT), podpori semenarstvu (31 mio SIT) in oljnim bučam (57.595 SIT/2000 ha) 

6636 Ukrepi za stabilizacijo trga bodo obsegali podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za 
izvoz, financiranju intervencijskih nakupov za mlečne izdelke, žita, sladkor, govedine, prašičjega 
mesa, ter podpore za promocijo vina in sadja; podpore skladiščenju za pšenico in rž, mleko in mlečne 
izdelke, govedine, mesa jagnjet, prašičjega mesa in vina. Notranja struktura sredstev za posamezne 
namene je odvisna predvsem od cenovnih gibanj na domačem in tujem trgu in nujnosti ukrepanja z 
določenimi ukrepi, ki lahko v danih razmerah učinkovito vzpostavijo ustrezno ravnovesje na trgu. Ti 
ukrepi so pogoj in podlaga za uveljavljanje in delovanje že sprejetih in predvidenih tržnih ureditev. 

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2003, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

V letu 2003 bomo v skladu z nacionalnim programom za prevzem pravnega reda EU, Nacionalnim 
programom razvoja kmetijstva in podeželja in drugimi sprejetimi razvojnimi dokumenti, intenzivirali 
dograjevanje in uveljavljanje vseh ukrepov tržno cenovne politike v kmetijstvu kot jih pozna EU in 
kot so določene s sprejetimi ureditvami kmetijskih trgov. V tem letu so temeljni izvedbeni cilji zlasti: 

vzpostavitev primerljive cenovne ravni cen ravni cen EU pri ključnih kmetijskih pridelkih in 
živilih (pomeni globalno znižanje cen), 
odprava notranjih dohodkovnih disparitet med posameznimi kmetijskimi proizvodi, 
ustvarjanje z EU primerljivih pogojev gospodarjenja, 
smiselna uvedba vseh ukrepov kot jih pozna EU in uveljavitev njihove vrednosti do nivoja 75 % 
vrednosti v EU. 

Ob pričakovanem nadaljnjem trendu realnega padanja cen kmetijskih proizvodov in nadaljnjem 
odpiranju kmetijskih trgov (EU), so za doseganje zgoraj citiranih ciljev potrebni naslednji ukrepi: 

a. Ukrepi za uravnavanje ponudbe in povpraševanja kmetijskih in živilskih proizvodov: (podpore pri 
pripravi blaga za izvoz: mleko in mlečni izdelki, vino, sadje, meso in mesni izdelki; podpore 
skladiščenju: meso, žita, vino; intervencijski nakupi: meso, žita;) 
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b. Izravnava dohodkov zaradi zadrževanja rasti oz. nižanja cen kmetijskih proizvodov na trgu - 
neposredna plačila na ha oz. na glavo živali: cilj je uvedba vseh ukrepov in na nivoju 75 % 
vrednosti kot so uveljavljeni v EU, nujno je povečanje pri krmnih žitih (korekcija izredno nizkega 
dohodkovnega položaja, zaradi popolnoma odprtega trga), pri sladkorni pesi (zaradi nizke možne 
zunanjetrgovinske zaščite), pri pitanju govedi razširitev ukrepov in povečanje (zaradi slabega 
dohodkovnega položaja panoge - tudi zaradi BSE krize). 

c. Postopno zniževanje zunanjetrgovinske zaščite tudi pri vseh pomembnejših kmetijskih proizvodih, 
kjer je doslej, zaradi ne uveljavljenih tržnih ureditev, zunanjetrgovinska zaščita še sorazmerno 
visoka (pri mleku in mlečnih proizvodih, vinu in govejem mesu). 

d. Izvajanje drugih ukrepov, ki so predvideni v sprejetih ureditvah kmetijskih trgov (organizacije 
proizvajalcev, izvajanje krizne destilacije, promocije itd.). 

Planirani rezultat vseh ukrepov (določeni so v tržnih ureditvah) na področju stabilizacije trga (notranji 
in zunanji trg) je izenačevanje konkurenčnega položaja slovenskih pridelovalcev s položajem 
pridelovalcev v EU. Kot indikator za ugotavljanje stopnje izenačenosti konkurenčnih pogojev bomo 
uporabili PSE (producer subsidy equivalent), ki predstavlja vrednostno ali v % (od vrednosti 
proizvodnje) izraženo vsoto vseh ukrepov v kmetijstvu. Izračunava se po metodologiji OECD in se 
uporablja za mednarodne primerjave. 

V Sloveniji ga izračunavamo za vsako leto v okviru celovite ocene stanja v kmetijstvu. 

5. Zakonske in druge podlage, na katerih temelji podprogram. 
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), 
Program reforme kmetijske politike 1999 - 2002, 
Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000 - 2002, 
Uredba o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 111/00), 
Uredba o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS št.34/01, 34/02), 
Uredba o ureditvi trga za ovčje in kozje meso (Uradni list RS, št. 34/01, 34/02), Uredba o 
ureditvi trga za sladkor (Uradni list RS, št. 34/01, 34/02), 
Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 34/01,), 
Uredba o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 34/01, 34/02), 
Uredba o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 34/01, 34/02), 
Uredba o ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/02), 
Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 34/02), 
Uredba o neposrednih plačilih za kobile za vzrejo žrebet in o neposrednih plačilih za 
gospodarske čebelje družine za leto 2002 (Uradni list RS, št. 34/02), 
Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2001 (Uradni list RS, št. 34/01, 34/02); 
sestavni del celovitih tržnih ureditev so tudi ukrepi določeni v Uredbi o podporah pri pripravi 
blaga za zunanji trg. 

11022302 Slovenski kmetijski okoijski program 

1. Šifra in naziv podprograma 

11022302 Slovenski kmetijsko okoijski program 

2. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Na podlagi Strategije razvoja slovenskega kmetijstva iz leta 1993, Programa razvoja kmetijstva, 
živilstva, gozdarstva in ribištva 2000 - 2002 ter Programa reforme kmetijske politike 1999 - 2002 je 
MK.GP že v letu 2000 pričelo izvajati program neposrednih plačil za ukrepe varovanja okolja in 
krajine ter izravnalna plačila za kmetovanje v območjih s težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost. S 
tem je bila priznana večnamenskost kmetijske pridelave in javna funkcija vzdrževanja krajine, 
biodiverzitete in ohranjanja poseljenosti slovenskega podeželja ob upoštevanju ekoloških, socialnih in 
prostorsko poselitvenih vidikov podeželja. Plačila prispevajo k izravnavi dohodka na območjih, kjer so 
stroški pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer višji in na kmetijah, kjer gospodarji s svojim 
ravnanjem prispevajo k varovanju narave. Plačujejo se družbeno pomembne storitve kot so ohranjanje 
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poseljenosti, kulturne krajine, okolja, ki niso neposredno tržno merljive. Izravnalna plačila so izražena 
na hektar kmetijskih zemljišč z upoštevanjem obsega omejitvenih dejavnikov. Tudi okoljska 
neposredna plačila v okviru Slovenskega kmetijsko okoljskega programa se izplačujejo na hektar 
obdelanih kmetijskih zemljišč oz. v nekaterih primerih na žival. Vsebinsko pomeni program prehod na 
proizvodno nevezana plačila na hektar kmetijskih zemljišč v skladu z EU usmeritvami. Kmetijsko 
okoljski programi so na področju strukturne politike tudi edini obvezni programi za vsako državo 
članico EU. Slovensko kmetijstvo se tako tudi na tem področju prilagaja zahtevam EU, saj izvajanje 
Slovenskega kmetijsko okoljskega programa omogoča prehod na programe podpor v EU ter ob vstopu 
Slovenije v EU tudi pridobitev sredstev iz EU skladov za te namene. 

3. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 
Zakon o kmetijstvu, 
Program reforme kmetijske politike 1999 - 2002, 

- NPPA, 
Seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 
Slovenski kmetijsko okoljski program. 

Podprogram je sestavljen iz neposrednih plačil za ukrepe znotraj Slovenskega kmetijsko okoljskega 
programa in izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. 

Izravnalna plačila na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: 

Izravnalna plačila zaradi težjih pridelovalnih razmer na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijstvo so pomemben del skupne kmetijske politike EU. Program tržno nevtralnih plačil ob uporabi 
okolju prijaznejših tehnologij pridelave zagotavlja primerno obdelanost kmetijskih zemljišč, 
ohranjanje poseljenosti, ohranjanje kulturne krajine in okolja. Neposredna plačila so izražena na hektar 
kmetijskih površin ob upoštevanju posebne tipologije območij in določenih izločitvenih kriterijev. 
Reforma kmetijske politike na področju pospeševanja razvoja območij s težjimi razmerami obsega 
dve. z vsebinskega vidika povezani področji: 

prehod z veljavnega sistema opredeljevanja hribovskih, gorskih, kraških in drugih območij s 
težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost na evropsko primerljiv sistem opredeljevanja teh 
območij, 
prehod z veljavnega sistema podpor za pridelavo mleka, prirejo mesa in planinsko pašo na 
proizvodno nevezana neposredna plačila na ha kmetijskih površin. 

EU predvideva izravnalna plačila na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo do-višine 200 
EUR. V sprejetih predpisih in programih seje Slovenija opredelila za postopno uvajanje teh ukrepov, 
prilagoditev metodologije in tudi višine plačila na raven EU plačila ob vstopu v EU. V letu 2003 se 
predvideva prehod na novo EU opredelitev območij z omejenimi možnostmi po EU kriterijih, kar 
pomeni več zemljišč v območjih z omejenimi dejavniki. Ukrep je zasnovan dolgoročno, pri čemer je 
temeljni cilj kmetijske politike do območij s težjimi razmerami za pridelavo ohranjanje funkcionalne 
sposobnosti teh območij. 

Kmetijsko okoljska neposredna plačila (Slovenski kmetijsko okoljski program): 

Oblikovanje Slovenskega kmetijsko okoljskega programa je tudi osrednji del Nacionalnega programa 
prilagajanja pravnemu redu EU ter Nacionalnega programa varovanja okolja in Akcijskega programa 
ohranjanja biodiverzitete v Sloveniji, ki je v pripravi. Osnovni namen programa je popularizacija 
kmetijske pridelave, ki bo ustrezala potrebam potrošnikov ter varovala zdravje ljudi, zagotavljala 
trajnostno rabo naravnih virov in omogočala ohranjanje biotske pestrosti ter značilnosti slovenske 
krajine. 

EU predvideva neposredna plačila za kmetijsko okoljske ukrepe do višine 900 EUR/ha. V sprejetih 
predpisih in programih se je Slovenija opredelila za postopno uvajanje teh ukrepov, prilagoditev 
metodologije in tudi višine plačila na raven EU plačila ob vstopu v EU. Tako se bo v letu 2003 
nadaljevalo z izvajanjem Slovenskega kmetijsko okoljskega, pri čemer se bo nadaljevala tudi petletna 
pogodbena obveznost (2002 - 2006), sklenjena med nosilcem kmetijskega gospodarstva in 
MKGP/AKTRP v letu 2002. 
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S posebnim poudarkom na okoljski komponenti, Slovenski kmetijsko okoljski program v letu 2003 
namenja podporo izobraževanju in promociji ter naslednjim skupinam ukrepov neposrednih plačil: 

zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje (7 ukrepov), 
ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine (3 
ukrepi), 
varovanje zavarovanih območij (2 ukrepa). 

Ukrepi se bodo izvajali na ravni celotne države. Nosilec kmetijskega gospodarstva prostovoljno 
pristopi k programu in se obveže, da bo na celotnem kmetijskem gospodarstvu najmanj 5 let kmetoval 
na predpisan način, ne bo dodatno obremenjeval okolja in intenziviral tehnoloških postopkov na škodo 
okolja ter si s tem zagotovil podporo države. Država na tak način zagotavlja zmerno obdelanost 
zemljišč ter ohranjanje vrednot podeželja, kar se priznava kot posebna javna funkcija kmetijstva, ki jo 
izvajajo kmetijska gospodarstva. Izvajanje Slovenskega kmetijsko okoljskega programa, ki je 
pripravljen po zgledu podobnih programov v EU, tako predstavlja prevzem pravnega reda EU na tem 
področju že v obdobju pred polnopravnim članstvom Slovenije v EU ter vzpostavitev organizacijske 
in institucijske strukture za izvajanje celotnega sistema, upravičencem, strokovnim delavcem in 
uradnikom v kmetijstvu in na področju varovanja narave pa omogoča, da se z ukrepi spoznajo in se 
postopoma pripravijo na zahtevno izpolnjevanje pogojev. Bistveni dolgoročni cilj Slovenskega 
kmetijsko okoljskega programa je vzdrževanje kmetovanja in popularizacija take kmetijske pridelave, 
ki zagotavlja sonaravno rabo naravnih virov, ohranja biotsko pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter 
varuje naravno in kmetijsko krajino ob sočasnem trajnostnem razvoju podeželja. 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti ali projektov), izhodišč in 
kazalcev, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih 
podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru 
podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami 

5850 Območja s težjimi razmerami - EKO 1 

/. Opis 

Na podlagi Strategije razvoja slovenskega kmetijstva iz leta 1993, Programa razvoja kmetijstva, 
živilstva, gozdarstva in ribištva 2000 - 2002 ter Programa reforme kmetijske politike 1999 - 2002 je 
MKGP že v letu 2000 pričelo dodeljevati izravnalna plačila za kmetovanje v območjih s težjimi 
razmerami za kmetijsko dejavnost. S tem je bila priznana večnamenskost kmetijske pridelave in javna 
funkcija vzdrževanja krajine, biodiverzitete in ohranjanja poseljenosti slovenskega podeželja ob 
upoštevanju ekoloških, socialnih in prostorsko poselitvenih vidikov podeželja. Plačila prispevajo k 
izravnavi dohodka na območjih, kjer so stroški pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer višji in na 
kmetijah, kjer s svojim ravnanjem prispevajo k varovanju narave. 

2. Cilji, merila in indikatorji: 

Izravnalna plačila zaradi težjih pridelovalnih razmer na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijstvo so pomemben del skupne kmetijske politike EU. S programom tržno nevtralnih plačil se ob 
uporabi okolju prijaznejših tehnologij pridelave ustvaijajo pogoji za kmetovanje in zagotavlja 
primerna obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti, ohranjanje kulturne krajine in 
okolja. Na treh četrtinah območja Slovenije je zaradi različnih naravnih omejitvenih dejavnikov (strme 
lege, višje nadmorske višine, neugodne klimatske in pedološke razmere) proizvodna sposobnost 
zemljišč manjša, pridelava pa dražja. Ugotovljeni stroški so za okoli 40 % višji v nagibih 50 - 70 % v 
primerjavi z nagibi 0 - 10%. Dolgoročni temeljni cilj kmetijske politike do območij s težjimi 
razmerami za pridelavo je ohranjanje funkcionlne sposobnosti teh območij. Upoštevajoč načela 
ekosocialnega uravnoteženega razvoja so cilji uvedbe proizvodno neodvisnih izravnalnih plačil v 
območjih s težjimi razmerami naslednji: 

ohranjanje trajne poseljenosti, 
ohranjanje zemljiških in drugih potencialov, 
ohranjanje kulturne krajine, 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 
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ohranjanje v preteklosti doseženega ekološkega ravnotežja v prostoru. 

Merila: 

Ukrepi so neposredna plačila, izražena na ha kmetijskih površin ob upoštevanju posebne tipologije 
območij in določenih izločitvenih kriterijev. Uredba 1257/99 predvideva izravnalna plačila na 
območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo do višine 200 EUR/ha kmetijskih zemljišč. V skladu s 
sprejetimi predpisi in programi se bodo v Sloveniji ti ukrepi uvajali postopno, metodologija in tudi 
višine plačil pa se bodo prilagoditi na raven EU plačil ob vstopu Slovenije v EU. V letu 2003, ko bo 
izveden prehod na novo EU opredelitev območij z omejenimi možnostmi po EU kriterijih, se 
pričakuje večji obseg kmetijskih zemljišč v območjih z omejenimi dejavniki. Izravnalna plačila za 
območja s težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost so namenjena kritju dela stroškov zaradi težjih 
pridelovalnih razmer. Plačujejo se družbeno pomembne storitve kot so ohranjanje poseljenosti, 
kulturne krajine, okolja, ki niso neposredno tržno merljive. Izravnalna plačila so izražena na hektar 
kmetijskih zemljišč z upoštevanjem obsega omejitvenih dejavnikov. Do teh plačil so upravičena 
kmetijska gospodarstva na ravni cele države, ki upoštevajo načela dobre kmetijske prakse pri gnojenju, 
dobre kmetijske prakse varstva rastlin in dobrega gospodarja ter izpolnjujejo zahteve varovanja okolja. 
Potrebno je izpolnjevati še določene pogoje o minimalni površini kmetijskih zemljišč ter o obveznosti 
opravljanja kmetijske kmetijsko dejavnost na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 
še najmanj pet let od prejema izravnalnega plačila za ta namen. Predvideno je izvajanje izravnalnih 
plačil na 370.000 ha. Glede na »količino omejitvenih dejavnikov« po posameznih skupinah, bodo 
uvedeni diferencirani zneski izravnalnih plačil. 

3. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

Izravnalna plačila za območja s težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost se financirajo iz 
proračunske postavke 5850. 

4. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Zakonska podlaga za izvajanje ukrepa je Zakon o kmetijstvu s podzakonskimi akti, upoštevajo se tudi 
veljavni predpisi EU, predvsem Uredba Sveta (EC) št. 1257/99 o podpori razvoju podeželja preko 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada - EAGGF ter ostali predpisi, ki so 
neposredno povezani s kmetijsko okoljsko problematiko, strukturnimi spremembami v kmetijstvu in 
administrativnimi postopki dodeljevanja podpor. 

5851 Slovenski kmetijsko okoljski program - EKO 2, EKO 3 

1. Opis 

Osnovni cilj kmetijsko okoljskih ukrepov je uvajanje kmetijske pridelave, ki varuje zdravje ljudi in 
zagotavlja trajnostno rabo naravnih virov. Najpomembnejše usmeritve so: izboljšanje življenjskega 
standarda na podeželju, ohranjanje poseljenosti s kmetovanjem na okolju prijazen način in varovanje 
tradicionalne podeželske krajine, ohranjanje rodovitnosti tal z okolju prijazno pridelavo in predelavo, 
varovanje okolja, posebej še izboljšanje kakovosti virov pitne vode in ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. 

V okviru Slovenskega kmetijsko okoljskega programa se bo v letu 2003 nadaljevala petletna 
pogodbena obveznost (2002 - 2006), sklenjena med nosilcem kmetijskega gospodarstva in 
MKGP/AKTRP v letu 2002 ter izvajali naslednji ukrepi: odpravljanje zaraščanja, ohranjanje 
kolobarja, ozelenitev njivskih površin, integrirano sadjarstvo, integrirano vinogradništvo, integrirano 
vrtnarstvo, ekološko kmetovanje, planinska paša, travniški sadovnjaki, sonaravna reja domačih živali, 
ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih, prestrukturiranje reje domačih 
živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri. 
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2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedbeni), merila in indikatorji: 

(A)Dolgoročni 
nadaljevanje izvajanja vseh kmetijsko okoljskih ukrepov v okviru Programa razvoja podeželja 
(2004 - 2006), 
ohranjanje kmetovanja in poseljenosti podeželja ter drugih okoljsko in naravovarstveno 
pomembnih območjih, vključno z ohranjanjem kmetovanja na območjih, ki se zaraščajo, 
razvoj dinamičnih, konkurenčnih in sonaravnih kmetijskih gospodarstev, 
vzdrževanje prepoznavnosti slovenskega podeželja, 
ohranjanje rodovitnosti tal in varovanje kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti rabe, 
omejena uporaba kemičnih sredstev v kmetijstvu na najmanjšo možno mero, strokovno 
utemeljena uporaba teh sredstev ter zmanjšanje njihovega vnosa v zrak, podtalnico, vodotoke in 
tla, 
ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja, 
zmanjšanje intenzivnosti kmetovanja, kjer ima to potencialno negativen učinek na okolje in 
zmanjševanje biotske pestrosti, 
izvajanje integriranih in ekoloških oblik pridelave, 
izobraževanje in usposabljanje kmetov ter osveščanje javnosti, 
zagotavljanje možnosti za kmečki turizem ob trajnostnem razvoju podeželja, 
ohranjanje in obnova biotske pestrosti na ravni habitatov, ogroženih in samoniklih rastlinskih in 
živalskih vrst ter njihovih genomov, 
pridelava domačih sort kmetijskih rastlin in reje domačih pasem, ki predstavljajo nacionalno 
pomemben genski sklad, 
vzpostavitev evidenc potrebnih za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov, 
sofinaciranje kmetijsko okoljskih ukrepov iz EU skladov za te namene, 
prilagoditev višine neposrednih plačil na raven EU plačil, 
implementacija kmetijsko okoljskih ukrepov pri več kot 60 % upravičencev za direktna plačila. 

(B)Srednjeročni 
nadaljevanje izvajanja vseh kmetijsko okoljskih ukrepov v okviru Programa razvoja podeželja 
(2004 - 2006), 
postopno povečevanje števila kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje kmetijsko okoljskih 
ukrepov, 
ustvarjanje in ohranjanje pogojev za kmetovanje in zagotavljanje primerne obdelanosti kmetijskih 
zemljišč, ohranjanje poseljenosti, kulturne krajine in okolja, 
uveljavitev reje avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali ter pridelave avtohtonih in 
tradicionalnih sort kmetijskih rastlin, 
priprava in uveljavitev sprememb in dopolnitev kmetijsko okoljskih ukrepov, 
posodobitev evidenc potrebnih za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov, 
sofinaciranje kmetijsko okoljskih ukrepov iz EU skladov za te namene, 
prilagoditev višine neposrednih plačil na raven EU plačil, 
analiza izvajanja kmetijsko okoljskih ukrepov do leta 2006. 

(C)Izvedbeni cilji 

uveljavljanje naravi prijaznih načinov kmetovanja, 
preprečevanje zaraščanja in revitalizacija kmetijskih zemljišč, 
zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, 
ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine, 
varovanje zavarovanih območij ob zagotavljanju ustreznih načinov kmetovanja, 
izobraževanje in usposabljanje kmetov ter osveščanje javnosti, 
uporaba ustreznih podatkovnih baz in navodil za pridelovalce, 
uveljavitev Integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (LACS), 
uveljavitev večine EU primerljivih ukrepov in intenziviranje usposabljanja institucij in služb. 
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Merila: 

število kmetijskih gospodarstev, vključenih v izvajanje posameznih kmetijsko okoljskih ukrepov, 
število hektarjev, na katerih se izvajajo posamezni kmetijsko okoljski ukrepi, 
število živali, vključenih v izvajanje posameznih kmetijsko okoljskih ukrepov, 
število pridobljenih certifikatov za izvajanje integrirane pridelave in ekološkega kmetovanja, 
višina neposrednih plačil na hektar oz. GVŽ za posamezne kmetijsko okoljske ukrepe. 

Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe: 

Kmetijsko okoljska neposredna plačila so namenjena kritju dela stroškov dodatno vloženega dela za 
ohranjanje tradicionalnih oblik gospodarjenja in okoljsko zahtevnejših postopkov pridelave. Do teh 
plačil so upravičena kmetijska gospodarstva na ravni cele države, ki pri različnih načinih kmetovanja 
upoštevajo načela dobre kmetijske prakse pri gnojenju, dobre kmetijske prakse varstva rastlin in 
dobrega gospodaija, izpolnjujejo zahteve varovanja okolja, vzdržujejo življenjski prostor mnogih 
rastlinskih in živalskih vrst ter s tem prispevajo tudi k ohranjanju poseljenosti in obdelanosti 
podeželja. Za vsak posamezen ukrep je potrebno izpolnjevati določene pogoje in sproti voditi 
evidenco o vseh delovnih opravilih. Za posamezne ukrepe pa so opredeljeni tudi kratkoročni 
(kontrolni) in dolgoročni indikatorji, na podlagi katerih bodo ocenjeni učinki teh ukrepov. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 
povečanje obsega revitaliziranih površin, na katerih je bilo odpravljeno zaraščanje, 
povečanje obsega njivskih površin vključenih v izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov, 
povečanje števila trajnih nasadov, v katerih se izvajajo naravi prijazni načini kmetovanja 
(integrirani, ekološki, travniški sadovnjaki), 
povečanje deleža travinja, vključenega v izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov, 
povečanje obsega zavarovanih območij, vključenih v izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov, 
zmanjšanje števila napadov velikih zveri oz. konflikta med velikimi zvermi in kmetovanjem, 
povečanje števila certifikatov za integrirano oz. ekološko kmetovanje, 
evidentirana raba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, 
ažuriranost podatkovnih baz in navodil za pridelovalce, 
dvig izobrazbene ravni kmetov na področju sonaravnega kmetovanja. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

Iz proračunske postavke 5851 Slovenski kmetijsko okoljski program se financirajo neposredna plačila, 
ki se dodelijo kmetijskim gospodarstvom za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov. 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Zakonska podlaga za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov je Zakon o kmetijstvu s podzakonskimi 
akti, posredno pa se ti ukrepi nanašajo še na vrsto predpisov s področja varovanja okolja, zdravstva, 
veterine. Upoštevajo se tudi veljavni predpisi EU, predvsem Uredba Sveta (EC) št. 1257/99 o podpori 
razvoju podeželja preko Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada - EAGGF ter 
ostali predpisi, ki so neposredno povezani s kmetijsko okoljsko problematiko, strukturnimi 
spremembami v kmetijstvu in administrativnimi postopki dodeljevanja podpor. 

11022303 Prestrukttjriranje kmetijstva in živilstva 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika in 
navedba odgovorne osebe 

Podprogram obsega tri vsebinsko ločene sklope: 

VSEBINSKI SKLOP A: Prestrukturiranje kmetijstva 

Prestrukturiranje kmetijstva obsega ukrepe investicijskih podpor na kmetijska gospodarstva, ukrepe 
zemljiške politike in druge oblike kmetijskih strukturnih podpor. MKGP z investicijskimi podporami 
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daje zagon k zasebnemu investiranju na področju pridelave in predelave hrane, hkrati pa z selektivnimi 
razpisnimi pogoji usmeija investicije v smislu izboljšanja varstva okolja, izpolnjevanjem EU 
standardov, koncentracije in specializacije proizvodnje, zniževanju stroškov, itd. Na področju 
kmetijskih struktur beležimo izjemno neugodno velikostno strukturo kmetijskih gospodarstev ter 
nadpovprečno razdrobljenost posesti in zemljišč, kar je eden ključnih problemov. Glede na primerjavo 
z državami EU je velikost slovenske kmetije 4,8 ha, kar je petkrat manj od kmetij EU. Ob kapitalskih 
podporah je poseben poudarek dan zemljiškim operacijam in organizacijam pridelovalcev. Izjemno 
pomembno je tudi dejstvo, da ima Slovenija čas le do vstopa v EU, da prilagodi in usposobi ta del 
kmetijske politike standardom EU, saj bodo po vstopu ti ukrepi omejeni zaradi presežkov v kmetijstvu 
držav članic. Pomembno je tudi dejstvo, da smo se s pogajalskimi izhodišči zavezali, da bomo vse 
ukrepe prestrukturiranja kmetijstva do konca leta 2002 harmonizirali z ukrepi in zahtevami EU. 

VSEBINSKI SKLOP B: Prestrukturiranje živilstva 

Prestrukturiranje živilstva obsega ukrepe za posodobitev tega sektorja s posebnim poudarkom na 
izboljšanju konkurenčnosti in prilagoditvi sektorja v smislu doseganja področnih standardov. Izvajale 
se bodo podpore naložbam v materialna sredstva (novo tehnološko opremo ter adaptacijo nepremičnin 
v zvezi z vgradnjo nove tehnološke opreme) v živilsko predelovalni industriji. 

VSEBINSKI SKLOP C: Spremljajoči ukrepi za prestrukturiranje kmetijstva in živilstva 

V ta sklop so zajete vse ostale podpore, ki so pomembne za izvajanje III. in IV. stebra kmetijske 
strukturne politike - politike razvoja podeželja. Ob vstopanju Slovenije v EU bodo največje 
spremembe vplivale ravno na podjetja živilsko predelovalne industrije in proizvajalce vina. Ravno 
zaradi tega samoiniciativnost in finančna sposobnost podjetij ni dovolj, saj mora pomoč pri promociji 
v tujini nuditi tudi država. Potrebno je začeti z vzpostavljanjem zaupanja potrošnikov do doma 
pridelanih živil in ustvarjanje pozitivnega odnosa javnosti do kmetijstva in podeželja nasploh. Namen 
PP 1473 je tudi zagotavljanje podpore organizaciji in izvedbi kmetijsko živilskih sejmov v Sloveniji, 
saj kmetijsko živilski sejmi predstavljajo slovensko kmetijstvo ter samo organiziranost kmetijske 
stroke in politike. V okviru podprograma se zagotavljajo tudi finančna sredstva za plačilo DDV in 
sofinanciranje projektov v okviru programa PHARE Nacionalni program in PHARE CBC v sektorju 
kmetijstvo (PP 2424). Poseben poudarek je namenjen spodbujanje združevanja in povezovanja 
zainteresiranih ljudi na podeželju in v kmetijstvu. Proračunska postavka Podpora za promocijo sadja in 
vina zagotavlja podporo opremljanju jabolk in hrušk v posebno promocijsko embalažo pri izvozu na 
ciljne trge in podporo pospeševanju promocije vina. 

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

Strateške usmeritve podprograma določa Program reforme kmetijske politike 1999 - 2002 v sklopu 
tretjega stebra reforme, ki se nanaša na prestrukturiranje kmetijstva in Zakon o kmetijstvu. Dolgoročni 
cilji kmetijske strukturne politike, kijih opredeljujejo navedeni dokumenti so sledeči: 

VSEBINSKI SKLOP A: Prestrukturiranje kmetijstva 

oblikovanje gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših kmetijskih gospodarstev, 
izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijske dejavnosti in zniževanje stroškov, 
izboljšanje velikostne, socialno-ekonomske in proizvodne strukture v kmetijstvu (modernizacija 
kmetij, njihovih gospodarskih objektov, mehanizacije in opreme), 
prilagoditev tržnim razmeram in diverzifikacija dejavnosti, 
izboljšanje organizacijske strukture v kmetijstvu (uvajanje in razvoj učinkovitih oblik 
proizvodnega in tržnega povezovanja), 
uvajanje in spodbujanje načinov gospodarjenja, ki so sprejemljivejši za okolje in ohranjajo 
krajinsko vrednost prostora, 
odpiranje dodatnih delovnih mest na kmetijah in izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih 
območjih, 
zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom, 
skladnost s standardi EU, 
zmanjšanje razdrobljenosti kmetijskih zemljišč ter izboljšanje posestne strukture, 
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zmanjšanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč in ohranitev kulturne krajine ter 
usposobitev površin z namakalno infrastrukturo. 

VSEBINSKI SKLOP B: Prestrukturiranje živilstva 

normativna prilagoditev živilsko predelovalnih obratov zahtevam pravnega reda EU, 
izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalnih podjetij z investicijami v materialna sredstva, 
podpora različnim oblikam povezovanja - združevanja podjetij, 
povečanje izvozne usmerjenosti in učinkovitosti pri prodiranju na tuje trge, 
podpore vertikalni koordinaciji s primarnim sektorjem. 

VSEBINSKI SKLOP C: Spremljajoči ukrepi za prestrukturiranje kmetijstva in živilstva 
krepitev strokovnega delovanja organizacij na področju kmetijstva in razvoja podeželja, 
izvajanje projektov in ukrepov s pomočjo tujih donacij ter posredno prenos znanja v Slovenijo, 
izboljšanje organizacijske strukture v kmetijstvu (uvajanje in razvoj učinkovitih oblik 
stanovskega povezovanja), 
promocija kmetijstva in živilstva na sejmih in drugih promocijskih dogodkih doma in v tujini, 
vzpostavitev zaupanja potrošnikov do doma pridelanih živil, 
ustvarjanje pozitivnega odnosa javnosti do kmetijstva, 
povečanje prepoznavnosti Slovenije ob vstopanju v EU ter 
promocija slovenskega sadja in vina 

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

2556 Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju 

Dejavnost: Spodbujanje delovanja različnih stanovskih oblik organiziranja (zveze, društva) na 
področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti. 

Izhodišče: Povečanje multi funkcionalne vloge kmetijstva na podeželju. 

Delež podpore: do 50 % celotne vrednosti programa. 

8745 Komasacija, reševanje pritožb 

Reševanje pritožb v postopkih komasacije je mogoče rešiti z izvedenci agronomske in geodetske 
stroke, ki preverijo pritožbene navedbe na terenu. Celotna sredstva so namenjena tem izvedencem. 
Nedokončane komasacije vplivajo na postopke denacionalizacije, saj zaradi nerešenih komasacij ni 
mogoče izvajati denacionalizacije. S planiranimi sredstvi bomo rešili cca 50 pritožb. 

P P1344. 1346 in 1347: Program SAPARD 

1. Opis 

V okviru ukrepov programa SAPARD. ki se bodo izvajali v letu 2004 na podlagi dela sredstev letnega 
sporazuma za leto 2002 in 2003 bodo sredstva v okviru postavk: 

1344 Stroški SAPARD po finančnem memorandumu 
1346 SAPARD - tuja donacija 
1347 SAPARD - lastna udeležba 

Program SAPARD na področja kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja vključuje 
naslednji dve prednostni nalogi: 

Prednostna naloga 1: Izboljšave proizvodnih in tržnih struktur v kmetijstvu in živilsko-predelovalni 
industriji, ki vključuje ukrepa: 

UKREP 1 Naložbe na kmetijskih gospodarstvih, ki zajema 35 % vseh sredstev programa 
SAPARD 
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Podpor bodo deležne investicije v kmetijske zgradbe, opremo in kmetijsko mehanizacijo na področju 
prireje mleka in mesa in njune predelave na kmetiji ter naknadno vključeno področje vrtnarstva. 
Sofinanciranje investicijskih projektov bo v nižini podprto s 5 % manj javnih nepovratnih sredstev, kot 
projekti v območjih LFA (50 % oz. 55 % delež sofinanciranja) 

UKREP 2 Naložbe v živilsko predelovalno industrijo, ki zajema 40 % sredstev programa 
SAPARD 

Podpore so namenjene prestrukturiranju in modernizacijo sektorja mleka in mesa (vključno s 
predelavo rib) in sicer investicijam, ki neposredno prispevajo k izpolnjevanju veterinarsko sanitarnim 
in okoljskim standardom EU, omogočajo racionalizacijo proizvodnih procesov, vpeljevanju novih 
tehnoloških postopkov, prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti in tržne prodornosti na domačem in 
tujih trgih. 

Delež javnih nepovratnih sredstev predstavlja 35 % vrednosti naložbe, investitor pa bo moral 
zagotavljati preostalih 65 % vrednosti naložbe. 

Prednostna naloga 2: Gospodarska diverzifikacija in izboljšava podeželske infrastrukture. 
UKREP 3 Razvoj in diverzifikacija gospodarskih dejavnosti na kmetiji s 14% deležem sredstev 
programa SAPARD. 

redstva so namenjena sofinanciranju turističnih kapacitet na podeželju in oživljanju tradicionalnih 
omačih obrti na kmetiji. Cilj ukrepa je ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti na podeželju, 

diverzifikacija dejavnosti na podeželju in povečanje prihodka na kmetijah. 

Skupna javna sredstva (EU in nacionalni proračun) predstavlja 50 % sofinanciranje projektov. 

UKREP 4 Razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju, kateremu je namenjenih 10% 
sredstev programa SAPARD. 

Sredstva bodo namenjena cestni in vodovodni infrastrukturi na podeželju. S ciljem zagotavljanja 
boljšega dostopa do urbanih središč, izboljšanje dostopa do podeželja obiskovalcem in turistom ter 
boljše preskrbljenosti podeželskih gospodinjstev z vodo. 

Projekti bodo v celoti pokriti iz javnih sredstev, 50 % sredstev EU, 25 % nacionalni proračun in 25 % 
sofinanciranje projekta iz sredstev lokalnih proračunov. 

UKREP 5: Tehnična pomoč (spremljajoči ukrep), ki predstavlja 1 % sredstev programa SAPARD 

V okviru ukrepa bodo v celoti iz javnih sredstev (EU delež 80 %, nacionalni proračun 20 %) 
financirane izdelave študij v podporo posameznim ukrepom, izvedena vmesna ocena doseganja 
učinkov programa, izdelane publikacije in financirani stroški drugih oblik informiranja upravičencev 
in širše javnosti o programu in ukrepih. 

V okviru ukrepov programa SAPARD, ki se bodo izvajali v letu 2004 na podlagi dela sredstev letnega 
sporazuma za leto 2002 in 2003 (postavke 1344 Stroški SAPARD po finančnem memorandumu; 1346 
SAPARD - tuja donacija, 1347 SAPARD - lastna udeležba) je v okviru izvedbenih ciljev programa v 
letu 2004 pričakovati podporo 50 projektom. 

2. Postavke: 

V okviru ukrepov programa SAPARD, ki se bodo izvajali v letu 2004 na podlagi dela sredstev letnega 
sporazuma za leto 2002 in 2003 (postavke 1344 Stroški SAPARD po finančnem memorandumu; 1346 
SAPARD - tuja donacija, 1347 SAPARD - lastna udeležba) je v okviru izvajanja ukrepov programa v 
letu 2004 pričakovati podporo 50 - 70 projektom. 

3. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedbeni), merila: 

Glavni izvedbeni cilji so sledeči: 

Izboljšave na objektih, opremi in strojih za vse vrste kmetijskih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih; 
Prenove obstoječih nepremičnin in prilagoditev ali nabava novih strojev in opreme ter naprav za 
obvladovanje industrijskih odpadkov v živilsko predelovalni industriji (sektor mleko in meso); 

7. oktober 2002 843 poročevalec, št. 96/11 



Ustvarjanje zmogljivosti za dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom na kmetijah; 
Oblikovanje infrastrukture kmečkega turizma; 
Ustanavljanje delavnicam domače obrti in zagotavljanje opreme za domačo obrt na kmetijah. 
Izboljšanje cestne infrastrukture na območjih, odvisnih od kmetijstva; 
Izboljšanje pešpoti, kolesarskih stez in jezdnih poti; 
Gradnja novega in izboljšave obstoječega vodovoda. 

Dolgoročni; 
Oblikovanje konkurenčnega kmetijskega sektorja. 
Ohranjanje poseljenosti podeželja. 
Uvedba pravnega reda EU. 

Srednjeročni 
Povečanje konkurenčnosti sektorja kmetijske dejavnosti in živilskopredelovalnega sektorja. 
Izboljšanje dohodkov na kmetiji. 
Skladnost s standardi EU. 
Odpiranje dodatnih delovnih mest na kmetijah. 
Izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih. 

Indikatorji, kijih bomo spremljali znotraj programa SAPARD: 

število in % izboljšanih kmetijskih gospodarstev (predelovalnih obratov) v primerjavi z vsemi, ki 
so potrebne modernizacije 
Prihodek na PDM na začetku in ob zaključku programa 
Povprečni prihodek na PDM vseh udeleženih kmetij 
KM, % zgrajenih cest, poti na podeželju, položenih vodovodnih cevi 
Št., /% obratov /kmetijskih gospodarstev, ki dosegajo standarde EU; 
Število novih delovnih mest 
Delež povečanih turističnih kapacitet 

4. Pravna podlaga: 

Ključni dokumenti razvojnega načrtovanja so; 

Zakon o kmetijstvu; 
Program reforme kmetijske politike 1999 - 2002; 
Načrt razvoja podeželja 2000 - 2006; 
Evropski pravni red 

Novi ukrepi, ki se bodo pričeli izvajati v okviru Programa razvoja podeželja leta 2004; 

2242 Podpora promociji za sadje in vino 

Podpora opremljanju jabolk in hrušk v posebno promocijsko embalažo pri izvozu na ciljne trge in 
podpora pospeševanju promocije vina. 

Cilj opremljanja jabolk in hrušk v promocijsko embalažo je večja prepoznavnost v Republiki Sloveniji 
pridelanih jabolk in hrušk v izvozu. Podpora se dodeljuje organizacijam pridelovalcev, do njihove 
ustanovitve pa pridelovalcem posameznikom. Kmetijska politika narekuje, da se zaradi vse večje 
liberalizacije kmetijskih trgov in s tem padanja odhodkov kmetov uvedejo dolgoročno učinkovitejše 
podpore, kot je v tem primeru podpora promocijsko okrepljenemu izvozu na ciljne trge. Podpora se 
dodeli le za specialno promocijsko embalažo, ki točno določa dimenzije plodov jabolk oz. hrušk, glede 
na kakovosten razred in je za izvoz ciljno naravnana (za izvoz v države prve skupine je podpora višja, 
kot za izvoz v države druge skupine). 

Cilj pospeševanja promocije vina je večja prepoznavnost kakovostnega vina z zaščitenim geografskim 
poreklom pridelanega v Republiki Sloveniji. Podpora se dodeljuje organizacijam proizvajalcev, do 
njihove ustanovitve pa pridelovalcem grozdja in vina, vpisanim v register pridelovalcev grozdja in 
vina. Osnova za dodelitev podpore je ustrezen program promocije, ki dokazuje trajno in učinkovito 
promocijo na ciljnih trgih, saj je kakovostno vino brez učinkovite in intenzivne promocije nemogoče 
ustrezno tržiti. 
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Merila za dodelitev podpore so objavljena v Uredbi o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in 
oljčnim oljem, Uredbi o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom, Navodilu o vsebini 
programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina in v Navodilu o 
opremljanju jabolk in hrušk v specialno promocijsko embalažo na ciljnih trgih. 

Z ukrepom se pričakuje večja razpoznavnost slovenskega sadja in vina na tujih trgih. 

5537 Podpore organizacijam proizvajalcev 

Podpora pri ustanovitvi in administrativnem poslovanju organizacij pridelovalcev sadja in zelenjave, 
hmelja, oljčnega olja in vina, s ciljem skupnega trženja, natančnejše prilagoditve proizvodnje 
povpraSevanju, planiranja proizvodnje, koncentracije ponudbe, izvajanja elementov tržnih ureditev in s 
tem prilagajanja EU zakonodaji. 

Merila za dodelitev podpore določajo: Uredbi o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim 
oljem, Uredbi o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom, Uredbi o ureditvi trga s hmeljem 
in v Navodilu za pripravo programov dela, letnih dopolnil k programom in poročil organizacij 
proizvajalcev. « 

Z ukrepom se pričakuje večja koncentracija ponudbe in s tem večja konkurenčnost. 

2424 PHARE - Lastna udeležba 

1. Opis 

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost mora MKGP plačati davek na dodano 
vrednost za vso, s sredstvi Phare, nabavljeno laboratorijsko in drugo opremo za področja, ki so v 
okviru dela ministrstva. Na podlagi sprejetih letnih PHARE programov in podpisanih FM med EU in 
Republiko Slovenijo, mora MKGP zagotoviti tudi sofinanciranje (do 50 %) investicij oziroma pokriti 
stroške potovanj, seminaijev, študijskih obiskov v tujino, ki so vezani na izvajanje posameznih 
programov okviru PHARE Nacionalni program in sofinanciranje programov čezmejnega sodelovanja 
PHARE CBC z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. 

2. Cilji: 

(A)DoIgoročni 
Vključevanje republike Slovenije v EU in prevzem acquisa z dnem polnopravnega članstva v EU. 

(B)Srednjeročni 
Usposobitev slovenskih institucij za izvajanje in opravljanje veterinarskih in fitosanitamih 
kontrolnih funkcij na zunanji meji EU, 
Pridobitev akreditacije za pooblaščene laboratorije; 
Usposabljanje kadrov za tekoče izvajanje nalog, v skladu s sprejetim Acquis in polnopravnim 
članstvom EU. 

' 
(C)Izvedbeni cilji 

Sofinanciranje opreme in projektov ter plačila davkov na dodano vrednost, 
Usposabljanje kadrov MKGP in ARSKTRP doma in v tujini, 
Stroški strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj kadrov, 
Stroški izvedbe delavnic, seminaijev, najem prostorov za delavnice oz. seminaije, 
Tiskanje in prevajanje priročnikov, strokovnih tekstov, 
Izplačilo davka na dodano vrednost za opremo financirano iz sredstev PHARE. 

Merila 

Nabavljena oprema po tehnični specifikaciji in izvedenih javnih natečajih, 
Začetek postopkov za javna naročila, 
Usklajene in sklenjene pogodbe za dobavo opreme. 
Usklajene in sklenjene pogodbe za tehnično pomoč, 
Usklajeni in sklenjeni meddržavni dogovori - Tvvinningi, 
Št. obiskov in študijskih potovanj, število kandidatov za izpopolnjevanje in usposabljanje v tujini, 

7. oktober 2002 845 poročevalec, št. 96/11 



Št. ljudi usposobljenih za delo z opremo po tehnični in pogodbeni specifikaciji, 
Organiziranje delavnic, seminarjev v okviru posameznih aktivnosti, 
Tehnični prevzemi opreme. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 
Uresničitev obveznosti po meddržavnih sporazumih, FM in Tvvinningih, 
Povrnitev davka na dodano vrednost izbranim dobaviteljem opreme, 
Prevzem in predaja opreme ter usposobitev kadrov za rokovanje, 
Izobraževanje in usposabljanje kadrov na področju skupne kmetijske politike in pravnega reda 
EU. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

PP 2424 PHARE - Lastna udeležba 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Finančni memorandum sklenjen med R Slovenijo in EU za poslovno leto, ter obveznosti R 
Slovenije, ki izvirajo iz naslova sofinanciranja programov Phare Nacionalni program in Phare 
CBC 

8929 PHARE CFCU - Tuja donacija 

1. Opis 

Sredstva so prihodek proračuna Republike Slovenije v okviru finančne pomoči EU državam 
kandidatkam za njihove pred pristopne aktivnosti. Višina sredstev v posameznem letu je določena s 
finančnim memorandumom (FM), ki ga podpišeta Vlada RS in Komisija ES. 

2. Cilji 

(A)Dolgoročni 
Usposobitev držav kandidatk za vstop v EU. 

(B)Srednjeročni 

Finančna pomoč za implementacijo pravnega reda EU. 

(C)Izvedbeni cilji 

Projekti za nabavo opreme, plačilo in tehnično pomoč za področje krepitve kakovosti živil, za 
veterinarsko kontrolo, mejne prehode in fitosanitarno kontrolo, ■ 
Izplačilo stroškov predpristopnih svetovalcev (PAA), 
Izobraževanje kadrov na področju priprave kontrole in poročanja v računovodskem sektorju, 
Implementacija Acquis na fitosanitarnem področju, 
Tržni informacijski sistem na podlagi ekonomskih analiz, 
Postavitev tržnega informacijskega sistema. 

Merila 

Št. izvršenih aktivnosti po planu in uspešnost izvedbe, 
Št. obiskov in študijskih potovanj, število kandidatov za izpopolnjevanje in usposabljanje v tujini, 
Organiziranje delavnic, seminarjev v okviru posameznih aktivnosti, 
Št. ljudi usposobljenih za delo z opremo po tehnični in pogodbeni specifikaciji, 
Št. testov in analiz za zelo nalezljive kužne bolezni. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

Nabava opreme po tehničnih specifikacijah in sklenjenih pogodbah, 
Nadgradnja inšpekcijskega sistema za kontrolo kakovosti živil za kmetijske izdelke in živil, 
Dogradnja registracijskega sistema v Uradu za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oz. živil, 
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Zatiranje nalezljivih bolezni (steklina, svinjska kuga, VHS in 1HN v ribogojnicah) 
Vzpostavitev Centra za kmetijstvo in razvoj podeželja Jable ter usposobitev vodstvenega kadra; 
Zdravstvena zakonodaja na področju stranskih proizvodov živalskega izvora, ki niso namenjene 
uživanju človeka 
Plasiranje fitofarmacevtskih sredstev na trg za področje Varstvo rastlin, 
Priprava na vzpostavitev kontrolnega sistema poročanja in izpopolnjevanje akreditacijskih 
EAGGF garancijskega sklada (CMO), 
Redno poročanje o gibanju cen kmetijskih proizvodov na slovenskem trgu. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

PP 8929 PHARE - CFCU (SNP 2002) 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 
Finančni memorandum sklenjen med R Slovenijo in EU za poslovno leto, 
Obveznosti, R Slovenije, ki izvirajo iz naslova sofinanciranja in posameznih projektov. 

I 
PP 1491 Agromelioracije 

1. Opis 

Program sofinanciranja projektov agromelioracijskih del, bo prispeval k usposobitvi kmetijskih 
zemljišč, za katere so značilne velike reliefne razčlenjenosti. Problem pomanjkanja kmetijskih 
zemljišč, zaraščanja, slabe usposobitve kmetijskih površin vpliva na zmanjšanje prometa s kmetijskimi 
zemljišči, kar se kaže v razdrobljeni velikostni sestavi kmetijskih gospodarstev. S tem programom 
prispevamo k upravičenosti naložb v kmetijska zemljišča. 

Posebna pozornost v okviru izvajanja ukrepa je usmerjena v obnovo dostopnih poti in primerni 
vključitvi k ostalem omrežju infrastrukture. 

V okviru te proračunske postavke se financirajo tudi storitve in strokovne podlage za pripravo in 
spremljanje strateških dokumentov in predpisov. 

2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedbeni), merila in indikatorji: 

(A)Dolgoročni 

S pomočjo ciljne usmeritve agromelioracijskih operacij, opredeljujemo uravnano in načrtovano 
kmetijsko proizvodnjo, s katero odpravljamo pereč problem zaraščanja kmetijskih površin. Z 
vzpostavitvijo obmejkov in ozar, varujemo kmetijske površine pred vetrovno in vodno erozijo in 
ohranjamo ekološke pomembne strukture med kmetijskimi zemljišči, kar je velikega pomena pri 
izvajanju sodobne kmetijske prakse, ki se prakticira v EU. 

(B)Srednjeročni 
V okviru in slednji dolgoročnih ciljev, se bodo sofinancirali projekti za nadgradnjo podatkovne 
baze Kataster melioracijskih sistemov in naprav (KatMeSiNa), za področje agromelioracij, ki bo 
omogočila povezavo z drugimi podatkovnimi bazami na MKGP. 
Z agromelioracijskimi operaciji bomo sledili k uravnoteženi porabi obnovljivih virov, izboljšanju 
založenosti površin ter primerna vključitev dostopnih poti z ostalim infrastruktumim omrežjem in 
s tem k smotrnejši uporabi sodobnih pridelovalnih tehnologij. 

(C)Izvedbeni cilji 

Priprava manjkajočih strokovnih podlag, podzakonskih aktov. 
Uvedba podatkovne baze agromelioracijskih operacij - KatMeSiNa, s pomočjo katerega bomo 
opredelili ciljno usmeritev agromelioracijskih operacij na območju Republike Slovenije. 
Na podlagi razpoložljivih sredstev, se bodo agromelioracijske operacije sofinancirale v 
primernem deležu. 
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Merila 

Število sofinanciranih agromelioracijskih operacij na leto, 
Povprečna vrednost agromelioracijske operacije, 
Število (v ha) kmetijskih površin na posamezno agromelioracijsko operacijo, 
Delež dostopnih poti opravljeni v okviru na agromelioracijsko operacijo. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta (ključni letni izvedbeni cilji): 

Usklajena zakonodaja z zakonodajo EU, kjer se bo upoštevalo razmere v RS. Sprejetje manjkajoče 
podzakonske akte. V skladu z razpoložljivimi sredstvi, v okviru proračuna 2004, se bodo sofinancirali 
projekti na celotnem območju RS. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost/ projekt financira oz. aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke. 

Aktivnosti se sofinancirajo iz PP 1491 Agromelioracije, v okviru podprograma Prestrukturiranje 
kmetijstva in živilstva. 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija. 
zakon o kmetijstvu, 
zakon o izvrševanju proračuna, 
zakon o kmetijskih zemljiščih, 
Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja 2002 - 2003 
podeželja in javnega razpisa za ta ukrep za leto 2003. 

2430 Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij 

1. Opis (naziv in ključne navedbe) 

V okviru proračunske postavke se financirajo idejne zasnove ter izvedbe novih komasacij. Prav tako se 
financirajo sanacije starih, nedokončanih komasacij v okviru izvajanja Programa sanacije 
nedokončanih komasacij. 

V okviru izvajanja ukrepa se izvaja tudi priprava strokovnih podlag za spremljanje ter usmeijanje 
ukrepa ter priprava navodil za vrednotenje zemljišč v komasacijskem skladu. 

2. Cilji (točno določeni (specifični), merljivi, dosegljivi, smiselni (pomembni) in časovno 
opredeljeni): 

(A)Dolgo ročni 
integralno preurejanje podeželskega prostora v smislu racionalnejše kmetijske proizvodnje, 
izboljšanja delovnih in življenjskih pogojev, urejanje lastniških razmerij ter možnosti za 
realizacijo posameznih prostorskih projektov. 
sanacija nedokončanih komasacij ter priprava podzakonskega akta s področja izvajanja 
komasacij. 

(B)Srednjeročni 
integralno preurejanje podeželskega prostora v smislu racionalnejše kmetijske proizvodnje, 
izboljšanja delovnih in življenjskih pogojev, urejanje lastniških razmerij ter možnosti za 
realizacijo posameznih prostorskih projektov. 
sanacija nedokončanih komasacij ter priprava podzakonskega akta s področja izvajanja 
komasacij. 

(C)lzvedbeni cilji 
zaključitev komasacij uvedenih v letu 2001 ter 2002 na skupno 1673 ha ter sanacija, starih, 
nedokončanih komasacij v okviru izvajanja Programa sanacije nedokončanih komasacij. 

poročevalec, št. 96/11 848 7. oktober 2002 



Merila 

Na področju izvedbe novih komasacij je osnovno merilo št. ha komasiranih zemljišč v odvisnosti od 
idejne zasnove komasacije. V I. 2003 se predvideva zaključitev komasacij uvedenih v letu 2001 ter 
2002 na skupno 1673 ha. 

V okviru sanacije nedokončanih komasacij je merilo št. zaključenih postopkov sanacije komasacij, kar 
se številčno ne da opredeliti zaradi odvisnosti od sodnih postopkov. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta (ključni letni izvedbeni cilji): s številkami 
(ali besedami, če številčna navedba rezultata ni možna) opredeljena stopnja realizacije 

V 1. 2003 se predvideva zaključitev komasacij uvedenih v letu 2001 ter 2002 na skupno 1673 ha. 

Izvajanje programa sanacije nedokončanih komasacij. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

Proračunska postavka 2430: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij. 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
Zakon o kmetijstvu, 
Letna uredba o programih ukrepov kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja 
podeželja ter letni odlok o višini sredstev. 

1494 Hidromelioracije kmetijskih zemljišč 

1. Opis (naziv in ključne navedbe) 

Med ukrepe hidromelioracij se štejejo ukrepi namakanja in osuševanja kmetijskih zemljišč. 

Predmet podpore so: 

Investicije v namakalne sisteme in moderne tehnologije povezane z namakanjem; 
Vzdrževanje in sanacija obstoječih velikih osuševalnih in namakalnih sistemov (50 mlrd SIT 
vredna obstoječa osuševalna infrastruktura, starostno že krepko presega amortizacijsko obdobje; 
predvidena vrednost namakalne infrastrukture pa je tudi vredna okrog 35 mlrd SIT); 

Storitve: 

Nakup kmetijskih zemljišč v območju pomembnih infrastrukturnih objektov - rešitev problema 
lastništva; 
Financiranje javne službe na področju hidromelioracij; 
Financiranje izobraževanja in organizacije izobraževanja za ukrep namakanja kmetijskih zemljišč 
in uporabo namakalne tehnologije. 
Izdelava ustreznih strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, revizije projektnih 
dokumentacij, priprava mnenj, pogodbe o delu za sodelovanje v komisijah, organizacija ustreznih 
izobraževanj ipd. 
Izdelava informacijskih baz in aplikacij, s pripadajočo programsko in računalniško opremo. 

2. Cilji 

(A)Dolgoročni 
Usposobitev kmetijskih zemljišč za učinkovito in časovno določeno kmetijsko pridelavo, 
izobraževanje kmetov in pridelovalcev ter ostalih uporabnikov namakalne tehnologije, 
povečanje konkurenčnosti kmeta, doseganje paritetnega dohodka pri proizvodnji z namakanjem, 
spodbujanje povezovanj in skupnih vlaganj - razvoj kmetijskega območja, 
učinkovito gospodarjenje s kmetijskimi vodnimi viri - varčevanje z vodnimi viri (uvajanje 
modernih tehnologij, ki omogočajo nadzorovano porabo vode in gnojil 
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vzpodbujanje okoljsko primernih tehnologij in pridelave - doseganje kontroliranega vnosa gnojil 
v tla (fertirigacija), prednostno uvajanje namakalnih sistemov z integrirano oziroma ekološko 
pridelavo. 

(B)Srednjeročni 

V skladu z razpoložljivimi sredstvi, sočasno zagotavljanje vseh dejavnosti v okviru dolgoročnih ciljev, 
s poudarkom na ciljih Al do A4. 

(C)Izvcdbeni cilji 

Nadaljevanje že začetih investicij v nove namakalne sistem; 
Realizacija izvajanja javne službe na področju hidromelioracij za sisteme, ki so že obdelani v 
nastajajočem Katastru melioracijskih sistemov in naprav (KatMeSiNa); 
Vlaganje v izobraževanje predvsem na področjih s trenutno izgradnjo novih sistemov; 
Vlaganje v nadaljevanje izdelave informacijske baze in aplikacije KatMeSiNa, v pripadajočo 
programsko in računalniško opremo ter v potrebne strokovne podlage. 

Merila 
skupna površina (v ha) uspešno opravljene javne službe na področju hidromelioracij; 
skupna površina (v ha) usposobljenih zemljišč; 
delež vgradnje terciarja v sistem in uporabljanost namakalnega sistema; 
vrsta pridelave na novo zgrajenih namakalnih sistemih (delež okolju prijaznejših načinov 
pridelave); 
delež na novo izpolnjene baze in aplikacije KatMeSiNa. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 
priprava manjkajočih podzakonskih aktov (Kataster melioracijskih sistemov in naprav izdelan do 
2/3); 
dokončana investicija v primar in del sekundarja velikega namakalnega sistema Ormož - 
Osluševci, delno dokončanje investicije v veliki namakalni sistem Kalce-Naklo; 
uspešno opravljanje javne službe upravljanja z velikimi hidromelioracijskimi sistemi za okrog 
20.000 ha izvedenih sistemov. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

Aktivnosti se financirajo iz p.p. 1494. 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 
Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
Zakon o kmetijstvu, 
Zakon o vodah, 
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, 
Zakon o urejanju prostora, 
Zakon o izvrševanju proračuna, 
Zakon o javnih naročilih, 
Nacionalni program namakanja, 
Project Preparation Report - Slovenian Irrigation Program, 
Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja in 
javnega razpisa za leto 2002 - 2003 za ta ukrep. 

2436 Vzdrževanje akumulacije Vogršček 

Dejavnost: Akumulacija Vogršček je največja akumulacija in namakalni razvoa v državi. Velikost 
akumulacije, ki znaša okrog 10 mio m3 vodnega zajetja, predstavlja pomembno strateško ter 
varnostno (glede stabilnosti pregrade) nalogo za državo, zato se v okviru tega ukrepa zagotavlja 
sredstva za vzdrževanje tega namakalnega sistema in akumulacije. 
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Storitev je namenjena najnujnejšim vzdrževalnim delom na osnovnem in sekundarnem razvodu 
namakalnega sistema Vogršček ter vzdrževanju akumulacije za namen namakanja kmetijskih zemljišč. 

Izhodišče: Neugodni klimatski pogoji in izrazita sezonska nihanja pri pridelavi, kar zmanjšuje količino 
in kvaliteto kmetijskih pridelkov. 

Delež sredstev: sorazmerni delež priznanih stroškov za vzdrževanje akumulacije (glede na uporabo 
koristnega volumna zajetja za namakanje kmetijskih površin) in sredstva za vzdrževanje primarne in 
sekundarne infrastrukture namakalnega sistema, s pripadajočimi mostnimi konstrukcijami in črpališči. 

2438 Obnova in urejanje pašnikov 

1. Opis 

Ukrep je namenjen preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč. Paša je živalim prijazen način reje 
ob enem pa z izvajanjem ukrepa ohranjamo živinorejske panoge, izboljšujemo velikostno strukturno 
sestavo kmetijskih površin na območjih z omejenimi dejavniki, ob izvajanju dobre kmetijske prakse. 

V okviru te proračunske postavke se financirajo tudi storitve in strokovne podlage za pripravo in 
spremljanje strateških dokumentov in predpisov. 

2. Cilji 

(A)Dolgoročni 

Ureditev pašnikov za nadzorovano in pravilno vodeno pašo, s katero zmanjšujemo zaraščanje 
kmetijskih površin, ki v Republiki Sloveniji predstavlja enega izmed najbolj perečih problemov. S tem 
ukrepom želimo rekultivirati kmetijske površine na marginalnih področjih. 

Financiranje storitev in strokovnih podlag za pripravo strateških dokumentov in predpisov. 

(B)Srednjeročni 

Združevanje kmetijskih zemljišč s postavitvijo ograj za pašo živali, z vključevanjem gospodarnega 
načina vzreje živali in omejitvenim dejavnikom: z utežbo (GVŽ/ ha) površin. Posledično z uvajanjem 
paše na pašnikih izboljšujemo njihovo strukturo, biotično raznovrstnost talne ruše in povišujemo 
hranilno vrednost ter založenost teh površin. 

(C)Izvedbeni cilji 

Ureditev pašnikov ter oskrba s pitno vodo za pašne živali na cca 3200 ha. 

Merila 

število ha obnovljenih pašnikov na leto; 
število v ha p kmetijskih zemljišč na pašnik; 
obremenitev pašniških površin (GVŽ/ha); 
delež obnove in ureditve pašnikov na leto. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

Ureditev pašnikov ter oskrba s pitno vodo za pašne živali na cca 3200 ha. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

Projekti se sofinancirajo iz PP 2438 - Obnova in urejanje pašnikov, v okviru podprograma 
Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva.. 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 
Zakon o kmetijstvu, 
Zakon o izvrševanju proračuna, 
Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
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Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja in 
javnega razpisa za ta ukrep. 

8227 Vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov 

Proračunska postavka je namenjena za zbiranje sredstev za vzdrževanje in redno delovanje 
hidromelioracijskih sistemov. Sredstva se zbirajo v skladu z zakonskimi določili. Poraba sredstev je 
možna le za namen, za katerega so bila sredstva zbrana. Izbrani upravljalci hidromelioracijskih 
sistemov poskrbijo za izvedbo vzdrževanja v skladu s potrjenimi letnimi programi, ki so usklajeni z 
razpoložljivimi zbranimi sredstvi za ta namen. 

Vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov se je do leta 1989 opravljalo v skladu z navodili obora za 
melioracije pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. Po razpadu Zveze vodnih skupnosti Slovenije in do 
sprejema Zakona o kmetijskih zemljiščih, t.j. do leta 1996, so za vzdrževanje melioracijskih sistemov 
skrbele občine, oziroma njihove upravne enote. 

Od sprejema Zakona o kmetijskih zemljiščih leta 1996, pa je zaradi slabih rezultatov vzdrževanje 
melioracijskih sistemov prevzela država. Zavezala se je, da bo pripravila Kataster melioracijskih 
sistemov in naprav in da bo zbiranje sredstev za vzdrževanje potekalo preko proračuna države. 

Leta 2002 smo začeli vzpostavljati digitalno informacijsko bazo Katastra melioracijskih sistemov in 
naprav, kije zakonska podlaga za zbiranje sredstev za vzdrževanje. 

Ta proračunska postavka se polni na podlagi davčne odmere za vzdrževanje in redno delovanje 
melioracijskih sistemov Slovenije. Poseben tip proračunske postavke tako zahteva ločitev od 
proračunske postavke Zemljiške operacije, v katero spada. 

5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje 

1. Opi 

To je program kapitalske pomoči, ki bo prispeval k izboljšanju učinkovitosti in odpravljanju 
nekonkurenčnosti kmetijskih gospodarstev v Sloveniji. Razloge za ukrepe za izboljšanje kmetijskih 
struktur lahko združimo v naslednje problemske sklope: 

Razdrobljena posestna sestava, pomanjkljiva infrastruktura, nizka izobrazbena raven, neugodna 
starostna sestava kmetov, nizka socialna varnost, počasen proces koncentracije kmetijskih 
zemljišč. 
Sorazmerno visoki stroški proizvodnje (nizka izkoriščenost proizvodnih sredstev, visoki stroški 
dela, visoka cena kapitala). 
Nizka tržna usmeijenost kmetij: lokalni trgi, nenačrtovanje proizvodnje in prodaje. 
Neorganiziranost pridelovalcev pri pridelavi, dodelavi in trženju. 
Nizek delež kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo zahteve v zvezi z zaščito okolja, 
veterinarsko-sanitame zahteve in zahteve o zaščiti živali. 

S programom želimo prestrukturirati kmetijsko pridelavo in izboljšati proizvodno ter socialno 
strukturo kmetijstva. Posebna pozornost je namenjena generacijskemu izboljšanju kmetijske delovne 
sile. Podpore ne bodo povečale obsega trženja kmetijske pridelave na agregatni ravni. Upravičenci do 
sredstev bodo povečanje konkurenčnosti dosegali v okviru okoljskih zahtev in zahtev za zaščito živali, 
kar glede na dane naravne in strukturne vire vodi v prestrukturiranje znotraj razpoložljivih proizvodnih 
in tržnih možnosti. Izboljšanje generacijske sestave je podprto z dajanjem prednosti projektom, katerih 
nosilci bodo mlajši prevzemniki na družinskih kmetijah. 

V okviru proračunske postavke se bo dodeljevala pomoč praktično vsem sektorjem kmetijske 
pridelave ter dopolnilnim dejavnostim predelave na kmetijah. Zaradi kompleksnosti kmetijske 
pridelave v RS in različne ciljne usmerjenosti kmetijskih pridelovalcev glede na fizične oziroma 
pravne osebe se bodo ukrepi izvajali v sklopu štirih ločenih načrtih razvojnih programov in sicer: 

NRP 2311 - 01 - 0205 Podpore za prevzem kmetij. Zagotovljena bo finančna pomoč kmetom 
mlajših od 40 let za prevzem kmetije; 
NRP 231 1 - 01 - 0266 Prestrukturiranje zasebnih kmetijskih gospodarstev. Zagotovljena bo 
finančna pomoč pri naložbah zasebnih kmetijskih gospodarstvih v kmetijsko pridelavo in v 
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dopolnilne dejavnosti predelave na kmetijah. V okviru tega načrta razvojnih programov bodo do 
višjih deležev podpore upravičena kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območjih z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost ter kmetije katerih gospodarji so mlajši od 40 let; 
NRP 2311 - 01 - 0267 Program obnove trajnih nasadov. Zagotovljena bo finančna pomoč pri 
obnovi trajnih nasadov sadovnjakov in oljčnikov, vinogradov, jagodišč in špargljišč; 
NRP 2311 - 01 - 0268 Prestrukturiranje kmetijskih podjetij, kmetijskih zadrug in organizacij 
pridelovalcev. Zagotovljena bo finančna pomoč pri naložbah kmetijskih podjetij, kmetijskih 
zadrug in organizacij pridelovalcev v kmetijsko pridelavo. 

Delež podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša do 30 % priznane investicijske vrednosti naložbe 
oziroma do 2.000.000,00 SIT za prevzem kmetije. 

V okviru te proračunske postavke se financirajo tudi storitve in strokovne podlage za pripravo in 
spremljanje strateških dokumentov in predpisov. 

2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedbeni), merila in indikatorji: 

(A)Dolgoročni 

S tem ukrepom nameravamo pripomoči k ustvaijanju konkurenčnega kmetijstva, ohranitvi 
poseljenosti podeželja in uveljavitvi pravnega reda EU. 

(B)Srednjeročni 

Z izvedenimi naložbami podprtimi s proračunskimi sredstvi bomo zasledovali dolgoročno postavljen 
cilj tega programa ter v skladu z njim podprli tiste naložbe, katerih rezultat bo pripomogel k: 

povečanju konkurenčnosti in zmanjševanje stroškov kmetijske pridelave, 
povečanju tržne naravnanosti kmetijskega sektoija, 
povečanju dohodka in razvijanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
doseganje higiensko zdravstvenih in veterinarsko sanitarnih standardov ter standardov za 
dobrobit živali ter zaščito okolja. 

(C)Izvedbeni cilji 

Na področju prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev bomo do konca leta 2003 v okviru vseh štirih 
načrtov razvojnih programov podprli cca 600 naložb na kmetijskih gospodarstvih, do 130 prevzemov 
kmetij in cca 526 ha obnovljenih trajnih nasadov. 

Merila: 

število podprtih projektov po posameznih načrtih razvojnih programov; 
število podprtih projektov po sektoijih primarne kmetijske pridelave; 
število podprtih projektov v okviru dopolnilnih dejavnostih predelave mleka in mesa; 
število podprtih projektov po vrstah naložb; 
povprečna vrednost podpore odobrenih projektov; 
povprečna vrednost podpore po sektorjih pridelave; 
povprečna vrednost podpore po vrstah naložb. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

V proračunskem letu 2004 pričakujemo 100% realizacijo predvidenih proračunskih sredstev na 
podlagi Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja in 
izvedenega javnega razpisa v tem letu. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

Aktivnosti se sofinancirajo iz proračunske postavke 5538 Programi podpor za prestrukturiranje in 
prenovo kmetijske proizvodnje v okviru podprograma Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva. 
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5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Ukrep Naložbe na kmetijskih gospodarstvih se bo izvajal na podlagi: 
Zakona o kmetijstvu; 
Zakona o izvrševanju proračuna; 
Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja 2002 - 
2003 in javnih razpisov za posamezne podukrepe v letu 2003; 
Državnega razvojnega programa oziroma Enotnega programskega dokumenta. 

5853 Programi podpor za prestrukturiranje živilstva 

1. Opis 

Večina živilskopredelovalnih podjetij po strukturi, ekonomskih rezultatih, proizvodni tehnologiji in 
razvojnih aktivnostih zaostaja za podobnimi podjetji iz Evropske unije. Kljub temu pa ima večina teh 
podjetij dobre možnosti za razvoj in obvladovanje pritiskov skupnega evropskega trga, z izvedbo 
ciljno usmerjenih in kakovostnih naložb, ki bodo pripomogle k večji konkurenčnosti in razpoznavnosti 
proizvodov domačih živilskopredelovalnih podjetij. Prav tako tudi za uspešna in na trgu Evropske 
unije že uveljavljena slovenska podjetja, predstavljajo ta vlaganja pomemben del strategije njihovega 
razvoja. 

Predmet podpore v okviru tega ukrepa so: 

7. naložbe v novo tehnološko opremo, vključno z računalniško opremo (strojno in programsko), kije 
neposredno vezana na posodobitev proizvodnega procesa in naložbe v prenovo proizvodnih 
objektov, 

na naslednjih področjih: 
klanje živali ter proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in mesnih izdelkov; 
predelava in konzerviranje rib ter proizvodnja ribjih izdelkov; 
predelava mleka in ter proizvodnja mlečnih izdelkov; 
predelava žit in proizvodnja žitnih izdelkov; 
proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob; 
predelava in konzerviranje sadja, vrtnin in krompiija; 
predelava jajc; 
proizvodnja vina; 
proizvodnja drugih živil razen sladkorja. 

8. Dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov oziroma 
priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje podpor za 
prestrukturiranje živilstva. 

Upravičenci do sredstev so v primeru 1. točke pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki ali 
njihove registrirane skupine in združenja, s prebivališčem ali sedežem v RS, ki so registrirane za 
opravljanje predelovalne dejavnosti. V primeru iz točke 2. pa fizične in pravne osebe z ustrezno 
strokovno usposobljenostjo. 

2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedbeni), merila in indikatorji: 

(A)Dolgoročni 

S tem ukrepom nameravamo izboljšati razmere v živilskopredelovalni industriji in tako prispevati k 
izboljšanju konkurenčnosti in tržne prodornosti teh podjetij tako na domačih kot tudi na tujih trgih. 

(B)Srednjeročni 

Z izvedenimi naložbami podprtimi s proračunskimi sredstvi bomo zasledovali dolgoročno postavljen 
cilj tega programa ter v skladu z njim podprli tiste naložbe, katerih rezultat bo pripomogel k: 

racionalizaciji proizvodnih procesov z uporabo sodobnih tehnoloških postopkov in opreme; 
spodbujanju povezovanj in skupnih vlaganj v živilskopredelovalnih obratih; 
spodbujanju povezovanj z drugimi členi tržne verige (dobavitelji surovin, trgovina); 
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izboljšanju kakovosti proizvodov; 
spodbujanju raziskav in razvoja novih proizvodov in pridobivanje novih tržišč; 
prilagoditvi živilskopredelovalnih obratov področnim zahtevam oziroma standardom EU; 
zmanjševanju vplivov proizvodnje na okolje, gospodarnemu ravnanju z energijo in minimizaciji 
odpadkov. 

(C)Izvedbeni cilji 

V proračunskem letu 2003 bomo podprli naložbe v obnovo nepremičnin potrebnih zaradi tehnoloških 
obnov obratov ter naložbe v novo tehnološko opremo, vključno z računalniško opremo (strojno in 
programsko), kije neposredno vezana na posodobitev proizvodnega procesa. 

Merila 
Število podprtih projektov. 
Število podprtih projektov po sektorjih predelave 
Število podprtih projektov po namenih investicije 
Povprečna vrednost podpore odobrenih projektov. 
Povprečna vrednost podpore po sektorjih predelave. 
Povprečna vrednost podpore po namenih investicije. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

V proračunskem letu 2003 pričakujemo 100% realizacijo predvidenih proračunskih sredstev na 
podlagi Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja 2002 
in 2003 in izvedenega javnega razpisa v letu 2003. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

Aktivnosti se sofinancirajo iz proračunske postavke 5853 Programi podpor za prestrukturiranje 
živilstva v okviru podprograma Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva. 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Ukrep Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov se bo izvajal na podlagi: 
Zakona o kmetijstvu; 
Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja 2002 - 
2003 in javnega razpisa za ta ukrep za leto 2003; 
Zakona o izvrševanju proračuna; 
Zakona o javnih naročilih. 

1473 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora 

1. Opis 

Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora: 

podpora različnih oblik promocije kmetijstva in živilstva na sejmih in drugih prireditvah in 
organiziranih promocijskih dogodkih doma in v tujini, 
ukrepi pospeševanja prodaje in porabe (akcija tržnega komuniciranja, promocije v tujini), 
podpora različnih oblik tržnih aktivnosti živilsko predelovalne industrije, 
povečanje prepoznavnosti Slovenije ob vstopanju v EU s predstavitvami slovenske hrane in vina 
ter 
podpora pri organizaciji Apimondie 2003 
seznanjanje potrošnikov glede pomembnih lastnosti slovenskih kmetijskih in živislkih 
proizvodov. 
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2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedbeni), merila in indikatorji: 

(A)Dolgoročni 

Uresničevaje ciljev kmetijske politike in programa promocije. 

(B)Srednjeročni 

(C)Izvedbeni cilji 

Merila 

Indikatorji za meijenje uresničevanja letnega izvedbenega cilja so predvsem podatki o prodaji 
izdelkov v tujini, status in letna realizacija tistih institucij in podjetij, ki sodelujejo pri promocijskih 
akcijah. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

Uspešne promocijske akcije z udeležbo ciljne populacije izbrane za vsak posamezen projekt posebej. 
Navedba rezultatov s številkami ni možna, predvsem pa gre tukaj za prepoznavnost Slovenije v svetu, 
na različnih ciljnih trgih, dvig ugleda slovenske živilsko predelovalne industrije in kmetijstva na 
ciljnih trgih. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

1473 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Zakon o kmetijstvu, 

Zakon o javnih naročilih 

6. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v tem 
letu na nivoju glavnega programa. 

Glavni dolgoročni izvedbeni cilji na nivoju podprograma so v letu 2003 sledeči: 
ozaveščanje javnosti o kakovosti sonaravno pridelanih kmetijskih proizvodov in o varnosti in 
kvaliteti živil pridelanih in predelanih v Sloveniji ter spodbujanje udeležbe na mednarodnih 
razstavah in kmetijsko živilskih sejmih, 
približevanje efektivnosti obdelave kmetijskih zemljišč v EU v skladu s načeli trajnostnega 
razvoja, 
približevanje stopnji opremljenosti kmetijskih zemljišč z namakalnimi sistemi v EU in povečanje 
intenzivne kmetijske pridelave na področjih z namakanjem, kije kvalitetnejša, časovno določena 
in zagotavlja stalen dohodek na kmetijski površini, 
zmanjšanje razdrobljenosti kmetijskih zemljišč, 
zaključitev sanacije nedokončanih komasacij v obdobju petih let, 
povečanje intenzivne kmetijske pridelave na področjih z namakanjem, ki je kvalitetnejša, časovno 
določena in zagotavlja stalen dohodek na kmetijski površini, 
zaustavitev zaraščanja kmetijskih površin ter revitalizacija površin v zaraščanju, 
zadovoljiva organiziranost civilne iniciative na podeželju 
zadovoljiva tržna organiziranost kmetijskih pridelovalcev. 
izboljšanje konkurenčne sposobnosti slovenskega kmetijstva ir. živilsko-predelovalne industrije 
in čim boljša pripravljenost pri vstopu v EU, 
ohranitev proizvodne sposobnosti že hidromelioriranih površin. 

Glavni letni izvedbeni cilji na nivoju podprograma so v letu 2003 sledeči: 
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udeležba na svetovni razstavi »Floriada «, kjer posamezne države predstavljajo nacionalne 
običaje, prehrano in arhitekturo, podpora kmetijsko - živilskim sejmom v Sloveniji ter podpora 
pri udeležbi živilsko predelovalne industrije pri promocijskih akcijah v tujini, 
500 ha usposobljenih zemljišč na področju agromelioracij, 
40 ha malih namakalnih sistemov in 8.000 m3 akumulacij; 150 ha velikih namakalnih sistemov, s 
pripadajočimi vodnimi viri na področju hidromelioracij; priprava strokovno tehnične 
dokumentacije za projekte namakanja, 
zaključitev komasacij uvedenih v letu 2001 ter 2002 na skupno 1673 ha ter izvajanje programa 
sanacije nedokončanih komasacij, 
pokrivanje dogovorjenih obveznosti pri vzdrževanju akumulacije Vogršček, 
2000 ha novih pašnih površin, 
podpora zvezam in društvom, ki delujejo na področju kmetijstva, 
ustanovitev 2 novih organizacij proizvajalcev oz. njihovih združenj, 
okrog 526 ha obnovljenih trajnih nasadov od tega: 150 ha sadovnjakov in oljčnikov, 348 ha 
vinogradov, 2 ha špargljišč in 10 ha jagodišč, 
do 130 prevzemov kmetij, podpora planšarijam, širitev rejskih središč in okoli 600 ostalih 
investicijskih projektov zasebnih kmetijskih gospodarstev, kmetijskih podjetij in kmetijskih 
zadrug, 
podpora 30 investicijskim projektom živilsko-predelovalne industrije, 
pospešitev sanacije nedokončanih komasacij, 
odprava kritičnih napak za delovanje hidromelioracijskih sistemov, 
zagotavljanje finančnih sredstev za sofinanciranje in plačilo DDV v skladu z dinamiko 
predvideno v podpisanih pogodbah s tujimi in domačimi izvajalci del in dobavitelji opreme v 
okviru programa PHARE. 

Indikatorji, kijih bomo v letu 2003 spremljali znotraj podprograma: 
površina usposobljenih kmetijskih zemljišč (ha) pri agromelioracijah, hidromelioracijah in obnovi 
pašnikov, 
prostornina vodnih akumulacij (m3), 
površina zložb zemljišč (nove komasacije) in število zaključenih komasacijskih območij, sanacija 
nedokončanih komasacij, 
število programov, izobraževanj, promocij, strokovno informativnih publikacij itd pri stanovskih 
organizacijah v kmetijstvu, 
število članov in obseg tržne kmetijske proizvodnje pri organizacijah tržnih proizvajalcev, 
število investicij, število prevzetih kmetij, število stojišč itd. pri prestrukturiranju kmetijskih 
gospodarstev, 
število in % izboljšanih živilsko predelovalnih podjetij, dodana vrednost na zaposlenega na 
začetku in ob zaključku programa, število realiziranih projektov glede na vrsto in fazo in št. ter% 
obratov, ki dosegajo standarde EU pri prestrukturiranju živilsko predelovalne industrije. 

11022304 Razvoj podeželja 

1. Ši/ra in naziv podprograma 

11022304 Razvoj podeželja 

2. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika in 
navedba odgovorne osebe 

Republika Slovenija že od sredine sedemdesetih let izvaja nekatere ukrepe kmetijske strukturne 
politike in politike razvoja podeželja. Ukrepi so vsebinsko primerljivi z ukrepi kmetijske politike EU 
ter skladni s IV. stebrom reforme slovenske ga kmetijstva, kjer tako EU kot R Slovenija poudaijata 
več namenskost kmetijstva in aktivno vlogo države pri razvoju kmetijstva in podeželja. Ključne naloge 
so tako zagotovitev ukrepov za ekonomsko diverzifikacijo podeželja s podporami za doseganje 
alternativnih virov dohodka, dodane vrednosti kmetijskim proizvodom ter inovativnih razvojnih 
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projektov podeželja, kakor tudi v razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva in obnovo 
vasi. 

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

Strateške usmeritve podprograma določa Program reforme kmetijske politike 1999 - 2002 v sklopu 
četrtega stebra reforme, ki se nanaša na razvoj podeželja in Zakon o kmetijstvu. Dolgoročni cilji 
kmetijske strukturne politike, kijih opredeljujejo navedeni dokumenti so sledeči: 

ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine, 
razviti evropsko primerljive projekte celostnega razvoja, 
zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom, 
spodbujanje raznovrstnosti kmetijske in z njo povezanih dejavnosti na podeželju z namenom, 
zagotovitve dodatnih dohodkovnih virov, 
razvoj in izboljšanje kmetijske infrastrukture in storitev povezanih z razvojem kmetijstva in 
podeželja. 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev, na katerih temeljijo 
izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, obrazložitev 
pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru podprograma s 
pripadajočimi proračunskimi postavkami 

1458 Obnova vasi 

1. Opis 

Namen ukrepa je obnova vasi v smislu urbanističnega urejanja vaških središč, obnavljanje in urejanje 
zgradb (stavbe skupnega pomena, obnova stanovanjskih hiš - gospodarskih objektov) ter prostorska 
preureditev vasi in optimizacija lokacij kmetij. Prioriteto pri sofinanciranju bodo imele naložbe, ki 
bodo izhajale iz projektov celostnega razvoja podeželja, regionalnih razvojnih projektov in vinskih 
turističnih cest. 

Delež nepovratnih sredstev znaša do 50 % priznanih investicijskih stroškov. 

Upravičenci za ta ukrep so občine oz. krajevne skupnosti, če gre v skladu s Statutom občine za naloge, 
kijih K.S lahko opravljajo samostojno, druge pravne osebe, usposobljene za izvajanje predmetnih del 
ter fizične osebe z območja izvajanja projekta. 

2. Cilji: 

izboljšanje kakovosti življenja v slovenskih vaseh, 
ohranjanje kulturne dediščine, 
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, 
ohranjanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti vasi. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

V proračunskem letu 2003 pričakujemo 100% realizacijo predvidenih proračunskih sredstev na 
podlagi Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja in 
izvedenega javnega razpisa v tem letu. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

Aktivnosti se sofinancirajo iz proračunske postavke 1458 Obnova vasi. 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) 
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PP 2429 Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij 

1. Opis 

Ukrep obsega izdelavo razvojnih projektov za večja ali manjša podeželska območja, odvisno od 
izraženih razvojnih iniciativ lokalnega prebivalstva. Namen je usposabljanje lokalnega prebivalstva, 
da je soodgovoren kreator svojega razvoja. Pri uvajalni fazi programov celostnega razvoja podeželja 
se animira in usposablja lokalno prebivalstvo za izdelavo razvojnih programov na podeželju. V 
izvedbeni fazi se posamezni projekti sofinancirajo v okviru drugih ustreznih proračunskih postavk. 

Ukrep je namenjen tudi ustvarjanju potrebnih evidenc, analiz in študij za potrebe izvajanja kmetijske 
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 59/96) in zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) ter pogajalskimi 
izhodišči aplikativne raziskovalne naloge). V okviru tega ukrepa se sofinancira tudi promocija 
programov CRPOV, razvojnih programov podeželja, programov Po poteh kulturne dediščine in 
programov vinskih cest. 

Delež nepovratnih sredstev znaša do 50 % priznanih investicijskih stroškov. 

Upravičenci za ta ukrep so občine oz. krajevne skupnosti, če gre v skladu s Statutom občine za naloge, 
ki jih KS lahko opravljajo samostojno, druge pravne in fizične osebe, usposobljene za izvajanje 
predmetnih del. 

2. Cilji: 

razvoj osnovne in dopolnilne kmetijske dejavnosti, 
oblikovanje lokalnih razvojnih jeder (lokalnih projektnih skupin, odgovornih za izvajanje 
bodočih projektov, temelječih na lastnih razvojnih iniciativah), 
prilagoditev gospodarskih dejavnosti novim tržnim razmeram, vzpostavljanje oz. ohranitev 
primernega socialno-ekonomskega statusa, izkoriščajoč obstoječe razvojne kapacitete, 
vzpodbujanje inovativnih rešitev, ki zagotavljajo maksimalno stopnjo integracije med sektorskimi 
ukrepi in specifičnimi potrebami podeželskih območij, ki so izjemnega pomena za vključevanje 
razvoja podeželja v regionalni razvoj, 
vzpodbujanje lokalne participacije v fazi načrtovanja in izvajanja večletnih razvojnih programov 
in priprava lokalnih iniciativ za bodoče programe EU s področja razvoja podeželja (LEADER +), 
ozaveščanje in aktiviranje podeželskega prebivalstva za ohranjanje dediščine in identitete 
podeželja, 
animacija potencialnih uporabnikov po interesnih skupinah. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

V proračunskem letu 2003 pričakujemo 100% realizacijo predvidenih proračunskih sredstev na 
podlagi Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja in 
izvedenega javnega razpisa v tem letu. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

Aktivnosti se sofinancirajo iz proračunske postavke 2429 Inovativni programi za razvoj podeželskih 
ekonomij. 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list PvS, št. 54/00) 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list, št. 59/96) 
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2470 Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja - alternativni dohodkovni viri 

1. Opis 

Namen ukrepa je ustvaijanje zaposlitvenih možnosti in novih delovnih mest za kmete in njihove 
družine, razvijanje dopolnilnih dejavnosti zlasti, podeželskega turizma, ustanavljanje kmetijskih 
predelovalnih obratov, ohranjanje tradicionalnih obrti in organiziranje prodaje s sofinanciranjem 
izgradnje pomožnih objektov na kmetijah in turističnih kapacitet na kmetijah, izdelave blagovnih 
znamk in promocije produktov podeželja. Prioriteto pri sofinanciranju bodo imele naložbe, ki bodo 
izhajale iz celostnih projektov razvoja podeželja, regionalnih razvojnih projektov in vinskih cest. 

Delež nepovratnih sredstev znaša do 50 % priznanih investicijskih stroškov. 

Upravičenci za ta ukrep so občine oz. krajevne skupnosti, če gre v skladu s Statutom občine za naloge, 
kijih KS lahko opravljajo samostojno, druge pravne osebe, usposobljene za izvajanje predmetnih del 
ter fizične osebe, ki niso z območja vinsko turističnih cest in ostalih regionalnih razvojnih programov 
podeželja v izvedbi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

2. Cilji: 

ustvarjanje zaposlitvenih možnosti in novih delovnih mest za kmete in njihove družine, 
razvijanje podeželskega turizma in alternativnih virov dohodka na podeželju, 
ohranjanje tradicionalnih obrti, ki so povezane s kmetijstvom, 
organiziranje prodaje na vaških tržnicah, trgovinah in vaških sejmih. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

V proračunskem letu 2003 pričakujemo 100% realizacijo predvidenih proračunskih sredstev na 
podlagi Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja in 
izvedenega javnega razpisa v tem letu. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

Aktivnosti se sofinancirajo iz proračunske postavke 2470 Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja 
- alternativni dohodkovni viri. 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00). 

3804 Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva 

1. Opis 

Sofinanciranje kmetijske infrastrukture in sicer rekonstrukcije in novogradnje cestne infrastrukture 
(nekategorizirane ceste, lokalne ceste in javne poti) ter vodne oskrbe (iskanje vodnih virov, 
posodobitve obstoječega vodovodnega omrežja, novogradnje). Urejena infrastruktura je predpogoj za 
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in turizma 
na podeželju. Prioriteto pri sofinanciranju bodo imele naložbe, ki bodo izhajale iz celostnih projektov 
razvoja podeželja, regionalnih razvojnih projektov, vinskih cest, regionalnih projektov vodooskrbe ter 
projektov agrarnih operacij. 

Delež nepovratnih sredstev znaša do 20% priznanih investicijskih stroškov oziroma do 100% 
priznanih investicijskih stroškov v primeru projekta Vodooskrba Bele krajine. 

Upravičenci za ta ukrep so občine oz. krajevne skupnosti, ki se ne nahajajo na območju regionalnih 
razvojnih programov podeželja v izvedbi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in če gre v 
skladu s Statutom občine za naloge, ki jih KS lahko opravljajo samostojno in druge pravne osebe, 
usposobljene za izvajanje predmetnih del. 
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2. Cilji: 

izboljšanje kakovosti življenja v slovenskih vaseh, 
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, 
povečanje učinkovitosti kmetijskih gospodarstev, 
omogočanje razvoja dopolnilnih dejavnosti, 
povečanje turizma na podeželju 
omogočanje razvoja novih dejavnosti na podeželju v smislu odpiranja novih delovnih mest. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

V proračunskem letu 2003 pričakujemo 100% realizacijo predvidenih proračunskih sredstev na 
podlagi Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja in 
izvedenega javnega razpisa v tem letu. 

4. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu 
na nivoju podprograma 

Glavni dolgoročni izvedbeni cilji na nivoju podprograma v letu 2003: 
izboljšanje kakovosti življenja v slovenskih vaseh, ohranjanje urbanističnih, arhitekturnih in 
krajinskih značilnosti podeželja, 
izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in 
zaposlitvenih možnosti v dopolnilnih dejavnostih ter v drugih gospodarskih panogah, 
podpora zasebnemu podjetništvu in uvajanju alternativnih proizvodnih usmeritev, 
izboljšanje prometne, komunalne in socialne infrastrukture na podeželju, 
izvajanje razvojnih projektov, opredeljenih v obstoječih programskih dokumentih Celostnega 
razvoja podeželja in obnove vasi, 
umeščanje razvoja podeželja v izvajanje regionalnega razvoja, 
vzpostavitev in samostojno izvajanje inovativnih razvojnih projektov podeželja vključenih v širši 
regionalni razvoj. 

Glavni letni izvedbeni cilji na nivoju podprograma v letu 2003: 

ca 8 večjih projektov in ca. 30 manjših projektov na področju obnove vasi 
ca 20 novih lokacij CRPOV, 45 izvedb programov na lokaciji CRPOV, VTC in razvojnih 
projektov podeželja, 3-5 raziskovalnih nalog, 1 - 2 nova razvojna projekta podeželja, 3 evidence 
oz. registri, 
ca 5 večjih projektov in ca. 60 manjših projektov na področju ekonomske diverzifikacije 
podeželja, 
25 projektov cestne in vodne infrastrukture. 

Indikatorji, kijih bomo v letu 2003 spremljali znotraj podprograma: 

število velikih in malih projektov na področju obnove vasi in ekonomske diverzifikacije 
podeželja, 
število novih lokacij CRPOV, število izvedb programov na lokaciji CRPOV, VTC in razvojnih 
projektov podeželja, število raziskovalnih nalog, število razvojnih projektov podeželja in število 
vzpostavljenih registrov in evidenc, 
število projektov cestne in vodne infrastrukture, število kilometrov novih ali obnovljenih cest, 
število kilometrov novih ali obnovljenih vodovodov. 
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

11032301 Delovanje služb in javnih zavodov 

1. Šifra in naziv podprograma 

11032301 Delovanje služb in javnih zavodov 

2. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Podprogram obsega aktivnosti in investicije potrebne za ustrezno funkcioniranje delovanja javnih 
služb in javnih zavodov. Obseg letnega dela in vsebine se določajo na podlagi sprejetih letnih 
programih in na podlagi letnega programa dela v smislu izvajanja zakonskih določil s tega področja. 
Sredstva se namenjajo za plače, prispevke delodajalcev, materialne stroške in investicije na naslednjih 
področjih. 

V okvir podprograma sodijo t.i. javne službe s področja kmetijstva kot so kmetijska svetovalna služba 
in javna služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji. Podprogram obsega financiranje delovanaj 
naslednjih javnih zavodov: Javni zavod Kobilarna Lipica, Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in 
podeželja Jablje in osem območnih kmetijsko gozdarskih zavodov KGZS. 

Sredstva so namenjena za posodobitev šolskih posestev in raziskovalno-izobraževalnih centrov ter 
nakup kmetijskih zemljišč za potreb za šole, ki nimajo ustreznih posestev za izvajanje praktičnega 
pouka. Sredstva za zagotavljanje najmanjšega obsega varstva Javnega zavoda, ki ga določa Zakon o 
Kobilami Lipica za najmanjšim številom konj, oskrba in nega konj, zdravstveno varstvo konj, preizkus 
delovne sposobnosti konj. Sredstva se bodo koristila tudi za financiranje investicijskega vzdrževanja 
in nakupa opreme, obnovo hlevov in silosa, urejanje ograj posestva, ureditev hipodroma, ureditev 
namakalnega sistema ter nabavo opreme kot so boksi za konje, oprema za veterinarsko ambulanto, v 
javnem zavodu Kobilarna Lipica. Poleg naštetega, pa še za nujno potrebno povečanje črede konj. 

Sistem sledljivosti živali je poleg testiranja ključni preventivni ukrep proti BSE in drugih kužnih 
bolezni živali. Vzpostavitev tega sistema je tudi pogoj za pristop EU, saj ta sistem del IAKSa - sistema 
za kontrolo nad finančnimi intervencijami. 

V skladu s pogajalskimi izhodišči RS za področje zootehnike, je potrebno do konca leta 2004 
vzpostaviti ustrezno usposobljene rejske organizacije kot izvajalke javne službe v živinoreji. Ker te 
organizacije nimajo ustreznih lastnih sredstev za postavitev sistema, so potrebne za ta namen dodatne 
podpore že v letu 2003. Podpore bodo uporabljene kot finančna sredstva za delo, materialne stroške in 
za investicijske potrebe. 

3. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 

Okolju prijazen razvoj kmetijstva; 
Zagotavljanje varnosti in kakovosti hrane oz. živil; 
Ohranjanje obdelanosti kmetijskih zemljišč; 
Izboljšanje socio-ekonomske strukture kmetij; 
Strukturne spremembe in večanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva; 
Zagotavljanje primerne dohodkovne ravni, stabilnih pogojev gospodarjenja in izboljšanje 
ekonomskega in socialnega položaja kmetov; 
Usposobitev služb in javnih zavodov na področjih sistemske, tehnične in kadrovske usposobitve 
za prevzem skupne kmetijske politike EU; 
Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti izvajanja javnih služb v kmetijstvu (znižanje 
stroškov, prestrukturiranje, tehnološka prenova, specializacija izvajalcev); 
Izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev na podeželju; 
Razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti in z njimi povezanih delovnih mest na podeželju; 
Povezovanje kmetov pri nastajanju nove gospodarske infrastrukture za učinkovitejše trženje 
proizvodov ter s tem doseganje razpoznavnosti produktov tako na lokalnem kot tudi na širšem 
trgu.; 
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Z ohranjanjem kmetovanja vzdrževanje poseljenosti in prepoznavnosti podeželja; 
Ohranjanje in obnova biotske pestrosti, vzpodbujanje pridelave domačih sort kmetijskih rastlin in 
reje domačih pasem, ki predstavljajo nacionalno pomemben genski sklad in jim sicer grozi 
izumrtje; 
Povečevanje učinkovitosti javnih služb v kmetijstvu, oddaje koncesije vključno z postopnim 
večanjem deleža sofinanciranja s strani uporabnikov; 
Razvoj znanstveno raziskovalnega dela; 
Izboljševanje izobrazbene ravni kmetov in zaposlenih v kmetijstvu, 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti ali projektov), izhodišč in 
kazalcev, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih 
podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru 
podprograma s pripadajočimi proračunskimi 

5545 

1. Opis ^ 

Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable, bo zagotavljal predvsem pogoje za 
raziskovalno, razvojno in pospeševalno dejavnost ter za pripravo slovenskega kmetijstva za vstop v 
EU. Center Jable bo deloval v skladu s prakso EU držav, ki imajo za potrebe raziskovalnega, razvojnega, 
izobraževalnega in pospeševalnega dela na področju kmetijstva in podeželja organizirane državne 
razvojno-pospeševalne centre. Center bo s svojo dejavnostjo prispeval k uspešnejšemu vključevanju 
slovenskega kmetijstva na EU tržišče in prispeval k povečanju njegove konkurenčnosti in ekonomske 
uspešnosti. Poudarek bo tudi na programih regionalnega povezovanja s podobnimi institucijami iz 
sosednjih držav. Storitve Centra bodo uporabljali MKGP, Kmetijsko gozdarska zbornica s Kmetijsko 
pospeševalno službo in drugimi strokovnimi službami ter šolske, raziskovalne in strokovne institucije s 
področja razvoja kmetijstva in podeželja. Na Centru bodo dijaki in študentje kmetijskih šol opravljali 
delovno-strokovno prakso. 

Sredstva bodo namenjena na podlagi idejni projekt in večletne pogodbe ter programa dela za 
dokončanje izgradnje 1. faze Centra, za priključitev gradu na komunalno omrežje in za delovanje 
Centra. Sredstva za delovanje bodo namenjena za pokrivanje najnujnejših tekočih stroškov Centra, 
plač ter nabavo opreme in strojev ter usposobitev Centra s potrebno informacijsko tehnologijo. 
Izveden bo tudi projekt PHARE za usposobitev vodstvenih delavcev Centra. Ker je celoten kompleks 
Jabel zaščiten kot kulturni spomenik državnega pomena, se v obnovo in izgradnjo Centra s finančnimi 
sredstvi vključuje tudi Ministrstvo za kulturo. 

2. Cilji (točno določeni (specifični), merljivi, dosegljivi, smiselni (pomembni) in časovno 
opredeljeni): 

(A)Dolgoročni 

Center bo s svojo dejavnostjo prispeval k uspešnejšemu razvoju in vključevanju slovenskega 
kmetijstva na EU tržišče ter k povečanju njegove konkurenčnosti in ekonomske uspešnosti. Poudarek 
bo tudi na programih regionalnega povezovanja s podobnimi institucijami iz sosednjih držav. 
Uporabniki storitev bodo poleg MKGP tudi Kmetijsko gozdarska zbornica s Kmetijsko pospeševalno 
službo in drugimi strokovnimi službami ter šolske, raziskovalne in strokovne institucije s področja 
razvoja kmetijstva in podeželja. Center bo v okviru programa dela iskal rešitve za nove proizvodne 
tehnologije in usmeritve, upoštevaje načela trajnostnega razvoja kmetijstva, ki bodo omogočale 
uspešnejše prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, njihovo prilagoditev na novo tržno okolje in 
razvoj dopolnilnih dejavnosti. 

(B)Srednjeročni 

Usposobitev gradu Jablje za izvajanje programov usposabljanja in izobraževanja kmetov in kmetijskih 
strokovnjakov in za izvajanje promocijskih in informacijskih aktivnosti. Obnova in izgradnja 
gospodarskih objektov za potrebe semenaijenja in sušenja žit in trav, prodajo lastnih kmetijskih 
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proizvodov, shranjevanje in testiranja kmetijske tehnike ter internatskih zmogljivosti za udeležence 
programov usposabljanja. 

(C)Izvedbeni cilji 

Zaključek izgradnje prve faze izgradnje Centra z usposobitvijo in priključitvijo gradu na komunalno 
omrežje ter zagotovitev pogojev za tekoče in programsko delovanje zavoda. 

Merila 

Izvedba del v skladu s podpisano pogodbo o izgradnji prve faze Centra ter letnim programom dela. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta <ključni letni izvedbeni cilji): s številkami 
(ali besedami, če številčna navedba rezultata ni možna) opredeljena stopnja realizacije 

Zagotovitev pogojev za uporabo gradu Jablje in za delovanje Centra. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

5545 Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

državni program za sprejem acquia-institucionalna izgradnja 
- Projekt PHARE SLO 94E32 
- Projekt Phare SI2002/IB/AG/06/TL 

Idejni projekt razvoja Centra 
- Sklep Vlade RS 

Zakon o kmetijstvu in drugi sektorski zakoni 
odlok o razglasitvi Območja in Gradu Jablje za kulturni spomenik državnega pomena 

2560 Kmetijska gozdarska zbornica 

1317 Javna kmetijska svetovalna služba 

1. Opis: 

Sredstva so namenjena delovanju javnih služb kmetijskega svetovanja. Javna služba kmetijskega 
svetovanja se izvaja po programu javne službe, ki ga na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo in Zakon o 
kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS št.: 41/99) ter nacionalni program razvoja 
kmetijstva in podeželja. Kmetijsko svetovanje pomeni pomemben del nadgradnje delovanja celotnega 
sistema, ki omogoča izvajanje strategije razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja. Sredstva so 
namenjena tudi KGZS za izvedbo pospeševalnih nalog in podporo javnim službam v kmetijstvu. 

2. Cilji: 

(A)Dolgoročni 
povečevanje učinkovitosti, gospodarnosti in uspešnosti izvajanja javnih služb na področju 
kmetijskega svetovanja, 

(B)Srednjeročni 

Izvedba reforme javnih služb na področju kmetijstva; (oddaja koncesij, ponovna ocena nalog, ki 
se opravljajo kot javne službe, obseg nalog javne službe, organiziranost, konkurenca ipd.). 
Uveljaviti sistemsko ureditev javnih služb kmetijskega svetovanja na področju kmetijstva, kot 
osnove za začetek vnašanja konkurence, povečevanje učinkovitosti in vsebinske transformacije 
obstoječih služb, ki doslej pretežno izvajajo te naloge; 
Postopno zniževanje proračunskega financiranja in uvajanje sofinanciranja s strani uporabnikov 
zlasti pri nalogah kmetijskega svetovanja; 
Izvedba letnih programov dela javne kmetijske svetovalne službe. 

Opis meril s katerimi bo mogoče merjenje uresničevanja letnega izvedbenega cilja: 
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Uspešnost % izvedbe letnega programa dela KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov se bo opravila 
zlasti na podlagi naslednjih meril: 

število uporabnikov svetovalnih vsebin; 
število novih uporabnikov svetovalnih vsebin; 
število programov usposabljanje za opravljanje kmetijske in s kmetijstvom povezane dejavnosti; 
število pripravljenih projektov in poslovnih načrtov; 
ocena informiranja prebivalstva na podeželju o vrsti in dostopnosti vseh vrst svetovalnih storitev 
in o vrstah že pripravljenih razvojnih programih. 

(C)Izvedbeni cilji 
realizacija Letnega programa dela KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2003; 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta: 

% realizacije potrjenega letnega programa dela KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 
2003 

4. Navedba postavk i: katerih se aktivnosti financirajo: 

1317 Javna kmetijska svetovalna služba 

2560 kmetijska gozdarska zbornica 

5. Zakonska podlaga oz. Strateška dokumentacija: 

Sprejetih razvojnih dokumentih na področju kmetijstva: 
Strategiji razvoja Slovenskega kmetijstva, 
Programu reforme kmetijske politike 1999 - 2002 
Programu razvoja kmetijstva, živilstva in ribištva 2000 - 2002 
Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS št.: 54/2000) in 
Zakonu o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS št.: 41/99) 

6557 Usposodobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu 

1. Opis 

Financiralo se bo usposodobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu 

2. Cilji 

(A)Dolgoročni 

Podpora resornemu šolstvu in raziskovanju s cilji zagotavljanja strokovnih podlag za izvajanje 
nacionalnih strategij na posameznih področjih kmetijstva, usposobitev kmetov za dopolnilne 
dejavnosti in doseganje višje izobrazbene ravni za prevzemnike kmetij. 

(B)Srednjeročni 

Usposodobitev šolskih posestev in obratov kmetijskih, živilskih, veterinarske in gozdarske šole in 
fakultet in raziskovalno-izobraževalnih centrov s področja kmetijstva v posameznih regijah 

(C)Izvedbeni cilji 

Sofinanciranje nabave strojev in opreme za opremljanje posestev in obratov, ter razvojnih centrov v 
kmetijstvu. Gradnja šolskega posestva pri Srednji biotehniški šoli Kranj. 

Merila 

Doseganje stopnje opremljenosti posestev in obratov ter razvojnih centrov v kmetijstvu v skladu z 
razvojem kmetijske tehnologije in tehnike. 
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3 Opis pričakovanih rezultatov 

Ocena stopnje opremljenosti posestev in obratov ter razvojnih centrov v kmetijstvu mora slediti 
nenehnemu razvoju kmetijske tehnologije in tehnike, saj se le tako lahko uporablja za učenje in 
demonstriranje v učnem procesu. Doseganje stopnje opremljenosti posestev in obratov ter razvojnih 
centrov v kmetijstvu v stopnji, kot je razvoj kmetijske tehnologije in tehnike. 

4. Navedba postavk 

Financiranje bo potekalo s postavke 6557. 

5. Zakonska podlaga 

Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Zakon o kmetijstvu 

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja 

6767 Javni zavod Kobilarna Lipica 

1. Opis 

Proračunska postavka 6767 Javni zavod Kobilarna Lipica je namenjena zagotavljanju najmanjšega 
obsega varstva kulturnega spomenika, predvsem reji črede konj, kot neokrnjenemu delu kulturnega 
spomenika, z zakonsko določenim najmanjšim številom linij in rodov lipicanskih konj in 
minimalnemu obveznemu obsegu dela in dejavnostim, kot so oskrba in nega konj, zdravstveno varstvo 
lipicancev, preizkus delovne sposobnosti in šolanja lipicancev, usposabljanje nujno potrebnih jahačev 
in predstavitvene dejavnosti. Sredstva služijo tudi za nujno investicijsko vzdrževanje in obnovo ter 
nakupu opreme v Javnem zavodu Kobilarna Lipica. 

2. Cilji merila in indikatorji: 

(A)Dolgoročni 

Dolgoročni cilj je varovanje, ohranjanje in razvoj črede lipicanskih konj, kot naše kulturne dediščine 
in ene najstarejših kulturnih pasem konj, ki velja za ogroženo tudi po mednarodnih merilih. 

(B)Srednjeročni 

Ohranjanje primernega števila linij in rodov naše avtohtone pasme konj v obsegu, ki bo, tudi zaradi 
genetske raznovrstnosti, omogočal dobro strokovno delo in razvoj kobilarne v vrhunsko strokovno in 
raziskovalno ustanovo in uveljavljanje njenega rejskega vpliva v mednarodnem merilu. 

(C)Izvedbeni cilji 

V proračunskem letu 2003 bo Kobilarna Lipica kot javno službo izvajala dejavnosti kot so: 

reja in vzreja konj lipicancev, pripuščanje, osemenjevanje, selekcija, rodovništvo, preizkušanje in 
šolanje konj; 
spremljanje reje in vzreje konj lipicancev v lasti rejcev Združenja rejcev lipicanca Slovenije, 
zagotavljanje potrebnega števila žrebcev - plemenjakov oz. potrebnih količin žrebčevega semena 
za plemenske kobile teh rejcev in strokovno svetovanje tem rejcem; 
organizirane kulturnih in športnih prireditev na zavarovanem območju; 
varstvo kulturne dediščine. 

Merila 

Uresničevanje letnega izvedbenega cilja vsako leto preveri strokovna komisija, ki jo za letni pregled 
Kobilarne Lipica imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Strokovna komisija pregleda 
celotno čredo lipicancev, oceni kvaliteto reje in oskrbe konj, oceni hlevske zmogljivosti, preveri 
vzdrževanost in kapaciteto pašnikov, preveri površine namenjene šolanju in konjeniškim turističnim 

poročevalec, št. 96/11 866 7. oktober2002 



dejavnostim, preveri prevedbe in poda mnenje k letnemu rejskemu programu in preveri program in 
postopke vadbe konj. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

V proračunskem letu 2003 se načrtuje reja zadostnega števila konj primerne rejske kvalitete in 
primernega zdravstvenega stanja, zagotavljanje kvalitetnih plemeskih žrebcev in kobil ter zreja 
kvalitetnih jahalnih in voznih konj. Konec leta 2003 naj bi čreda lipicancev v Kobilarni Lipica dosegla 
število 330 konj. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

Dejavnost Kobilarne Lipica se financira s P P 6767 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Zakon o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29/96); 
Izhodišča programa varstva in razvoja javnega zavoda Kobilarna Lipica, ki jih je sprejela Vlada 
Republike Slovenije s sklepom št. 309 - 00/98 - 19 z dne 09. 11. 2000; 
Predlog programa varstva in razvoja - v usklajevanju med resornimi ministrstvi; 
Letni program dela in razvoja Kobilarne Lipica, ki pridobi soglasje ustanovitelja. 

PP 1328 Identifikacija in registracija živali 

1. Opis 

Aktivnost: identifikacija in registracija živali 

Aktivnost zajema razvoj, implementacijo in po tem tekoče izvajanje sistema identifikacije in 
registracije živali (govedo, ovse in koze, prašiči, kopitarji). To vključuje vodenje in tekoče 
vzdrževanje centralnega registra živali ter gospodarstev in imetnikov živali. Pri govedu je potrebno 
tekoče evidentiranje vseh rojstev, uvozov, premikov med gospodarstvi, zakolov, poginov in izvozov 
živali (v 7 dneh po dogodku), pri ostalih speciesih pa evidentiranje vseh premikov živali med 
gospodarstvi ter zajem staleža živali na letnem nivoju. Pri vseh vrstah živali je potrebno vzpostaviti 
evidenco gospodarstev in imetnikov živali. 

Vzpostavljanje omenjenih registrov spada med aktivnosti prilagajanja slovenskega pravnega reda 
pravnemu redu EU. 

2. Cilji 

(A)Dolgoročni 

Cilj aktivnosti identifikacije in registracije živali je vzpostaviti in redno vzdrževati nacionalni centralni 
register imetnikov živali in živali (govedo, ovce in koze, prašiči, kopitarji) z namenom varovanja 
zdravja ljudi in živali, spremljanja in nadzorom nad ukrepi kmetijske politike ter podporo izvajanju 
strokovnih nalog v živinoreji. 

(B)Srednjeročni 

Srednjeročni cilj je razvoj in implementacija sistema identifikacije in registracije živali, gospodarstev 
in imetnikov živali. 

(C)Izvedbeni cilji 

Izvedbeni cilji za leto 2003 vključujejo redno operativno delo pri identifikaciji in registraciji goveda, 
pričetek razvojnih del pri implementaciji sistemov identifikacije in registracije pri ovcah, kozah in 
prašičih in pričetek operativnega dela pri le-teh. Pričetek razvojnih del pri kopitarjih. 

Opis glavnih meril (indikatorji) 

Za posamezen species: 
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razvoj sistema I&R - priprava 
operativnost centralnega registra živali (da/ne) 
popolnost centralnega registra živali (v odstotkih) 
ažurnost centralnega registra živali (v dnevih) 
vzpostavitev javne službe za izvajanje nalog na terenu (da/ne) 
vzpostavitev nadzora nad izvajanjem sistema I&R (ne, osnovni, popolni) 
vzpostavitev mehanizmov administrativne kontrole (osnovni, izpopolnjeni, visoki) 
funkcionalnost softvera za podporo sistema identifikacije in registracije živali (osnovna, 
izpopolnjena, visoka) 
informiranje strank (število izdanih publikacij, plakatov, informacij, pojavljanje na javnih 
prireditvah...) 
tekoče izvajanje sistema I&R 
sofinanciranje storitev identifikacije in registracije živali 

Opis pričakovanih rezultatov v letu 2003 
Indikator Govedo Drobnica Prašiči Kopitarji 
razvoj sistema I&R - priprava da da da 
operativnost C RŽ da da da 
popolnost CRŽ > 97 % 
ažurnost CRŽ < 7 dni 
vzpostavitev javne službe za izvajanje nalog na 
terenu 

da da da 

vzpostavitev nadzora nad izvajanjem sistema I&R popolni 
Vzpostavitev mehanizmov administrativne kontrole izpopolnjeni 
funkcionalnost softvera za podporo sistema I&R visoka osnovna osnovna 
informiranje vključenih strank 5 3 2 
tekoče izvajanje sistema I&R da da da 
sofinanciranje storitev l&R da da da 

4. Navedba postavk 

1328 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 
Državni program za sprejem acquis - NPAA 
Zakon o kmetijstvu 
Zakon o veterinarstvu 
Zakon o živinoreji 
Odredba o označevanju in registraciji govedi 

1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji 

1. Opis 

Namen je zagotavljanje minimalnega z zakonom določenega obsega selekcije v živinoreji, 
reprodukcije, ugotavljanja proizvodnih sposobnosti živali in vodenja rodovniških knjig. S temi 
programi se omogoča kontinuirano delo na izboljševanju genetskega potenciala pri vseh gospodarsko 
pomembnih vrstah domačih živali, kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v 
živinoreji. 

2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedbeni), merila in indikatorji: 

Na podlagi Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02) so cilji strokovnih nalog v živinoreji zlasti: 
izboljševanje oziroma ohranjanje lastnosti domačih živali ob upoštevanju njihove vitalnosti; 
ohranjanje raznolikosti genomov in avtohtonih pasem; 
zadostna prireja kakovostnih živalskih proizvodov; 
zagotavljanje biotske raznovrstnosti v živinoreji; 
preprečevanje negativnih posledic razmnoževanja v sorodstvu; 
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uresničevanje pravic in dolžnosti rejcev živali ter organizacij v živinoreji; 
redno in nemoteno izvajanje strokovnih nalog v živinoreji; 
uporaba rezultatov strokovnega, svetovalnega, raziskovalnega in izobraževalnega dela na 
področju živinoreje; 
identifikacija, označevanje in registracija domačih živali; 
uporaba informacijskih sistemov v živinoreji; 
urejen promet s plemenskim materialom in živalskimi proizvodi; 

(A)Dolgoročni 

usklajenost z predpisi na področju zootehnike EU 

(B)Srednjeročni 

izpolnitev pogajalskih izhodišč RS za vstop v EU 

(C)Izvedbeni cilji 

Cilji izvajanja javne službe strokovnih nalog v živinoreji so zlasti: 

zagotovitev zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč in za potrebe 
naravnega pripusta in drugega plemenskega materiala; 
zagotoviti zadostne količine živalskega semena, da bo možno osemeniti najmanj 80 % celotnega 
staleža krav in najmanj 30 % staleža plemenskih svinj; 
v rejski program vključiti tako število živali, ter uporabiti take testne metode in kombinacije 
plemenjakov, da so preprečene depresije zaradi inbridinga ter zagotovljeno načrtno izkoriščanje 
heterosisa; 
kontrola proizvodnosti pri mleku naj zajame v Cneritve in obdelavo podatkov najmanj 70.000 
krav, pri mesni reji pa najmanj 500 krav, delež laktacijskih zaključkov 90 %, dodatno se v 
program kontrole vključi tudi analizo somatskih celic in uree v mleku; 
stalno povečevanje obsega števila živali v mlečni oziroma mesni kontroli proizvodnje; 
stalno povečevanje števila živali vpisanih v rodovniške knjige; 
zagotavljanje sodelovanja z rejskimi organizacijami in strokovnimi združenji in institucijami v 
Sloveniji in v tujini na področju živinoreje. 

Merita: 

letni potrjeni program dela, ki ga potrdi minister, za del nalog, kijih izvaja Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije in območni kmetijsko gozdarski zavodi pa tudi potrdi Vlada RS, 
mesečna in letna poročila o opravljenem delu. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega, opredeljena stopnja realizacije 

Ohranitev vsaj obstoječega obsega dela in storitev za uporabnike javne službe, ohranitev sedanjega 
genetskega napredka, ohranitev biotske raznovrstnosti v živinoreji, mednarodna primerljivost 
dobljenih rezultatov. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Zakon o živinoreji 

2423 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji 

1. Opis 

Namen proračunske postavke 2423 - Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji je zagotavljanje 
minimalnega z zakonom določenega obsega selekcije v živinoreji ter kontrole proizvodnje. S temi 
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programi se omogoča kontinuirano delo na izboljševanju genetskega potenciala pri govedu, ovcah in 
kozah, kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji. 

2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedbeni), merila in indikatorji: 

Na podlagi Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02) so cilji strokovnih nalog v živinoreji zlasti: 

izboljševanje oziroma ohranjanje lastnosti domačih živali ob upoštevanju njihove vitalnosti; 
ohranjanje raznolikosti genomov in avtohtonih pasem; 
zadostna prireja kakovostnih živalskih proizvodov; 
zagotavljanje biotske raznovrstnosti v živinoreji; 
preprečevanje negativnih posledic razmnoževanja v sorodstvu; 
uresničevanje pravic in dolžnosti rejcev živali ter organizacij v živinoreji; 
redno in nemoteno izvajanje strokovnih nalog v živinoreji; 
uporaba rezultatov strokovnega, svetovalnega, raziskovalnega in izobraževalnega dela na 
področju živinoreje; 
identifikacija, označevanje in registracija domačih živali; 
uporaba informacijskih sistemov v živinoreji; 
urejen promet s plemenskim materialom in živalskimi proizvodi; 

(A)Dolgoročni 

Usklajenost z predpisi na področju zootehnike EU 

(B)Srednjeročni 

Izpolnitev pogajalskih izhodišč RS za vstop v EU 

(C)Izvedbeni cilji 

Cilji izvajanja javne službe strokovnih nalog v živinoreji so zlasti: 
zagotovitev zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč in za potrebe 
naravnega pripusta in drugega plemenskega materiala; 
zagotoviti zadostne količine živalskega semena, da bo možno osemeniti najmanj 80 % celotnega 
staleža krav 
v rejski program vključiti tako število živali, ter uporabiti take testne metode in kombinacije 
plemenjakov, da so preprečene depresije zaradi inbridinga ter zagotovljeno načrtno izkoriščanje 
heterosisa; 
kontrola proizvodnosti pri mleku naj zajame v meritve in obdelavo podatkov najmanj 70.000 
krav, pri mesni reji pa najmanj 500 krav, delež laktacijskih zaključkov 90 %, dodatno se v 
program kontrole vključi tudi analizo somatskih celic in uree v mleku; 
stalno povečevanje obsega števila živali v mlečni oziroma mesni kontroli proizvodnje; 
stalno povečevanje števila živali vpisanih v rodovniške knjige; 
zagotavljanje sodelovanja z rejskimi organizacijami in strokovnimi združenji in institucijami v 
Sloveniji in v tujini na področju živinoreje. 

Merila 

letni potrjeni program dela, ki ga potrdi minister, za del nalog, kijih izvaja Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije in območni kmetijsko gozdarski zavodi pa tudi potrdi Vlada RS, 
mesečna in letna poročila o opravljenem delu. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

Ohranitev vsaj obstoječega obsega dela in storitev za uporabnike javne službe, ohranitev sedanjega 
genetskega napredka, ohranitev biotske raznovrstnosti v živinoreji, mednarodna primerljivost 
dobljenih rezultatov, izboljšana kakovost mleka in mesa govedi in drobnice. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
jinancirajo iz določene postavke 

2423 - Služba za kontrole proizvodnje v živinoreji 
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5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Zakon o živinoreji 

2246 Kongres evropske zootehnične federacije - EAAP 

1. Opis 

Sredstva so namenjena sofinanciranju kongresa Evropske zootehniške federacije, ki bo potekal v 
Republiki Sloveniji leta 2004. Evropska zootehnična federacija je največja mednarodna organizacija 
za področje živinorejske proizvodnje in združuje znanstvene, strokovne in izobraževalne institucije, 
skoraj vseh držav Evrope in severne Afrike. Organizacija je bila ustanovljena leta 1949, s sedežem v 
Rimu, Via Nomentana 134, 00 1262 Italija. Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 26. 7. 
2001, bo leta 2004 v Republiki Sloveniji organiziran 8. kongres Evropske zootehnične federacije 
EAAP 2004. 

2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedbeni), merila in indikatorji: 

(A)DoIgoročni 

Zagotavljanje aktivnega članstva v mednarodnih organizacijah, ki imajo izreden pomen za slovensko 
živinorejo. 

(B)Srednjeročni 

Zagotavljanje aktivnega članstva v mednarodnih organizacijah, ki imajo izreden pomen za slovensko 
živinorejo. 

(C)Izvedbeni cilji 

Priprave za organizacijo 8. kongresa evropske zootehnične federacije EAAP 2004. 

Merila 

Na podlagi informacije o kongresu, sklep Vlade Republike Slovenije o financiranju in pokroviteljstvu 
kongresa. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije 

Priprave za organizacijo kongresa Evropske zootehniške federacije, ki bo potekal v Republiki 
Sloveniji leta 2004. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

2246 Kongres evropske zootehnične federacije - EAAP 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Zakon o živinoreji 
zakon o vladi 

6. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v letu na 
nivoju podprograma. 

Izvedbeni cilj je čim večji % realizacije letnih programov dela javnih služb in javnih zavodov. 

Indikatorji so ocene v% glede na poročila o realizacije letnih programov dela javnih služb in javnih 
zavodov. 

7. oktober 2002 871 poročevalec, št. 96/11 



11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika in 
navedba odgovorne osebe 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (ministrstvo) je na podlagi zakona o kmetijstvu ter 
zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina pristojno za izvajanje določenih strokovnih 
nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin. Naloge se delijo v več sklopov aktivnosti: 

selekcija novih sort in uvajanje certifikacijskih shem za posamezne vrste ali skupine kmetijskih 
rastlin v skladu z mednarodnimi standardi in EU predpisi; 
spremljanje dozorevanja grozdja. 

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

Certificiranje semena, naknadna kontrola certificiranega semena ter preizkušanje sort v različnih 
agroklimatskih razmerah in ob uporabi različnih tehnologij pridelovanja so naloge, ki se v skladu s 
temeljnimi cilji strategije razvoja slovenskega kmetijstva izvajajo s ciljem, da bi slovenskim 
pridelovalcem zagotovili kakovostno seme in sadilni material sort, ki v naših pridelovalnih razmerah 
dajejo kakovostne in stabilne pridelke kmetijskih rastlin ob čim manjši uporabi fltofarmacevtskih 
sredstev in mineralnih gnojil in da bi zagotovili čim hitrejši prenos novih tehnologij pridelave v 
prakso. 

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

1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji: 

V okviru strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji se izvajajo: selekcija novih sort in uvajanje 
certifikacijskih shem za posamezne vrste ali skupine kmetijskih rastlin, preizkušanje lastnosti sort 
kmetijskih rastlin v sortnih, ekoloških in tehnoloških poskusih ter spremljanje dozorevanja grozdja. 
Izvajanje nalog temelji na Zakonu o kmetijstvu, Zakonu o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina. 
Naloge izvajajo izvajalci javnih služb, imenovani v skladu z zakonom o kmetijstvu in predpisi, ki 
urejajo gospodarske javne službe. V skladu z zakonom o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina, 
se kot strokovna naloga v rastlinski proizvodnji izvaja tudi spremljanje dozorevanja grozdja, ki ga 
izvajajo pooblaščene strokovne institucije Kmetijski inštitut Slovenije Ljubljana, Kmetijski gozdarski 
zavod Maribor in Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. Naloge se izvajajo na podlagi večletnega 
programa javne službe in letnega programa, ki ga izvajalcu javne službe potrdi minister. 

1430 Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo 

Naloge izvajajo: Sadjarski center Gačnik, Sadjarski center Bilje, Selekcijsko trsničarski središči 
Ivanjkovci in Vrhpolje, Poskusni center za oljkarstvo. Centri izvajajo naloge na podlagi letnega 
programa javne službe, kije v skladu s 5 - letnim programom razvoja sadjarstva, drevesničarstva in 
oljkarstva. Iz proračunskih sredstev se v centrih financirajo samo naloge, investicije in vzdrževalna 
dela, ki se izvajajo v okviru programov. 

1457 Vrtnarski centri - podpora 

Naloge izvajajo: Vrtnarski center pri Kmetijskem inštitutu Slovenije, Vrtnarski center pri Biotehniški 
fakulteti, Oddelek za agronomijo in naslednje vrtnarske postaje: Logarovci, Grm Novo mesto, SKŠ 
Nova Gorica, SKŠ Celje, Purissima pri KZ Agraria Koper. Centra in postaje izvajajo naloge na 
podlagi letnega programa javne službe, ki je v skladu s 3 - letnim programom razvoja vrtnarstva. Iz 
proračunskih sredstev se v centrih in na postajah sofinancira: preizkušanje in uvajanje novih tržno 
zanimivih sort vrtnin, preizkušanje novih tehnologij pridelave glede na različne klimatske in 
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geografske značilnosti območij, kjer so locirani posamezni centri, s posebnim poudarkom.na 
integrirani pridelavi vrtnin. 

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

V letu 2003 se bo nadaljevalo selekcijsko delo pri sadnih rastlinah, vinski trti, hmelju in zdravilnih 
rastlinah. Izvajali se bodo tehnološki in ekološki sortni poskusi pri sadnih rastlinah, vinski trti in 
vrtninah. Uvedene bodo certifikacijske sheme za vse pomembnejše vrste kmetijskih rastlin. Izvedene 
bodo predpisane analize za določitev optimalnega roka trgatve v okviru naloge spremljanje 
dozorevanja grozdja. 

11032304 Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in 
raziskovanje 

1. Šifra in naziv podprograma 

11032304 strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in raziskovanje 

2. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Prilagajanje in reforma kmetijske politike sta podprta s številnimi spremljevalnimi ukrepi, med njimi 
tudi z ukrepi iz podprograma Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in raziskovanje. Ciljno 
usmerjeno splošno izobraževanje in usposabljanje, raziskovalna dejavnost ter strokovne naloge, ki so 
zakonsko opredeljene, so nujni pogoj za uspešno delovanje kmetijske politike in pred pristopno ter 
pristopno prilagajanje kmetijstva. 

V tem podprogramu je predvidena vzpostavitev NPP Genska banka v kmetijstvu, katere aktivnosti se 
izvajajo kot strokovna naloga v okviru javnih zavodov. Programa genske banke je izrednega pomena 
za ohranjanje nacionalnega genskega sklada in biotske (genske) raznovrstnosti. 

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

(A)dolgoročni cilji: 

raziskovalno delo/raziskave usmeriti v spremljanje in oblikovanje celostnega in trajnostnega 
razvoja kmetijstva ter podeželja z zagotavljanjem pridelave in predelave varne in zdrave 
hrane. 
Z raziskavami prispevati h krepitvi konkurenčnosti celotne agro-živilske verige, dvigu 
blaginje podeželskega prebivalstva, dvigu kakovosti in varnosti hrane ter zdravja rastlin, 
živali in ljudi. 
prispevati k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij, ter k novi organiziranost 
in k splošnemu in uravnoteženemu dvigu ekonomske učinkovitost kmetijstva in živilsko- 
predelovalne industrije; ' 
dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in kmetijskih strokovnjakov na področju 
kmetijstva in z njim povezanimi dejavnostmi, 
ohranjanje starih tradicionalnih in avtohtonih sort kmetijskih rastlin ter pasem domačih 
živali, kar nenazadnje bistveno prispeva tudi k ohranjanju naravne in kulturne dediščine. 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti ali projektov), izhodišč in 
kazalcev, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih 
podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru 
podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami 

1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja-praktični pouk 

Cilji: 
s podporo izvajalcem kmetijskega izobraževanja izboljšati pogoje za praktično usposabljanje v 
okviru šolskih posestev kmetijskih šol in fakultet; 

7. oktober 2002 873 poročevalec, št. 96/11 



podpora drugim oblikam dodatnega in dopolnilnega izobraževanja in usposabljanja kmetijskih 
pridelovalcev; 

K 
Zakonska podlaga: 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00); 
Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja; 

2551 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo-podpora 

Cilji: 
z rezultati raziskav, ki obravnavajo vprašanja prilagajanja kmetijstva zahtevam vključitve 
Slovenije v Evropsko unijo in drugim mednarodnim integracijam, nuditi podporo za uspešnejše 
izvajanje reforme kmetijske politike, vključevanje kmetijstva v skupni trg in skupno kmetijsko 
politiko, za večjo učinkovitost kmetijstva, konkurenčnost na eni strani ter socialno ravnovesje in 
okolje varstvena primernost na drugi strani; 
s podporo mednarodnemu znanstveno strokovnemu sodelovanju, znanstveno strokovnim 
prireditvam in periodiki na področju kmetijstva zagotavljati prenos znanja iz raziskav do 
uporabnikov, kmetov, živilsko predelovalne industrije ter širše javnosti; 
uveljavitev in razvoj znanstvenih disciplin in strokovnih ved, povezanih s kmetijstvom, razvojem 
podeželja in prehrano. 

Zakonska podlaga za izvajanje ukrepa je: 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), 
Nacionalni raziskovalni program, 
Zakon o raziskovalni dejavnosti, 
Državni razvojni program 2001-2006 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva (1993), 
Ciljni raziskovalni program ZEMLJA ter Dispozicije CRP Konkurenčnost Slovenije 2001-2006 
Pravilnik o pogojih in postopkih izbora in financiranja mrežnih raziskovalno-razvojnih 
programov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa za podporo strateškega razvoja Slovenije 
na posameznih področjih javnega interesa 

4271 Genske banke v kmetijstvu 

Naloge genske banke se financirajo v okviru Slovenskega kmetijsko okoljskega programa s 
proračunske postavke 5851, v letu 2003 je za te namene načrtovana nova PP. 

Cilji: 
ohranitev biotske raznovrstnosti v kmetijstvu s programi ukrepov varstva avtohtonih kmetijskih 
rastlin, domačih živali in mikroorganizmov; 
spodbujanje pestrosti rastlinskih vrst in sort ter pasem domačih živali; 
evidenca vseh, posebno pa ogroženih vrst slovenskih avtohtonih pasem domačih živali in sort 
rastlin; 
ugotovitev stanja in ogroženosti posamezne pasme živali in sorte rastlin; 
vzgoja in izobraževanje na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu; 

Zakonska podlaga za izvajanje ukrepa je: 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) 
Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02) 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v letu na 
nivoju podprograma. 

Nadaljevanje sofinanciranja raziskovalnega dela (večletne pogodbene obveznosti) v okviru 
odobrenih projektov; 
Izvedba razpisa novih prioritetnih vsebin raziskovalnih in razvojnih projektov, pomembnih za 
nadaljnji razvoj kmetijstva; 
Prenos rezultatov raziskav v prakso z demonstracijskimi predstavitvami, prikazi poskusov; 
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Seznanjanje domače in tuje javnosti z znanstvenimi dosežki na kongresih, simpozijih in preko 
znanstveno strokovne periodike; 
zagotavljanje pogojev za izvajanje izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja v kmetijstvu, 
predvsem v okviru javnih zavodov; 
zagotovitev avtohtonega genskega materiala, vključno s starimi domačimi in udomačenimi 
sortami kmetijskih rastlin in ali avtohtonih pasem domačih živali in drugih rastlin ali živali z 
uporabno vrednostjo; 
zagotovitev ohranjanja in obnavljanja vzorcev zbranega genetskega materiala, njegovega 
razmnoževanja in izmenjave; 
monitoring, sistematičnio spremljanje in analiziranje stanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu. 

Indikatorji spremljanja rezultatov: 

število raziskovalnih projektov, ki potekajo po temah in področjih; 
število novih projektov, vključenih v raziskovanje; 
povprečno trajanje projekta in povprečna vrednost projekta; 
število uspešno zaključenih projektov (ocena na podlagi zaključnih poročil); 
število (mednarodnih) znanstveno strokovnih srečanj z aktivno udeležbo; 
število ohranjenih avtohtonih sort rastlin in avtohtonih domačih živali in njihova uporaba v 
kmetijstvu. 

11032305 Kakovost in nadzor 

1. Šijra in naziv podprograma 

11032305 kakovost in nadzor 

2. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Podprogram izvaja: 
PU 2311 Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano 
PU 2312 Veterinarska uprava RS 
PU 2314 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 
PU 2320 Inšpektorat RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil 

Politika proizvodnje varne hrane in krme je ključna usmeritev in prednostna naloga Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo' in prehrano, ne le zaradi vključevanja RS v EU, temveč predvsem zaradi skrbi 
za zaščito slovenskega potrošnika. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pospešilo 
izvajanje prilagajanja slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU ter začelo krepiti 
implementacijsko sposobnost za prevzem ukrepov skupne evropske politike in ukrepov na področju 
hrane za ljudi in živali. Gradi na eni strani z dobrim sodelovanjem državnih institucij, pridelovalcev 
predelovalcev in trgovcev, na drugi strani pa z izobraževanjem in informiranjem potrošnikov. 

Del podprograma kakovosti in nadzora je vzpostavitev horinzontalnih mehanizmov oziroma ukrepov 
potrebnih za izvajane skupne ureditve kmetijske politike in prostega pretoka blaga, ki niso vključeni v 
posamezne vertikalne ukrepe kot so: posamezni kmetijski trgi, zdravstveno varstvo živali in rastlin, 
itd. Ena ključnih nalog na navedenem področju je vzpostavitev in izvajanje EU primerljive kontrole in 
nadzora kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil ter krme, vključujoč spremljanje oziroma 
monitoring kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil in krme ter monitoring škodljivih ostankov 
okolja v živilih. Del programa je namenjen zagotavljanju nadzorstvene funkcije, tako zdravstvene 
ustreznosti, kot kvaliteti in pripravi novih programov nadzora škodljivih ostankov okolja, ki so lahko 
prisotni v vseh živilih živalskega oziroma rastlinskega izvora in predstavljajo neposredno nevarnost za 
zdravje ljudi oziroma živali. Za učinkovito izvajanje nadzora s strani Inšpektorata RS za kmetijstvo, 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in Inšpetorata RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živii 
bodo v podprogramu namenjena sredstva za izdelavo analiznih izvidov in izvedeniških mnenj. 

V podprogramu so sredstva namenjena tudi uvajanju novih, metod namenjenih za izvajanje kontrole in 
monitoringa nad kmetijskimi pridelki oziroma živil. 
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Prav tako bodo tudi sredstva namenjena uvajanju sistema registracije in označevanj posebnih 
kmetijskih pridelkov oziroma živil in promocijo le teh. S tem se med drugim zagotovi zaščito 
kmetijskih pridelkov oziroma živil pred potvorbami in zaščiti potrošnike. Ta način bo omogočal ob 
vstopu Slovenije v EU spodbujanje proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil primerljivo z 
ukrepi skupne kmetijske politike ter izpolnjevanje zahtev za prost pretok blaga znotraj enotnega trga. 

3. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 

Naloga podprograma kakovost in nadzor temelji na zagotavljanju varne in kakovostne hrane v vseh 
segmentih prehranske verige in ohranjanju zaupanja slovenskega potrošnika v varno in kakovostno 
hrano, ki je prisotna na tržišču. 

Za krmo se pojavlja nova finančna postavka, ki je sestavni del pri prilagajanju in implementaciji 
pravnega reda iz področja krme pravnemu redu EU in izhaja iz novega zakona o krmi, sprejetega 
februarja 2002. 

Dolgoročni cilji: 

prevzem pravnega reda EU na področju registracije, kontrole in nadzora posebnih kmetijskih 
pridelkov oziroma živil v skladu z EU regulativama 2081/92 EC in 2082/92 EC, 

- izboljšanje trženja in proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, 
uskladitev ukrepov v Republiki Sloveniji z ukrepi EU na tem področju glede sofinanciranja 
proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, 
zagotavljanje varne in kakovostne hrane ter krme v skladu z EU regulativo 178/2002 EC, 
strokovno, tehnično in organizacijsko usposobljeni uradni preizkusni laboratoriji in kontrolni 
organi, 
izdelava ocen tveganj, analiznih izvidov in izvedeniških mnenj, 
prevzem pravnega reda EU na področju monitoringa škodljivih ostankov okolja v živilih skladu z 
EU direktivo 96/22 EEC in odločbo 97/477, 
neodvisno jemanje vzorcev v proizvodnji in na trgu, 
prevzem pravnega reda EU na področju nadzora, kontrole in spremljanja kakovosti kmetijskih 
pridelkov oziroma živil v skladu z direktivama 89/397 EEC in 93/99 EEC. 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti ali projektov), izhodišč in 
kazalcev, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih 
podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru 
podprograma s pripadajočimi proračunskimi 

6631 Politika kakovosti 

1. Opis 

Politika proizvodnje varne hrane je ključna usmeritev in prednostna naloga Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ne le zaradi vključevanja RS v EU, temveč predvsem zaradi skrbi za zaščito 
slovenskega potrošnika. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pospešilo izvajanje 
prilagajanja slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU ter začelo krepiti implementacijsko 
sposobnost za prevzem ukrepov skupne evropske politike in ukrepov na področju hrane. Gradi na eni 
strani z dobrim sodelovanjem državnih institucij, pridelovalcev, predelovalcev in trgovcev, na drugi 
strani pa z izobraževanjem in informiranjem potrošnikov. 

Namen proračunske postavke 6631 Politika kakovosti je vzpostavitev mehanizmov oziroma ukrepov 
potrebnih za izvajanje skupne ureditve kmetijskih trgov in prostega pretoka blaga, predvsem z 
namenom vzpostavitve in izvajanja EU primerljivega nadzora kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma 
živil, spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, ter uvajanja sistema registracije in 
označevanj posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, promocijo le teh in tako zagotoviti njihovo 
zaščito pred poneverbami. 
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2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedbeni), merila in indikatorji: 

(A)Dolgoročni 

Prioriteta na področju nacionalne varnosti hrane katere končni cilj je zagotoviti varno in kakovostno 
hrano v vseh segmentih prehranske verige in povrniti zaupanje potrošnika v varno in kakovostno 
hrano, ki je prisotna na tržišču. 

Naloga politike kakovosti je zagotavljanje varne in kakovostne hrane, ki zajema celotno proizvodno 
verigo od »njive do mize« in zagotoviti visoko raven zdravja ljudi ter zaščito potrošnika. To pomeni 
primarno odgovornost vseh pridelovalcev in proizvajalcev in sicer: kmetov, ribogojcev, ribičev, 
proizvajalcev, ter živilske industrije. 

Prav tako je naloga politike kakovosti tudi izboljšanje trženja in proizvodnje posebnih kmetijskih 
pridelkov oziroma živil, ki omogoča ohranjanje podeželja zlasti v demografsko ogroženih področjih 
Slovenje in uskladitev ukrepov V Republiki Sloveniji s ukrepi EU na tem področju glede 
sofinanciranja proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil. 

Časovna opredelitev: permanentno 

(B)Srednjeročni 

Izvajanje politike kakovosti predstavlja prevzem pravnega reda EU na tem področju že v obdobju pred 
polnopravnim članstvom Republike Slovenije v EU ter vzpostavitev organizacijske in institucijske 
strukture za izvajanje celotnega sistema politike kakovosti, vključno s izvajanjem, monitoringa nad 
varnostjo in kakovostjo kmetijskih pridelkov oziroma živil. 

Na podlagi programa politike kakovosti bodo ob vstopu v EU zaščiteno poimenovanje nekaterih 
slovenskih kmetijskih pridelkov oziroma živil in bodo ti vpisani v register zaščitenih poimenovanj. 

Časovna opredelitev: Prevzem pravnega reda EU in organiziranje institucijske strukture za izvajanje 
celotnega sistema Politike kakovosti do vstopa v EU, ostale naloge so permanentne. 

(C)Izvedbeni cilji 
promocija in osveščanje potrošnikov o posebnih kmetijskih pridelkih oziroma živilih; 
certificiranje in kontrola posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil; 
sofinanciranje notranje kontrole neodvisnih institucij za kontrolo posebnih kmetijskih pridelkov 
oziroma živil; 
sofinanciranje razvoja in uvedbe preskusnih metod za fizikalno kemijske in senzorične parametre 
ter metod za ugotavljanje potvorb nad kmetijskimi pridelki oziroma živili; 
sofinanciranje postopkov pridobitve akreditacije in pripravo na postopke pridobitve akreditacije; 
spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil; 
izobraževanje in osveščanje potrošnikov o varni in kakovostni hrani; 
vzpostavljanje povezav pridelovalcev, predelovalcev, trgovine in potrošnikov - od hleva do mize. 

Merila 
promocijska aktivnost v javnih medijih; sredstva bodo določena naknadno na podlagi 
prodprograma ministra ter pregleda in ocene ponudb za izvedbo tega projekta; 
število registriranih pridelovalcev oziroma predelovalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma 
živil; s projektom se pričenja v letu 2002. Ocenjujemo, da bo v letu 2003 okrog 30 pridelovalcev 
oziroma predelovalcev, ki bodo certificirani; 
na podlagi dosedanjih izkušenj glede na spremembe EU uredb ocenjujemo, da bo potrebno v letu 
2003 potrebno sofinancirati uvedbo vsaj 25 preskusnih metod za fizikalno kemijske in senzorične 
parametre ter metod za ugotavljanje potvorb nad kmetijskimi pridelki oziroma živili v skupni 
vrednosti. Višina sredstev bo določena z javnim razpisom; 
z namenom pridobitve akreditacije bodo sredstva namenjena sofinanciranju postopkov pridobitve 
akreditacije in priprave na postopke pridobitve akreditacije za organizacije za ugotavljanje 
skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil. Višina sredstev bo določena z javnim razpisom; 
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opravljenih bo 300 analiz za spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil. Okvima 
povprečna cena za fizikalno kemijske in senzorične parametre ter parametre za ugotavljanje 
potvorb nad kmetijskimi pridelki oziroma živili bo predvidoma 100.000 SIT; 
izdajanje publikacij z namenom osveščanja potrošnika o varni in kakovostni hrani; 
sofinanciranje priprave elaboratov za geografska poimenovanja; 
število verig ter število subjektov v verigi. Ocena vrednosti oblikovanja ene je 1.500.000,00 SIT 
(priprava pravilnika, oblikovanje in registracija kolektivne blagovne znamke itd.) 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega, opredeljena stopnja realizacije 
promocijska akcija v raznih medijih za posebne kmetijske pridelke oziroma živila; 
EU primerljive sistema nadzora in potijevanja za posebne kmetijske pridelke oziroma živila; 
EU primerljiv sistem nad potvorbami živil; 
Izdane publikacije za informiranje potrošnikov o vami in kakovostni hrani; 
Promocija v medijih; 
Oblikovanje vsaj štirih verig. 

4. Navedba postavk, iz katerih se aktivnost/projekt financira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

6631 politika kakovosti 

5. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 
Zakon o kmetijstvu 
Zakon o javnih financah 
Pravilnik o postopkih izvrševanja proračuna RS 
Program in podprogrami ministra 
Strateška dokumentacija 

- Uredba 2081/92, Uredba 2082/92, Direktiva 89/397, Direktiva 93/99, Uredba 1257/99, Smernica 
skupnosti za državno pomoč, za raziskave in razvoj št. 69/C45/06 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v letu na 
nivoju podprograma. 

Cilji: 

zagotavljanje vame in kakovostne hrane ter krme, 
usposobljenost uradnih preizkusnih laboratorijev in ustreznih organov na strokovnem, tehničnem 
in organizacijskem nivoju, 
EU primerljiv sistema nadzora in potrjevanja za posebne kmetijske pridelke oziroma živila, 
ustrezen nadzor na škodljivimi ostanki v živilih živalskega izvora in s tem zagotavljanje 
neoporečnih živil, 
zagotovitev testiranja govejega mesa na BSE, 
zagotavljati nadzor nad zdravstveno ustreznostjo živil, 
zagotavljanje nemotenega in učinkovitega delovanja IRSKKKPŽ in IRSK.GLR, 
spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil v vseh fazah pridelave, predelave, distribucije 
in prodaje in sosledno s tem ustrezen nadzor nad tovrstnimi izdelki, 
zagotavljanje ustreznega števila neodvisno odvzetih analiznih vzorcev z namenom zagotavljanja 
varnosti potrošnika in neodvisnosti analiznih laboratorijev, 
promocijska akcija v raznih medijih za posebne kmetijske pridelke oziroma živila, 
izdaja publikacij, ki so namenjene informiranju potrošnikov o varni in kakovostni hrani. 

Rezultati: 
vama in kakovostna hrana, 
strokovno, tehnično in organizacijsko usposobljeni uradni preizkusni laboratoriji in kontrolni 
organi, 
kakovostni kmetijski pridelki oziroma živila,, 
zagotovljena varnost potrošnika in neodvisnost analiznih laboratorijev, 
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promovirani posebni kmetijski pridelki oziroma živila, 
vzpostavljen EU primerljiv sistema nadzora in potrjevanja za posebne kmetijske pridelke oziroma 
živila, 
varni in kakovostni hrani informirani in osveščeni potrošniki. 
Indikatorji spremljanja rezultatov: 
število ustreznih oziroma neustreznih vzorcev pri izvajanju kontrole nad kmetijskimi pridelki 
oziroma živili v vseh fazah pridelave, predelave distribucije in prodaje ter nad krmo, 
stopnja zmanjšanja obolenj živali in ljudi kot posledica učinkovitega nadzora in ocene tveganja 
pri zagotavljanju varne in kakovostne hrane in krme, 
število uradnih preskusnih laboratorijev in ustreznih organov usposobljenih na strokovnem, 
tehničnem in organizacijskem nivoju, 
število neodvisno odvzetih analiznih vzorcev za zagotavljanje varnosti potrošnika in neodvisnosti 
analiznih laboratorijev, 
število promocijskih aktivnosti za promocijo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, 
ocene analiz vladnih in nevladnih institucij o osveščenosti in poznavanju potrošnikov glede varne 
in kakovostne hrane, 
število, EU primerljivo, registriranih in centificiranih posebnih kmetijskih pridelkov oziroma 
živil, 
število izdanih publikacij za informiranje potrošnikov o varni in kakovostni hrani. 

11032306 Zmanjšanje škod v kmetijstvu 

1. Opis (naziv in ključne navedbe) 

Varnost kmetijske pridelave pred posledicami naravnih nesreč in ujm mora temeljiti na klasičnih 
zavarovanjih tveganj, ki jih je mogoče zavarovati, v kombinaciji z dopolnilnimi rešitvami kritja škod 
kot posledic naravnih nesreč, ki jih ni možno ali ni gospodarno zavarovati, ob vsej preventivni 
dejavnosti obrambe pred temi pojavi. 

Zato je potrebno: 

vzpostaviti sistem vzajemnega zavarovanja rastlinske proizvodnje s predvideno razširitvijo na 
področje živinoreje; 
ustanoviti rizični sklad kmetijstva 
zagotoviti proračunska sredstva za regresiranje zavarovalne premije v višini 50 % 

2. Cilji 

(A)Dolgoročni 

Poiskati, razviti in vpeljati sistemsko, celovito in dolgoročno rešitev zaščite kmetijske pridelave pred 
posledicami naravnih nesreč in ujm, ki bi temeljila na spoznanjih tovrstnih rešitev v svetu. 

(B)Srednjeročni 

Z regresiranjem zavarovalne premije, vplivati na povečan obseg zavarovanj kmetijske pridelave 
posevkov in plodov in s tem zniževati zavarovalne premije na za kmetijskega pridelovalca sprejemljiv 
ekonomski nivo. 

(C)Izvedbeni cilji - opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta 

Vzajemno zavarovanje kmetijske pridelave je nova oblika kmetijskega zavarovanja, ki se je dobro 
uveljavila v državah zahodne Evrope. Zaradi kritičnega minimuma, ki ga v slovenskem zavarovalnem 
prostoru dosegajo tovrstna zavarovanja je sprejeta pobuda za ustanovitev Vzajemne kmetijske 
zavarovalnice, kar pa je v skladu z zakonom o zavarovalništvu povezano s stroški ustanovitve in 
konstituiranja družbe, organizacijskimi in drugimi stroški, nastalimi ob začetku poslovanja vzajemne 
zavarovalne družbe. 
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Cl) opis glavnih meril (indikatoijev), s katerimi bo mogoče merjenje uresničevanja letnega 
izvedbenega cilja ter izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske 
porabe 

Merila uresničevanja programa vzajemnega zavarovanja se bodo odražala v doseženem obsegu in 
številu sklenjenih zavarovanj vseh vrst posevkov in plodov, ne glede na obseg pridelave in doseženo 
tržnost proizvodnje. 

3. Navedba postavk in višina sredstev, iz katerih se aktivnost / projekt financira oziroma aktivnosti in 
projekti, ki se financirajo iz določene postavke 

4106 Zavarovanje kmetijske pridelave 

Program ustanovitve vzajemne kmetijske zavarovalnice predvideva začetek njenega delovanja v letu 
2003, zato bodo predvidena finančna sredstva namenjena pokrivanju stroškov njene ustanovitve in 
konstituiranja družbe, ter pokrivanju organizacijkih in drugih stroškov, nastalih ob začetku poslovanja 
vzajemne zavarovalne družbe. 

2249 Rizični sklad kmetijstva 

Vzporedno z vzpostavitvijo sistema vzajemnega zavarovanja posevkov in plodov je za kritje škod 
nezavarovaljivih tveganj, torej tveganj naravnih nesreč, kijih ni mogoče ali ni gospodarno zavarovati 
nujno oblikovanje rizičnega sklada kmetijstva. Predvideno je, da bi se sklad napajal do določene višine 
iz vsakoletnih sredstev proračuna in z zakonom določenega deleža zavarovalnih premij. 

1511 Obramba pred točo • 

1. Opis 
Poskusno posipanje oblakov z letali s srebrovim jododom 
Spremlkjanje učinkov toče na točemernih poligonih 
Uničenje ostankov raket obrambe pred točo 
Inventura osnovnih sredstev poligona obrambe pred točo - OPT 

2. Cilji točno določeni (specifični), merljivi, dosegljivi, smiselni (pomembni) in časovno opredeljeni): 

(A)Dolgoročni 

na podlagi večletnega poskusnega posipanja točonosnih oblakov z letali s srebrovim jodidom in 
primerjavo talnih učinkov, naj bi se Vlada R Slovenije opredelila do nadaljevanja ali ukinitve 
obrambe pred točo. Poskusno posipanje poteka po sklepu Vlade R Slovenije od leta 1999 naprej 
kot troletno, sedaj pa se nadaljuje v smislu omenjenega sklepa, ker je potrebno daljše obdobje za 
primerjavo učinkovitosti; 
Na podlagi veljavnega meddržavnega sporazuma z R Italijo iz leta 1982 o skupni obrambi pred 
točo se že 15 let izvajajo meritve toče na točemernem poligonu na obeh straneh slovensko- 
italijanske meje. Poleg tega v dogovoru med strokovnjaki s področja obrambe pred točo R 
Avstrije, R Hrvaške in R Slovenije poteka vzpostavitev točemernega poligona na ozemlju izven 
hranjenega območja R Slovenije, vendar v bližini prehodov oblačnih mas med R Avstrijo preko 
R Slovenije nad ozemlje R Hrvaške; 
v več kot 20 letnem obdobju izvajanja operativne obrambe pred točo na 1/2 ozemlja R Slovenije 
in nekaterih disfunkcijah raket za obrambo pred točo, se še vedno najdejo neeksplodirani ostanki 
raket, ki jih je potrebno strokovno uničiti; 
na terenu - poligonu obrambe pred točo so na strelnih mestih še osnovna sredstva sistema 
obrambe pred točo, ki jih je potrebno popisati zaradi predloga odpisa oz. odprodaje 

(B)Srednjeročni 
premljanje učinkov akcij poskusnega posipanja oblakov z letali s srebrovim jodidom nad delom 
Severovzhodne Slovenije in primerjava s podatki občinskih komisij o škofdah po naravnih 
nesrečah; 
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sodelovanje pri izvajanju spremljanja učinkov toče na točemernem poligonu na obeh straneh 
slovensko-italijanske meje ter sodelovanje pri primerjavi na točemernem poligonu v Osrednji 
Sloveniji; 
zagotoviti sanacijo poligona obrambe pred točo z zbiranjem in strokovnim uničevanjem 
neeksplodiranih ostankov raket 
glede na stanje osnovnih sredstev na poligonu OPT priprava predloga odpisa ali odprodaje 
osnovnih sredstev. 

(C)Izvedbeni cilji v proračunskem letu 2003 
sofinanciranje poskusnega posipanja točonosnih oblakov z letali s srebrovim jodidom nad delom 
Severovzhodne Slovenije; 
spremljanje učinkov toče na točemernem poligonu na Primorskem in v Osrednji Sloveniji; 
uničenje morebitno najdenih neeksplodiranih ostankov raket obrambe pred točo; 
izvedba inventure in priprava predloga odpisa ali odprodaje osnovnih sredstev poligona OPT. 

3. Opis glavnih meril (indikatorjev), s katerimi bo mogoče merjenje uresničevanja letnega 
izvedbenega cilja ter izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic 
proračunske porabe 

pri izvajanju poskusnega posipanja oblakov z letali s srebrovim jodidom gre za obliko umetnega 
vpliva na vreme zaradi zmanjšanja zrn toče ali omejevanja njenega nastajanja. Izhodišče je teorija 
o nastajanju toče, namen pa zmanjšanje škod v kmetijstvu zaradi toče; 
na točemernih ploščah se evidentirajo padci morebitne toče, na podlagi tega pa seizračunava 
kinetična energija toče zaradi primerjave njenih učinkov na kmetijske rastline in primerjave 
posipanih in neposipanih oblakov s srebrovim jodidom; 
strokovno uničenje najdenih neeksplodiranih ostankov raket obrambe pred točo, ki jih lahko 
izvede le ustrezno usposobljena oseba; 
točen popis stanja osnovnih sredstev na 138 strelnih mestih v Osrednji in Severovzhodni 
Sloveniji. 

4. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta (ključni letni izvedbeni cilji): 
pričakovano je zmanjšanje škod ob nevihtah zaradi toče; 
primerjava meritev na točemernih ploščah naj bi pokazala vpliv aktivne obrambe pred točo na 
hranjenem in nebranjenem poligonu; 

- . kot eksplozivna telesa je potrebno neeksplodirane ostanke raket obrambe pred točo strokovno 
uničiti; 
na podlagi popisa stanja osnovnih sredstev OPT bo izdelan predlog odpisa oziromaodprodaje teh 
osnovnih sredstev, ki ga sprejme Vlada R Slovenije. 

5. Navedba postavk, iz katerih se aktivnosti/projekt jinancira oziroma aktivnosti in projekti, ki se 
financirajo iz določene postavke 

Vir financiranja vseh 4 aktivnosti je Proračunska postavka 1511 - Obramba pred točo 

6. Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 

Zakon o sistemu obrambe pred točo (Uradni list SRS, št. 33/79), ki pa je delno razveljavljen z 
uveljavitvijo Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi iz leta 
1974 (Uradni list RS, št. 32/89) v delu, ki se nanaša na delovanje območnih samoupravnih 
skupnosti za obrambo pred točo in delovanje Koordinacijskega odbora OPT; 
Meddržavni sporazum z R Italijo o skupni obrambi pred točo na Primorskem (Uradni list SFRJ- 
Mednarodne pogodbe št. 12/82) in Meddržavni sporazum z R Madžarsko o sodelovanju pri 
obrambi pred točo (Uradni list SFRJ, št. 10/79); Oba navedena ratificirana sporazuma sta na 
podlagi Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 -1), še naprej v veljavi; 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) 
Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.71/93) 
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Pravilnik o varstvu in izdelovanju razstreliv in smodnika in pri manipuliranju z razstrelivi in 
smodniki (Uradni list SFRJ, št. 55/69) 
Zakon o javnih financah 

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97 in 34/98) 
Uredba o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list 
RS, št. 47/01) 

1104 Gozdarstvo 

11042301 Delovanje služb in javnih zavodov 

Podprogram izvaja: 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika in 
navedba odgovorne osebe 

V okviru podprograma se zagotavlja pogoje za izvajanje nalog javne gozdarske službe. Financira se 
izvajanje z zakonom določenih nalog zaradi spremljanja in usmerjanja sonaravnega in večnamenskega 
gospodarjenja z vsemi gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot, trajnega in 
optimalnega delovanja gozdov kot ekosistema ter uresničevanja vseh funkcij gozdov. Njene ključne 
naloge so določene z zakonom o gozdovih. 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stabilne organizacije in financiranja javne gozdarske službe, ki naj bi 
ji osnovo predstavljal gozdni revir katerega površina v naj intenzivneje gospodaijenih gozdovih ne bi 
smela presegati 1600 ha, v povprečju pa revir v Sloveniji ne bi smel biti večji od 2500 ha. Na teh 
osnovah organizirana javna gozdarska služba pomeni tudi optimalno organizacijo strokovnega 
usmerjanja razvoja gozdov in s tem tudi zagotavljanja javnega interesa pri gospodarjenju z vsemi 
gozdovi in gozdnim prostorom ne glede na lastništvo, usklajevanja javnega interesa z lastnikovimi 
interesi in svetovanja lastnikom gozdov. Zaradi teritorialne organiziranosti naj bi služba opravljala 
tudi nekatere naloge s področja operativnega varstva narave. 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje spremljanja stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov, 
zagotavljanje ugotavljanja in prognoziranja škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdovih ter 
poročanja o njih, zagotavljanje ohranjanja in razvoja gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti, 
razvoj informacijskega sistema za gozdove ter zagotavljanje predlogov normativov in standardov s 
področja gospodarjenja z gozdovi. 

Dolgoročni cilj je tudi zagotavljanje izvajanja nalog na področju izobraževanja, usposabljanja in 
vzpodbujanja združevanja lastnikov gozdov zaradi zmanjševanja nesreč pri delu v gozdovih in zaradi 
zniževanja stroškov pri gospodarjenju z gozdovi in s tem doseganja večjih ekonomskih učinkov. 

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

1841 - Javna gozdarska služba 

Za uresničevanje dolgoročnih ciljev v gozdovih so bile javni gozdarski službi z zakonom določene 
dejavnosti in naloge: spremljanje stanja in razvoja gozdov, varstvo gozdov, usmerjanje gospodaijenja 
z gozdovi, gozdnim prostorom, posamičnim in skupinami gozdnega drevja izven naselij, usmerjanje 
gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic, zagotavljanje sadik gozdnega drevja, usmerjanje razvoja 
gozdnega semenarstva. prevzemanje opravljenih del v gozdovih, ki se sofinancirajo iz sredstev 
proračuna RS. Dejavnost javne gozdarske službe opravlja Zavod za gozdove Slovenije in v delu, ki ga 
določa zakon pa tudi Gozdarski inštitut Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in na 
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podlagi oddaje koncesij za opravljanje določenih nalog javne gozdarske službe tudi drugi 
koncesionaiji. 

Izračun potrebnih pravic proračunske porabe temelji na osnovah, ki veljajo za državno upravo in 
izhodiščih, ki jih je sprejela Vlada RS za oblikovanje proračuna 2002 in 2003. Število delavcev, ki so 
v letu 2003 v primerjavi s predhodnim letom opravljali naloge ne more biti manjše, ker se tudi naloge, 
ki so predpisane z zakonom, ne morejo opravljati v manjšem obsegu. Uveljavitev zakona o gozdnem 
reprodukcijskem materialu in izvajanja directive EU o spremljanju poškodovanosti gozdov na II. 
ravni, zahteva povečanje števila delavcev za izvajanje nalog javne gozdarske službe konkretno na 
Gozdarskem inštitutu Slovenije. Število izvajalcev pa naj bi se povečalo zaradi prevzemanja določenih 
nalog v Kmetijsko gozdarski zbornici in koncesionarjev. 

Zakonske podlage: 
Zakon o gozdovih 
Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu 
Program razvoja gozdov v Sloveniji 

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

Izvedbeni cilji za leto 2003: 

Izdelava gozdnogospodarskih načrtov za 1/10 površine gozdov v Sloveniji, izdelava letnih lovsko 
gojitvenih načrtov območij (14 načrtov), zagotovitev izvedbe potrebnih ukrepov varstva gozdov 
in gozdno gojitvenih del, prevzem in obračun opravljenih del, ki se sofinancirajo iz sredstev 
proračuna, izdelava programov za vzdrževanje gozdnih cest (183-občin), spremljanje in 
kolavdiranje opravljenega vzdrževanja in novogradenj gozdnih cest. 
Izvedba popisa zdravstvenega stanja gozdov na mreži 16X16 km, intenzivni monitoring gozdov 
na 4 ploskvah v Sloveniji v skladu s pravnim redom EU, determinacija bolezni, škodljivcev in 
škodljivih dejavnikov neživa narave v gozdovih, izdelava poročila o pojavu škodljivih dejavnikov 
v gozdovih na področju Slovenije, izdaja certifikatov o izvoru in izvidov o kvaliteti semena 
gozdnega drevja, revizija, evidentiranje in kontrola semenskih sestojev za nabiranje semena 
gozdnega drevja, strokovna pomoč pri uvajanju podzakonskih predpisov zakona o gozdnem 
reprodukcijskem materialu. 
Izvedba tečajev za usposabljanje in izobraževanje lastnikov gozdov (tečaji za varno delo z 
motorno žago, s traktorjem pri spravilu lesa, seminarji o optimizaciji gospodarjenja z gozdovi, 
organiziranje skupnega nastopa lastnikov gozdov na trgu gozdnih lesnih sortimentov, 
organiziranje skupne sečnje in izvajanja vlaganj v gozdove za zainteresirane skupine lastnikov 
gozdov), začetek pripravljanja sistema certifikacije gozdov v Sloveniji. 

Cilji in naloge, kijih mora javna gozdarska služba izvesti v letu 2003 se v primerjavi z letom 2002 ne 
zmanjšujejo. 

11042302 Program obnove, nege in varstva gozdov 

Podprogram izvaja: 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Proračunske postavke: 1407-obnova gozdov, ki so predmet denacionalizacije, 1411-obnova zasebnih 
gozdov, 2248-obnova gozdov na pogoriščih in obnova gozdov poškodovanih v naravnih ujmah, 1438- 
nega gozdov, ki so predmet denacionalizacije, 1441 - nega v zasebnih gozdovih, 6326-preventivno 
varstvo gozdov, 6327-ostalo varstvo v zasebnih gozdovih, 6328-vzdrževanje življenjskega okolja 
prosto živečih živali v zasebnih gozdovih, 6329-protipožarno varstvo na Krasu, 6330-semenarska in 
drevesničarska dejavnost v gozdarstvu. 

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

Sofinanciranje izvedbe tistih del v gozdovih, ki zagotavljajo njihovo stabilnost in razvoj v sorazmerju 
s tem koliko prispevajo k zagotavljanju javnega interesa. Program sestavljajo gozdnogojitvena in 
varstvena dela, ki so določena z gozdnogospodarskimi načrti. V program so vključena dela, ki jih 
mora lastnik gozda opraviti zaradi zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov. Stroški za 
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izvedbo ukrepov se lastniku gozda sofinancirajo iz sredstev proračuna RS v sorazmerju s koristnostjo 
izvedenega ukrepa za ohranitev in razvoj splošno koristnih funkcij gozdov. 

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

Dolgoročni cilj je izvedba vlaganj v gozdove v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, to pa narekuje 
letno zagotavljanje financiranja, oziroma sofinanciranja iz sredstev proračuna RS za izvedbo: 
Vrsta ukrepa Količina 
naravna obnova ifi obnovo gozdov s sadnjo 3.960 ha (2.280.000 sadik g. drevja) 
nega gozdov 14.450 ha 
varstvo gozdov, 144.500 ur 
ustrezno seme in sadike gozdnega drevja. 3000 kg; 2.500ur vzdrž. plantaž za seme g. dreves in 

sklad, semena 
vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali. 16.500 ur 

S takimi vlaganji v gozdove bi bili zagotovljeni potrebni pogoji za ohranitev in krepitev bioekološke 
stabilnosti gozdnih ekosistemov, ohranitev in krepitev njihove varovalne vloge, varovanje redkih in 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih življenjskih prostorov, ohranitev populacij gozdnega 
drevja. Dolgoročni cilji so opredeljeni v programu razvoja gozdov v Sloveniji. 

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

Na podlagi določil Zakona o gozdovih je osnova za količinsko opredelitev izvedbe posameznih del 
Program razvoja gozdov v Sloveniji oziroma Program vlaganj v gozdove, ki ga na njegovi podlagi 
vsako leto pripravi Zavod za gozdove Slovenije. Opravljena dela prevzema in obračunava Zavod za 
gozdove Slovenije skladno z določili Odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz 
sredstev proračuna RS, ki določa merila in standarde za sofmaciranje. V povprečju se je z 
razpoložljivimi sredstvi proračuna RS v letih 1995 do 2000 lahko sofinanciralo 53 % predvidenega v 
Programu razvoja gozdov v Sloveniji. V letu 2000 so ostala razpoložljiva sredstva na ravni leta 1999 
in so omogočala le 41 % realizacijo določenega s programom. Izvedba gojitvenih in varstvenih del 
močno zaostaja za potrebami gozdov. Dolgoročno ohranjanje takega stanja bo zagotovo negativno 
delovalo na stabilnost gozdov. 

Proračunska sredstva za leto 2003 bodo zagotovila izvedbo le programa gozdno gojitvenih in 
varstvenih del na ravni le 30 % določenega s programom razvoja gozdov v Sloveniji za leto 2000. 
Vrsta ukrepa Leto 2003 

naravna in umetna obnova gozdov (p.p. 1407,1411 in 2248) 1.350 ha 
nega gozdov (p.p. 1438, 1441) 6.240 ha 
preventivno varstvo gozdov (p.p. 6326) 48.780 ur 
ostalo varstvo v zasebnih gozdovih (p.p. 6327) 22.900 ur 
protipožarno varstvo na Krasu (p.p. 6329) 13.700 ur 
vzdrževanje življenjskega okolja prostoživ. živali v zaseb gozd.: vzdrž. grmišč in 
pašnikov, vodnih virov, ohranjanje biotopov, sadnja plodonosnih vrst g. drevja 
(p.p. 6328) 

13.400 ur 

semenarska in drevesničarska dejavnost v gozdarstvu 
seme g. drevja 
vzdrž. semen. Plantaž (p.p.6330) 

1.500 kg 
800 ur 
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11042303 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Podprogram izvaja: 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika in 
navedba odgovorne osebe 

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, ki jih 
na podlagi določil Zakona o gozdovih lahko koristijo tudi ne lastniki gozdov. Iz sredstev proračuna se 
zagotavlja del sredstev potrebnih za izvedbo vzdrževanja oziroma gradnje v sorazmerju s tem koliko te 
ceste služijo tudi v javne namene. 

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje več kot 12.400 km in izgradnjo okoli 190 km 
gozdnih cest kar je potrebno za optimalno gospodarjenje z gozdovi. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev, na katerih temeljijo 
izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, obrazložitev 
pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru podprograma s pripadajočimi 
proračunskimipostavkami<\\ll Popravilo gozdnih cest, ki so predmet denacionalizacije 

4178 Popravilo gozdnih cest v zasebnih gozdovih 
4179 Popravilo gozdnih cest v državnih gozdovih 

5547 Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest 

Predlog pravice proračunske porabe se oblikuje na podlagi dolžine cest (določena je na podlagi 
katastra gozdnih cest), na podlagi kalkulacije za vzdrževanje oziroma izgradnjo 1 km ceste in na 
podlagi programa vzdrževanja v letu za katerega se predlog pripravlja ter upoštevanjem deleža, ki ga 
zagotovijo lastniki gozdov s plačevanjem pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Iz kalkulacij 
narejenih za področje Slovenije izhaja, da optimalno vzdrževanje gozdne ceste v letu 2003 zahteva v 
povprečju 170.918 SIT/km, novogradnja pa 11.000.000 SIT/km. Predpostavka za leto 2003 je, da 
bodo lastniki gozdov s plačevanjem pristojbine za Vzdrževanje gozdnih cest zagotovili 483 mio SIT. 

4. Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju podprograma 

Na podlagi navedenih izhodišč in kazalcev ter na podlagi predlaganih sredstev bo v letu 2003 mogoče 
realizirati izvedbene cilje: 

Popravilo gozdnih cest, ki so predmet denacionalizacije: Zagotovitev odvodnjavanja na vseh 
cestah (484 km) in redno vzdrževanje 81 km; 
Popravilo gozdnih cest v zasebnih gozdovih: Programirana sredstva omogočajo skupaj s 
pristojbinami redno vzdrževanje 2.953 km godnih cest v zasebnih gozdovih. Razpoložljiva 
sredstva, ki naj bi bila v letu 2003 namenjena za realizacijo programa vzdrževanja omogočajo 
redno vzdrževanje 38 % od 7.914 km cest v zasebnih gozdovih. 
Popravilo gozdnih cest v državnih gozdovih: Predlagana sredstva omogočajo skupaj s 
pristojbinami, kijih plačujejo lastniki gozdov (163 mio SIT) sofinanciranje vzdrževanja le 33 % 
gozdnih cest v državnih gozdovih (1,311 km od 3.968 km). To pa je v nesorazmerju z zastavljeno 
intenzivnostjo gospodarjenja v teh gozdovih in z uporabo teh cest v javne namene, 
gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest: Programirana sredstva bodo zagotovila sofinanciranje 
gradnje 9 km gozdnih cest, kar v primerjavi z načrtovanim predstavlja le 5 %. 
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Zakonske podlage: 

Zakon o gozdovih 
Program razvoja gozdov v Sloveniji 

11042304 Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu 

Podprogram izvaja: 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika in 
navedba odgovorne osebe 

Namen podprograma je: 
financiranje in sofinanciranje raziskovalnih projektov za podporo ciljem nacionalnega pomena na 
področju gozdarstva in lovstva ter za delo ministrstva pomembnih raziskovalnih projektov na 
področju gozdarstva; 
financiranje odškodnin zaradi omejitve uživanja lastninske pravice, ki jo je povzročila razglasitev 
gozda s posebnim namenom. 
financiranje nakupa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom in s tem povečevanje 
površine državnih gozdov; 
spodbujanje povezovanja lastnikov gozdov z razdrobljeno gozdno posestjo zaradi učinkovitejšega 
in bolj ekonomičnega gospodarjenja; 
zagotavljanje izvršbe odločb v primerih, ko je izvršitelj Zavod za gozdove Slovenije; 
zagotavljanje izvedbe programa za predstavitev gozdov, gozdarstva, lovstva, financiranje in 
sofinanciranje naročenih projektov, ki jih izvajajo organizacije civilne družbe, sofinanciranje 
strokovne publicistike 
plačilo odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane divjadi 

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

Dolgoročni cilj na področju raziskovalne dejavnosti v gozdarstvu je za raziskave zagotavljati 51.000 
raziskovalnih ur (okoli 30 raziskovalcev). Usmeritev raziskav je določena s ciljnim raziskovalnim 
področjem GOZD in zajema zlasti gozdno gojitvene raziskave slovenskih gozdov, naravo gozda, gozd 
kot predmet varovanja in gospodarjenja in gozd kot del našega okolja. Dolgoročno naj bi se okoli 
30.000 raziskovalnih ur financiralo iz pravice proračunske porabe MKGP, 10.000 MŠZŠ, 11.000 
raziskovalnih ur (22 %) pa naj bi bilo predmet trga; 

Zakon o gozdovih določa, da mora država v primeru, ko je bil gozd razglašen za gozd s posebnim 
namenom v širšem interesu in povzroča omejitev uživanja lastnine, plačati odškodnino ali gozd 
odkupiti; 

Na podlagi zakona o gozdovih ima država prednostno pravico pri nakupu varovalnih gozdov in 
določenih gozdov s posebnim namenom in z njihovim nakupom naj bi se tudi povečevala površina 
tako imenovanih javnih gozdov, kar je določeno v programu razvoja gozdov v Sloveniji; 

Za Slovenijo je značilna razdrobljena gozdna posest v kateri so stroški gospodarjenja z gozdovi veliki. 
Povezovanje lastnikov naj bi omogočilo organizirano gospodarjenje na večjih površinah in s tem 
zmanjševanje stroškov, k temu naj bi prispevalo tudi sofinanciranje izboljševanja pogojev 
pridobivanja lesa; 

Ker so gozdovi v Sloveniji danost, ki obsega več kot 53 % njene površine, javno mnenje v zvezi s 
problemi, ki se v zvezi z njimi pojavljajo dostikrat ni oblikovano. K temu da bo, mora svoje prispevati 
tudi MKGP; 

V okviru podprograma se bodo zagotavljala sredstva za piačilo odškodnine za povzročeno škodo od 
zavarovane divjadi 
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3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev, na katerih temeljijo 
izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, obrazložitev 
pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru podprograma s 
pripadajočimi proračunskimi postavkami 

Realizacija podprograma se financira oziroma sofinancira iz proračunskih postavk:. 

1403 Odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane divjadi 
2552 Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu-podpora 
2559 Izvršba odločb ZZG Slovenije 
6772 Financiranje nakupa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom 
7702 Podpora nevladnim organizacijam, strokovnim prireditvam in strokovni publicistiki v 
gozdarstvu 
izplačilo odškodnin za škodo, ki se določijo na mestu kjer je bila škoda povzročena na podlagi 
poravnave. Poravnavo na zapisniku ugotovita oškodovanec in pooblaščenec države-plačnika za 
povzročeno škodo. Okviri za sklepanje poravnav so pooblaščencu določeni v ministrovem 
predpisu. Predlog pravice proračunske porabe je oblikovan na podlagi izplačil v prejšnjih letih in 
predvidenih trendov v gibanju škod, kijih na premoženju povzroča zavarovana divjad; 
sofinanciranje raziskovalnih projektov, ekspertiz na podlagi javnega razpisa in oddaje naročil 
male vrednosti ter avtorskih pogodb, financiranje projektov kot obveznosti iz javnih razpisov 
prejšnjih let. Poleg tega pa financiranje strokovnih osnov za podzakonske predpise, evalvacij 
raziskovalnih projektov in zagotavljanje recenzije poročil. Za izračun predloga pravice 
proračunske porabe je upoštevana vrednost raziskovalne ure na podlagi odredbe Ministrstva za 
šolstvo, znanost in šport; 
izvedba ukrepov v gozdovih, ki so nepogrešljivi za njihovo ohranitev in razvoj se določa z 
odločbo v upravnem postopku. Odločbe na podlagi javnega pooblastila izdaja Zavod za gozdove 
Slovenije, ki je tudi njihov izvršitelj. Za oblikovanje pravice proračunske porabe so upoštevana 
izplačila v minulih letih in pričakovanih trendov v izvrševanju odločb, 
priprava in realizacija programa za popularizacijo gozdov in gozdarstva. 

4. Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na 
nivoju podprograma 

Predlagana proračunska sredstva omogočajo realizacijo naslednjih izvedbenih ciljev v letu 2003: 
Odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane divjadi: pravočasno izplačevanje škod, ki jih bo 
povzročila zavarovana divjad. Ocenjuje se, da bodo odškodninski zahtevki stagnirali na višini, ki 
jo dosegajo zadnjih nekaj let, višina predlaganih sredstev pa ne bo zadoščala za njihovo 
poravnavo; 
Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu-podpora: Zaključek financiranja 18 raziskovalnih 
projektov, za katere so bile pogodbe podpisane na podlagi javnega razpisa za CRP v letu 2001 ter 
nadaljevanje financiranja projektov (predvidoma 8), za katere bodo pogodbe podpisane v okviru 
javnega razpisa za izbiro raziskovalno-razvojnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa 
"Konkurenčnost Slovenije 2001 - 2006" v letu 2002. Okoli 18 mio SIT je rezervirano za 
financiranje posebnih študij in raziskav, ki se bodo financirale kot potreba MKGP v letu 2003. 
Izvršba odločb ZZG Slovenije: Programirana sredstva bodo Zavodu za gozdove Slovenije 
omogočila izvršbo izdanih odločb v primerih, ko jih lastnik gozda ne bo. 
Financiranje nakupa varovalnih gozdov: in gozdov s posebnim namenom Zbrane ponudbe za 
odkup varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom bodo gotovo večje kot je 
programiranih sredstev. Programirana sredstva bodo omogočila nakup okoli 22 ha gozdov. 
Podpora nevladnim organizacijam, strokovnim prireditvam in strokovni publicistiki v gozdarstvu: 
Za programirana sredstva naj bi se zagotovilo sofinanciranje 2 tematski številki gozdarskega 
vestnika, financiranje Vi strani v Kmečkem glasu za strokovne nasvete lastnikom gozdov s 
področja gozdarstva in še nekaj manjših projektov, ki so sestavni del programa, ki se sofinancira 
iz sredstev na tej proračunski postavki. 
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Zakonske podlage: 

Zakon o gozdovih 
Program razvoja gozdov v Sloveniji 
Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč 
Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst 

1105 Ribištvo 

' V 
11052301 Program razvoja ribištva 

Podprogram izvaja: 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

/. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika in 
navedba odgovorne osebe 

izraba potencialnih možnosti vzreje rib glede na razpoložljive vodne vire v R Sloveniji ter večja 
ponudba rib in ribjih izdelkov; 

sofinanciranje investicij v modernizacijo ulova in predelave morskih rib v skladu z predpisi EU na 
področju kakovosti, veterine in higiene; 

zagotavljanje strokovnih podlag za reševanje upravnih postopkov za področje sladkovodnega in 
morskega ribištva; 

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

Povečanje vzreje, predelave in ponudbe sladkovodnih rib v skladu z naravnimi in tržnimi možnostmi; 

Sofinanciranje posodobitve živilsko predelovalnih obratov v skladu z predpisi EU ter modernizacija 
ulova 

Zagotavljanje strokovnih podlag s področja morskega in sladkovodnega ribištva 

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

1449 Sladkovodno ribogojstvo 

Načrtuje se nadaljnje povečanje vzreje rib in ponudbe rib. Dolgoročno se načrtuje povečanje vzreje za 
100 %. Programi vlagateljev se na podlagi javnega razpisa podprejo z najmanj 25 % predračunske 
vrednosti. 

1859 Ulov plave ribe-podpora 

V skladu z veterinarsko-sanitamimi predpisi se bodo sofinancirale objekti, ki se bodo modernizirali v 
skladu s predpisi. Na sredstva se lahko kandidira s predloženim razvojnim programom na tukajšnje 
ministrstvo 

2553 Varstvo naravnih virov v ribištvu in monitoring ribolovnih fondov v slovenskem moiju 

Iz postavke se financirajo vsakoletni programi strokovnih nalog, ki jih izvajajo Nacionalni inštitut za 
biologijo, Javni zavod za ribištvo Slovenije, za katerega je Vlada RS prevzela ustanoviteljske 
dolžnosti in Biotehniška fakulteta. Obseg nalog se v primerjavi z letom 2001 povečuje. V letu 2002 se 
bo iz te postavke financirala prevzeta naloga (selekcija), ki se je doslej financirala iz p.p. 1456 - 
strokovne naloge v živinoreji, in ki v letu 2001 nima zagotovljenih sredstev. Naloge, ki se izvajajo v 
okviru programov, so predpisane v navedenih zakonih. Ovrednotenje programov temelji na kriterijih, 
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ki so določeni za področje raziskovalne dejavnosti. S programi se zagotavljajo nujne strokovne 
podlage za upravljanje z naravnimi viri in za upravno odločanje na ravni ministrstva. 

4265 Javni zavod za ribištvo Slovenije 

Z novo proračunsko postavko se posebej izkazuje financiranje Javnega zavoda za ribištvo Slovenije, ki 
seje doslej financiral iz skupne postavke 2553. S sprejemom novih obveznosti iz delovnega programa 
zavoda se deloma povečuje kadrovska zasedba strokovne službe. Namen postavke je financiranje vseh 
javnih nalog iz na Vladi sprejetega letnega programa dela. Nekatere naloge (vodenje ribiškega 
katastra, izdaja strokovnih mnenj za vse posege v vode, recenzije ribiško - gojitvenih načrtov idr.) pa 
izhajajo iz zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76). 

Zakonske podlage: 
Zakon o kmetijstvu 
Zakon o sladkovodnem ribištvu 
Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije 
Zakon o morskem ribištvu, 
Zakon o ukrepih v živinoreji, 

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

Načrtuje se nadaljnje 10 % povečanje vzreje sladkovodnih rib in večja ponudba izdelkov; 

Uresničitev okoli 30 % načrtovanega programa posodobitve predelave morskih rib v skladu z 
sanitarno-veterinarskimi predpisi; 

Dela in naloge ohraniti na ravni preteklih let in predstavljajo najnujnejše strokovne podlage za 
smotrno upravljanje z ribolovnimi fondi. 
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2312 

VETERINARSKA UPRAVA 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

/. Šifra in naziv podprograma 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

2. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Podprogram obsega aktivnosti in investicije potrebne za ustrezno funkcioniranje Veterinarske uprave 
RS. Podprogram sestavlja več sklopov in sicer: sredstva, ki zagotavljajo nujne materialne stroške, 
plače in planiranje potrebnih zaposlitev; zagotavljanje odškodnin za ubite oz. uničene živali in 
surovin; investicije Veterinarske uprave RS ter Nacionalnega veterinarskega inštituta. 

3. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 
Zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja Veterinarske uprave RS, 
Zagotavljanje izplačila odškodnin imetnikom živali, 
Omogočiti primerno opremljenost Nacionalnega veterinarskega inštituta 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti ali projektov), izhodišč in 
kazalcev, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih 
podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru 
podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami 

4522 Materialni stroški 

Iz postavke se krijejo stroški, ki nastajajo pri 'delovanju Veterinarske uprave RS, vključno z 
območnimi uradi ter mejnimi veterinarskimi postajami, in sicer: obratovalni stroški, potni stroški in 
izobraževanje zaposlenih, pisarniški in drug material, ki je potreben za delovanje organa, vzdrževanje 
opreme, avtomobilov in prostorov ter najemnine za poslovne prostore. 

5552 Odškodnine za živali, predmete in surovine 

Republika Slovenija mora zagotoviti imetniku živali odškodnino za živali, ki so bile ubite ali zaklane 
oziroma za predmete in surovine, ki so bili poškodovani ali uničeni pri izvajanju ukrepov za zatiranje 
določenih kužnih bolezni. Imetnik pridobi pravico do odškodnine, če so izpolnjeni pogoji, predpisani z 
Zakonom o veterinarstvu. 

7717 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Del sredstev je namenjenih Nacionalnemu veterinarskemu inštitutu in sicer za: 

gradnja, rekonstrukcija in oprema laboratorijev v skladu z zahtevami EU, 
dokončanje investicije za izgradnjo zbiralnice v Murski Soboti, 
izgradnja prostorov Nacionalnega vet. inštituta v Ljubljani. 

Ostala sredstva so namenjena nakupu potrebne opreme, za delovanje Veterinarske uprave RS: 
nakup računalniške opreme, 
izvedba priklopa posameznih enot na omrežje HKOM, 
zagotovitev potrebne programske opreme (specialne računalniške aplikacije), 
nakup službenih avtomobilov. 
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5968 Plače 

Sredstva za plače so namenjena za zaposlene na VURS v skladu z veljavnimi predpisi in na podlagi 
potrjenega načrta zaposlovanja. 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v letu na 
nivoju podprograma. 

zagotovitev plačila odškodnin upravičencem, 
primerna informatizacija enot VURS, 
vzpostavitev informacijskega sistema v skladu z zahtevami EU, 
vzpostavitev specialnih podatkovnih baz, 
zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za zaposlene, 
izgradnja laboratorijev ter prostorov za NVI. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

11032301 Delovanje služb in javnih zavodov 

1. Šifra in naziv podprograma 

11032301 - Delovanje služb in javnih zavodov 

2. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Podprogram vključuje financiranje Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki opravlja vrsto nalog in 
ukrepov preventivne in kurativne narave za varovanje zdravja živali in ljudi - pregled nad stanjem 
kužnih bolezni, ostankov hormonov, težkih kovin in antibiotikov v živilih živalskega izvora, 
spremljanje in proučevanje reprodukcije živali, zdravstvenega stanja čebel in rib, ugotavljanje 
higienske in zdravstvene ustreznosti. 

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

Zagotavljanje osnovne diagnostično laboratorijske dejavnosti ter opravljanje najzahtevnejših 
specialističnih del v javni veterinarski službi. S tem se v Republiki Sloveniji zagotovi pregled nad 
stanjem kužnih bolezni, nad ostanki hormonov, težkih kovin, antibiotikov v živilih živalskega izvora. 
Veterinarski inštitut Slovenije opravlja tudi razvojne naloge za pripravo strokovnih podlag za 
načrtovanje in za sprejemanje ukrepov v zdravstvenem varstvu živali in živinorejske proizvodnje 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti ali projektov), izhodišč in 
kazalcev, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih 
podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru 
podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami 

2254 Nacionalni veterinarski inštitut 

Iz postavke se financira delovanje Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki opravlja naslednje naloge: 

laboratorijsko in klinično preskušanje veterinarskih zdravil, 
spremljanje in proučevanje epizootiološkega stanja in razmer v državi, 
spremljanje zdravstvenega stanja živali, fiziologije in patologije, reprodukcije z osemenjevanjem 
živali na nacionalnem nivoju, 
sodelovanje pri delu komisije za ocenjevanje, odbiro in priznavanje plemenjakov, plemenskih 
ribjih jat in plemenišč čebeljih matic, 
priprava strokovnih podlag za načrtovanje in za sprejemanje ukrepov v zdravstvenem varstvu 
živali, 
spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje čebel, 
spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje rib, 
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izvajanje patomorfološke diagnostike, 
izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD), 
laboratorijske preiskave materiala živali, živil in surovin, živalskega semena, jajčnih celic in 
zarodkov, vode za napajanje živali, zraka, zemlje, krme in dodatkov, odpadkov in odplak zaradi 
diagnostike živalskih kužnih in drugih živalskih bolezni oziroma ugotavljanja zdravstvene 
ustreznosti proizvodov, 
specialistične klinične, laboratorijske, rentgenske in druge diagnostične preiskave v skladu s 
strokovno usmeritvijo, 
veterinarsko medicinske raziskave, 
preverjanje rezultatov laboratorijskih preiskav z izvajanjem primerjalnih testov in usklajevanje 
metodoloških postopkov, 
organizacija in izvajanje intralaboratorijskega nadzora, 
razvijanje in uvajanje novih laboratorijskih metod za diagnostiko živalskih kužnih bolezni in za 
analitiko ostankov kontaminentov okolja in veterinarskih zdravil ter za druge preiskave surovin, 
živil in krme, 
razvijanje in uvajanje novih kliničnih laboratorijskih metod za diagnostiko in zdravljenje kužnih 
bolezni organskih, presnovnih, vzrejnih in drugih bolezni, bolezenskih stanj in poškodb živali, 
razvijanje in uvajanje novih postopkov pri osemenjevanju in presajanju zarodkov ter 
laboratorijskega dela z jajčnimi celicami, 
posredovanje novih veterinarsko medicinskih dosežkov novih postopkov in metod strokovnega 
dela, 
ob sumu določenih kužnih bolezni zagotoviti diagnostične terenske in laboratorijske preiskave ter 
patoanatomsko diagnostiko, s katero se potrdi bolezen ali ovrže sum, 
preprečevanje kužnih bolezni ob naravnih in drugih nesrečah in če se pojavijo kužne bolezni iz 
liste A v sosednjih državah ali v Sloveniji in laboratorijske ter patoanatomske preiskave za 
diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina, ki 
jih predpiše minister, 
veterinarsko higienska služba 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v letu na 
nivoju podprograma. 

zagotoviti delovanje Nacionalnega veterinarskega inštituta in s tem izvajanje nalog, ki so 
določene v Zakonu o veterinarstvu 

11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

1. Šifra in naziv podprograma 

11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

2. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Zdravstveno varstvo živali je namenjeno varovanju zdravja živali, preprečevanju širjenja kužnih 
bolezni, nadzoru in kontroli živil živalskega izvora in s tem dajanje garancije za zdravstveno ustrezna 
živila slovenskim potrošnikom. 

Ključne naloge: 

monitoring in odkrivanje izvorov povzročiteljev zoonoz, 
vsakoletne akcije oralne imunizacije lisic v skladu z evropskim programom izkoreninjanja 
stekline, 
financiranje diagnostičnih in preventivnih ukrepov, kijih vsako leto z odredbo predpiše minister, 
izdelava čipov za označevanje psov, 
financiranje nalog, ki jih v skladu z javnimi pooblastili opravlja Veterinarska zbornica Slovenije, 
zagotavljanje neškodljivega odstranjevanja odpadkov živalskega izvora 

Veterinarska uprava RS mora skrbeti tudi za izdajo certifikatov oz. potrdil o zdravstvenem stanju 
živali, ki mora spremljati vsako izvozno pošiljko. Zagotoviti mora tudi izdajo obrazcev zdravstvenih 
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spričeval, ki spadajo v najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali, ki ga zagotavlja RS. Poseben del 
programa je tudi uporaba programa Animo - to je računalniški program, ki ga uporabljajo države 
članice za nadzor nad prometom pošiljk živih živali in proizvodov živalskega izvora na notranjem trgu 
EU in v mednarodnem prometu. Poleg tega podprogram vključuje tudi zagotovitev zavetišč za živali 
in sicer v sodelovanju z občinami oz. društvi za zaščito živali. 

3. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 
sistem nadzora zoonoz v skladu z direktivo EU 92/117 EEC, 
vključevanje v mednarodni informacijski sistem, 
priprava ustreznih certifikacijskih listin, 
zagotoviti ustrezno preventivno zdravstveno varstvo živali, ki ga predpisuje Zakon o 
veterinarstvu, 
zagotoviti zadostno število ustreznih zavetišč za živali 
zagotoviti neškodljivo odstranjevanje odpadkov živalskega izvora 

preprečevanje in zatiranje stekline v državi 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti ali projektov), izhodišč in 
kazalcev, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih 
podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru 
podprograma s pripadajočimi proračunskimi 

1343 Certifikati in zaračunljive tiskovine 

Certifikat oz. Potrdilo o zdravstvenem stanju je uradni dokument, ki mora spremljati vsako izvozno 
pošiljko in ga zahteva vsaka država uvoznica. To pomeni, da mora imeti Veterinarska uprava RS v 
vsakem trenutku na voljo ustrezno število certifikatov, tako da ne prihaja do oviranja izvoza in seveda 
tudi kršenja pravil WTO, saj smo podpisniki Sporazuma o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov. 

VURS mora po Zakonu o veterinarstvu zagotoviti tudi izdajo obrazcev zdravstvenih spričeval, ki 
spadajo v najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali, ki ga zagotavlja Republika Slovenija. 

2253 Sofinanciranje azilov za živali 

Sredstva so namenjena sofinanciranju azilov za živali na podlagi Zakona o zaščiti živali ki določa, da 
imetnik lahko pridobi sredstva za vzpostavitev azija iz proračuna Republike Slovenije do višine 50 % 
vrednosti investicije. Preostali del investicije se financira iz proračunov lokalnih skupnosti in drugih 
virov. 

2255 Odstranjevanje odpadkov živalskega izvora 

Na tej postavki so predvidena sredstva za odvoz, predelavo ter uničenje odpadkov in kužnega 
materiala iz zbiralnic Nacionalnega veterinarskega inštituta. Odstranjevanje odpadkov se opravlja na 
podlagi Zakona o veterinarstvu. 

2351 Animo 

ANIMO je računalniški program EU, ki ga uporabljajo države članice za nadzor nad prometom pošiljk 
živih živali in proizvodov živalskega izvora na notranjem trgu EU in v mednarodnem prometu v 
skladu z določili direktiv, ki določajo pogoje notranjega trga EU. Slovenija je na predlog Evropske 
Komisije ena izmed držav, ki seje sistemu ANIMO lahko priključila že pred uradnim vstopom v EU. 
Za sodelovanje v programu Animo mora Veterinarska uprava RS, enako kot pristojne veterinarske 
oblasti ostalih držav članic, plačati redno letno članarino, ki se plačuje glede na število Animo enot v 
državi, njena višina pa se določa vsako leto s posebno odločbo Evropske Komisije. 

2353 Sistematičen nadzor povzročiteljev zoonoz 

Pravilnik o veterinarsko - sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko - sanitarnih pregledih ter 
o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora, je v celoti uskladil kriterije in 
zahteve zdravstvene ustreznosti živil, ki se dajejo v promet iz veterinarsko registriranih obratov, ki 
proizvajajo živila živalskega izvora. Glede na to, da so kriteriji usklajeni z zahtevami EU, seje tudi 
bistveno spremenil sistem nadzora, ki ne zahteva več pregledov končnih izdelkov, ampak uporablja 
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rezultate sistematičnega monitoringa in odkrivanja izvorov povzročiteljev zoonoz ter drugih, 
človekovemu zdravju nevarnih mikroorganizmov. Izvaja se monitoring v skladu z zahtevami direktive 
EU 92/117/EEC na nacionalnem nivoju. V monitoring je vključen nadzor vseh registriranih obratov, 
uporabil pa se bo kombiniran sistem naključnega in načrtnega vzorčenja na podlagi ocene tveganja in 
epidemioloških podatkov zdravstvene službe. 

2473 Vakcinacija lisic 

Postavka je namenjena plačilu oralne vakcinacije lisic, ki se opravlja v skladu z evropskim programom 
izkoreninjanja stekline pri, za to bolezen najdovzetnejši živali - lisici. 

6685 Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali ter ukrepi v veterini 

Financiranje diagnostičnih in preventivnih ukrepov, ki jih vsako leto z odredbo predpiše minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sodijo v okvir javne veterinarske službe, ki se opravlja na 
podlagi koncesij - javnih pooblastil. Del sredstev je namenjen tudi financiranju izdelave čipov za 
označevanje psov, kijih skladno z zakonom o veterinarstvu zagotovi VURS. Del sredstev je namenjen 
Veterinarski zbornici, ki opravlja naloge na podlagi javnih pooblastil, ki se financirajo iz proračuna 
Republike Slovenije. 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v letu na 
nivoju podprograma. 

zagotoviti zadostno število certifikatov in zdravstvenih spričeval za nemoten potek 
mednarodnega in domačega trga, 
sodelovati pri izgradnji potrebnih azilov za živali, 
zagotoviti nemoteno ustrezno odstranjevanje odpadkov živalskega izvora, z namenom 
preprečevati pojave kužnih bolezni, 
sodelovanje v informacijskem sistemu za nadzor trga držav članic EU, 
preprečevanje pojava stekline v državi, 
izvajanje diagnostičnih in preventivnih ukrepov, predpisanih z odredbo ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
financiranje delovanja Veterinarske zbornice Slovenije, 
ustrezen nadzor nad živili živalskega izvora, 
zagotovitev zadostnega števila čipov za označevanje psov. 

11032305 Kakovost in nadzor 

1. Šifra in naziv podprograma 

11032305 - Kakovost in nadzor 

2. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Podprogram kakovost in nadzor vzpostavlja in uvaja EU primerljiv način nadzora zdravstvene 
ustreznosti in kakovosti kmetijsko živilskih proizvodov živalskega in rastlinskega izvora, uvaja sistem 
registracije in označevanja proizvodov in njihovo zaščito pred poneverbami, posebej pri analizah 
odvzetih vzorcev inšpekcije, monitoringu škodljivih ostankov okolja v živilih in testiranju na BSE. 
Podprogram bo v celoti namenjen zagotavljanju nadzorstvene funkcije tako zdravstvene ustreznosti 
kot kvalitete in pripravi novih programov nadzora škodljivih ostankov okolja, ki so lahko prisotni v 
vseh živilih živalskega oziroma rastlinskega izvora in predstavljajo neposredno nevarnost za zdravje 
ljudi oziroma živali. Podprogram posebej določa sredstva za usposobitev uradnih laboratorijev in 
ustreznih organov za nadzor kakovosti, ter uvaja nove metode pri monitoringu škodljivih ostankov v 
živilih. 
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3. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 

Podprogram bo omogočal prevzem pravnega reda EU na naslednjih področjih: 
preizkusni laboratoriji, 
nadzor škodljivih ostankov okolja v živilih v skladu z EU direktivo 96/22 EEC in odločbo 
97/477, 
validaciji metod laboratorijskih preiskav, 
izdelavi ocen tveganja, 
neodvisno jemanje vzorcev v proizvodnji in na trgu, 
akreditacijo preizkusnih laboratorijev za kakovost, 
masovna diagnostika BSE. 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti ali projektov), izhodišč in 
kazalcev, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih 
podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru 
podprograma s pripadajočimi proračunskimi 

1340 Monitoring škodljivih ostankov okolja v živilih 

Pravilnik o veterinarsko'- sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko - sanitarnih pregledih ter 
o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/99 in 
38/00), je v celoti uskladil nadzor nad ostanki škodljivih snovi v živilih živalskega izvora z zahtevami 
EU (Direktiva 96/23/EC in odločba 97/747/EC). V Sloveniji se izvajajo zahtevane preiskave v 
pooblaščenih laboratorijih izključno v okviru validiranih metod. Izvajalci nekaterih analiz po 
validiranih metodah bodo izven mreže javne veterinarske službe, ki posebne opreme nima. V okvir 
nadzora nad ostanki škodljivih snovi je potrebno uvesti tudi nekaj toksikoloških preiskav na 
biotoksine, ki povzročajo alimentarne intoksikacije pri ljudeh, ter zelo pomembne preiskave na 
ostanke razkužil in čistil v živilih živalskega izvora. 

2258 BSE testi 

Pred presojo zdravstvene ustreznosti govejega mesa več kot 24 mesecev starih goved, namenjenih 
prehrani ljudi, je potrebno po zakolu opraviti testiranje glede bovine spongiformne encefalopatije. 
Testiranje opravlja Nacionalni veterinarski inštitut (NVI). Testi se opravljajo v skladu z Odredbo o 
dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmis.ivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list 
RS, št. 115/2000). 

7715 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci 

Sredstva postavke so namenjena za plačevanje izvidov analiz in mnenj za vzorce živil, ki jih 
veterinarski inšpektorji vzamejo po uradni dolžnosti, z namenom ugotoviti, ali ustrezajo predpisom o 
zdravstveni ustreznosti, na podlagi Zakona o veterinarstvu. Analize vzorcev opravljajo laboratoriji, ki 
niso v sklopu javne veterinarske službe. 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v letu na 
nivoju podprograma. 

strežen nadzor na škodljivimi ostanki v živilih živalskega izvora in s tem zagotavljanje 
neoporečnih živil 
zagotovitev testiranja govejega mesa na BSE 
zagotavljati nadzor nad zdravstveno ustreznostjo živil 
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2314 

INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, 

LOVSTVO IN RIBIŠTVO 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Sredstva za delovanje IRSKGLR 

1. Opis 

Zagotavljanje sredstev za delovanje Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 
(sredstva za nujne materialne stroške, plače in investicije) - za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem 
zakonov, drugih predpisov in aktov z delovnega področja MKGP (kmetijstvo, kakovost mineralnih 
gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, semena, sadilnega materiala, zdravstveno stanje rastlin, krmil, vina, 
varstvo, urejanje ter izkoriščanje kmetijskih zemljišč, finančnih intervencij ter druge zadeve v zvezi s 
poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, vinogradništvom, vinarstvom in hmeljarstvom, prenosom 
rastlin ter fitofarmacevtskih sredstev čez državno mejo, gozdarstvo, gojenje in varstvo gozdov, 
pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov in drugih gozdnih dobrin, gradnjo gozdnih prometnic, 
kakovost gozdnih semen in gozdnih sadik ter druge zadeve v zvezi z gozdom in gozdarstvom, 
upravljanje lovišč in ribiških okolišev, gojitev in lov divjadi, sladkovodno in morsko ribištvo, varstvo 
prosto živečih divjih živali in njihovih habitatov ter druge zadeve s področja varstva narave). 

2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedbeni), merila 

(A)dolgoročni, 

Zagotavljanje nemotenega delovanja organa 

(B)srednjeročni 

Nemoteno delo organa, izboljšati delovanje organa z uvajanjem novih tehnologij pri prenosu 
podatkov, ugotavljanju dejanskega stanja, kontrole dela in vodenja 

(C)izvedbeni cilji v proračunskem letu 

Kakovostno in nemoteno delo organa na področju osnovne dejavnosti - preventivno delovanje, 
nadzor, obveščanje javnosti, ugotovitve in predlogi upravnemu delu MKGP z rednimi in obdobnimi 
poročili, izobraževanje, prilagoditi delovanje zahtevam EU. 

Merila 

Izvedba vseh nalog sprejetih z letnim programom dela organa - inšpekcijski nadzor, vzpostavitev 
računalniških programov in povezav z enotami in izpostavami za izboljšanje dela, izvedba, z letnim 
programom, načrtovanih investicij. 

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta 

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov Inšpektorata RS za kmetijstvo gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo v skladu z obstoječo zakonodajo s ciljem zagotovitve materialnih sredstev za nemoteno delo 
organa. Nadpovprečna rast stroškov se pojavlja prav na tistih segmentih, ki so za učinkovito delo 
inšpekcije najbolj pomembni (komunikacijske storitve, vzdrževanje vozil,...). 

Sredstva za plače so namenjena za zaposlene na IRSKGLR v skladu z veljavnimi predpisi in na 
podlagi potijenega načrta zaposlovanja. 
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Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje se bodo uporabila za nakup pisarniškega pohištva 
in opreme. V skladu s projektom izgradnje mejnih inšpekcijskih točk za izvajanje fitosanitarnega 
nadzora rastlin pri prometu čez državno mejo, ki poteka prek Servisa skupnih služb Vlade RS, 
načrtujemo sredstva za pomoč pri izgradnji in opremo prostorov v na novo zgrajenih inšpekcijskih 
točkah Obrežje, Jelšane, Gruškovje, Dobova, Koper in Brnik. Inšpektorat pri svojem delu uporablja 63 
osebnih avtomobilov in plovilo ribiškega inšpektoija. Zaradi visokih Vzdrževalnih stroškov pri starih 
avtomobilih je cilj IRSKGLR, da ima v svojem voznem parku le avtomobile mlajše od 7 let in z manj 
kot 100 tisoč prevoženih km. Potrebna je zamenjava osmih avtomobilov. Potrebno je izboljšati 
telekomunikacijsko opremo (mobiteli, GSM, hišne centrale, ISDN priključki,...). V kontejnerskih 
pisarnah in mansardnih prostorih je potrebno zagotoviti klima naprave. Nadalje načrtujemo zamenjavo 
birotehniške opreme, ker so stroški vzdrževanja stare opreme veliki. Pri delu inšpekcije seje pokazala 
velika potreba po nabavi različnih pripomočkov za ugotavljanje dejanskega stanja na terenu, različni 
merilni pripomočki, fotoaparati, daljnogledi.ipd. Za izvajanja nadzora finančnih intervencij iz naslova 
kmetijske politike so potrebne sodobne merilne naprave, ki ustrezajo EU normam (GPS,...). Določena 
sredstva predvidevamo za potrebe shranjevanja in prevoza na terenu odvzetih vzorcev ter za potrebe 
opreme za inšpekcijski nadzor. , 

Načrtujemo nabavo osebnih računalnikov z ustrezno programsko opremo, prenosne računalnike za 
delo na terenu. Prav tako načrtujemo nakup laserskih tiskalnikov A4, skener in pisalnike. Za potrebe 
fitosanitarne inšpekcije načrtujemo nabavo matričnih tiskalnikov A4, ki jih potrebuje za tiskanje 
fitosanitarnih certifikatov na kopirne obrazce. Za potrebe arhiviranja dokumentov in drugih zadev v 
elektronski obliki načrtujemo nakup CD pisalnika. Pri nakupu stacionarnih osebnih računalnikov gre v 
prvi vrsti za zamenjavo obstoječe strojne opreme, ki ne zmore sodobnih programskih orodij. 
IRSKGLR ima v uporabi 129 osebnih računalnikov. Maksimalna uporabna doba (zastarelost) je 5 let. 
Iz tega sledi, da moramo letno zamenjati 25 do 30 PCjev. 

4. Navedba postavk, iz katere se aktivnost financira 

4524 Materialni stroški 
5970 Plače 
7720 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

5. Zakonska ali druga podlaga 
Zakon o upravi 
Zakon o splošnem upravnem postopku 
Zakon o javnih financah 
Zakon o izvrševanju proračuna 
Zakon o javnih naročilih 
Predpisi, ki urejajo materialno poslovanje državnih organov. 

Inšpekcijsko delo IRSKGLR 

I. Opis (naziv in ključne navedbe) 

Zagotovitev ustrezne programske opreme, registrov ter sredstva za izvršbe inšpekcijskih odločb. 

(A)dolgoročni cilji 

Vzpostavitev sistema nadzora zdravstvenega varstva rastlin, uporabe kmetijskih zemljišč, ostankov 
fitofarmacevtskih sredstev, 

(B)srednjeročni cilji 

Vključevanje v mednarodni informacijski sistem 

(C)izvedbeni cilji v proračunskem letu 

3. Merila, izhodišča in kazalci 

izvedba vseh nalog sprejetih z letnim programom dela organa - inšpekcijski nadzor 
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4. Pričakovani rezultati konec proračunskega leta 

Vzpostavitev in povezava informacijskih baz, ki kot registri podatkov obstajajo na raznih upravnih 
organih, zavodih in drugih javnih institucijah in služijo inšpektorjem kot informacijska podpora pri 
izvajanju nadzora. Vzdrževanje informacijskega sistema fitosanitarne inšpekcije. Vzpostavitev 
internetnih aplikacij za izvajanje nadzora finančnih spodbud iz naslova ukrepov kmetijske politike, 
nadzora označenosti živali in ukrepov vseh inšpekcij znotraj IRSK.GLR. Vsakoletno usklajevanje in 
vzdrževanje baz podatkov, nastalih iz citiranih aplikacij. 

Baze podatkov v upravljanju IRSKGLR: 

centralna baza podatkov ukrepov fitosanitarne in gozdarske inšpekcije 
centralna baza podatkov o inšpekcijskem nadzoru s področja ukrepov kmetijske politike 
(subvencije 2001,2002) 
centralna baza podatkov o inšpekcijskem nadzoru s področja označenosti živali (zapisniki 2001, 
2002) 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo izvaja izvršbe inšpekcijskih odločb po 
drugi osebi (285 člen ZUP). Načrtovanje izvršb je zelo nepredvidljivo. Ukrepanje inšpekcije v smislu 
izvršitve odločbe po drugi osebi, če tega ne stori zavezanec, je za učinkovitost postopka nujno. Po 
končanem postopku se sredstva praviloma vrnejo v proračun. 

5. Navedba postavk, t katere se aktivnost financira 

2618 Certifikati, informatika, obrazci in registri 

6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb 

6. Zakonska ali druga podlaga 
Zakon o kmetijskih zemljiščih 
Zakon o mineralnih gnojilih 
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin 
Zakon o ukrepih v živinoreji 
Zakon o semenu in sadikah 
Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina 
Zakon o gozdovih 
Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč 
Zakon o krmi 
Zakon o kmetijstvu 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

11032305 Kakovost in nadzor 

PP 2619 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci 

Namenjena je plačevanju analiznih izvidov in izvedeniških mnenj, ki so nujno potrebna za odločanje 
inšpekcij. 

Zakonska podlaga: 

Zakon o kmetijskih zemljiščih 
Zakon o mineralnih gnojilih 
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin 
Zakon o ukrepih v živinoreji 
Zakon o semenu in sadikah 
Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina 
Zakon o gozdovih 
Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč 
Zakon o krmi 
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Zakon o kmetijstvu 

Inšpekcijsko delo IRSKGLR 

1. Opis (naziv in ključne navedbe) 

Pridobitev in plačilo analiznih izvidov in izvedeniških mnenj. 

2. Izvedbeni cilji v proračunskem letu 

Pridobitev analiznih izvidov in izvedeniška mnenja v inšpekcijskih zadevah kmetijske, fitosanitarne, 
gozdarske, lovske in ribiške inšpekcije 

3. Merila, izhodišča in kazalci 

Izvedba vseh nalog sprejetih z letnim programom dela organa - inšpekcijski nadzor 

4. Pričakovani rezultati konec proračunskega leta 

Plačilo analiznih izvidov in izvedeniških mnenj, ki so nujno potrebna za odločanje inšpekcij. 

5. Navedba postavk, iz katere se aktivnost financira 

2619 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci 

6. Zakonska ali druga podlaga 
Zakon o kmetijskih zemljiščih 
Zakon o mineralnih gnojilih 
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin 
Zakon o ukrepih v živinoreji 
Zakon o semenu in sadikah 
Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina 
Zakon o gozdovih 
Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč 
Zakon o krmi 
Zakon o kmetijstvu 
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2318 

AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ 

PODEŽELJA 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

I. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Podprogram obsega stroške plač zaposlenih, materialne stroške in investicije ter investicijsko 
vzdrževanje potrebno za delovanje Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (PU 2318). 

Namen ustanovitve Agencije je izvajanje predpristopnega programa SAPARD, izvajanje ukrepov 
nacionalne kmetijske politike RS in izvajanje Skupne kmetijske politike po vstopu v Evropsko unijo. 

Delovne naloge Agencije so predvsem: 

1. izvajanje ukrepov kmetijsko tržne cenovne politike: 
izvedba neposrednih plačil na površino in živali: EKO 0, EKO 1, EKO 2,3 (SKOP) 
izvedba intervencijskih in specifičnih ukrepov: podpora skladiščenju pšenice in rži, vina, 
govejega mesa, masla, sira, smetane, posnetega mleka v prahu; pokrivanje dela stroškov 
analiz kakovosti pšenice in rži v tržnem odkupu; podpora za uporabo zgoščenega 
grozdnega mošta; podpora pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev vina, sadja in 
zelenjave, hmelja, oljčnega olja; intervencijski nakup, skladiščenje in prodaja pšenice, rži, 
ječmena in koruze, sladkorja, govejega mesa, masla, mleka v prahu; ... 
izvedba ukrepov za omejevanje pridelave oziroma proizvodnje mleka in sladkorja: 
vzpostavitev sistema dodeljevanja mlečnih kvot, kvot sladkorja; 
izvedba zunanje trgovinskih ukrepov: izvozna in uvozna dovoljenja, varščine, izvozna 
nadomestila, uvozne kvote; ukrepi tržno cenovne politike: delitev kvot in izplačilo podpor. 

2. izvajanje ukrepov kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja: 
agromelioracije, hidromelioracije kmetijskih zemljišč, komasacije in sanacija nedokončanih 
komasacij, obnova in urejanje pašnikov, podpora tržnim organizacijam pridelovalcev, 
program podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, programi podpor za 
prestrukturiranje živilstva, obnova vasi, inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij, 
razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, podpore ekonomski diverzifikaciji 
podeželja in alternativni dohodkovni viri, podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in 
interesnemu povezovanju; 
nadaljevanje izvajanja ukrepov predpristopnega programa SAPARD: naložbe v kmetijska 
gospodarstva, naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov, gospodarska 
diverzifikacija na kmetiji, razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju. 

3. priprava ustreznih poročil in analiz 
4. vzpostavitev in izvajanje integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS) 
5. vzpostavitev in izvajanje tržno informacijskega sistema (TIS) 
6. vodenje drugih potrebnih zbirk podatkov 
7. izvajanje ukrepov notranje kontrole in notranje revizije 
8. izvajanje nalog promocije kmetijskih pridelkov oziroma živil. 
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2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
ali predpisov z njihovo navedbo) 

vzpostavitev delovanja Agencije in zagotavljanje pogojev za delo Agencije na način, ki bo 
zagotavljal učinkovito izvajanje ukrepov kmetijske politike; 

3. Srednjeročni cilji: 
zagotovitev pogojev za kvalitetno in učinkovito ter nemoteno opravljanje nalog, 
nemoteno materialno poslovanje in zagotovitev normalnih tehničnih pogojev za delo zaposlenih; 
usposobitev Agencije za učinkovito izvajanje ukrepov kmetijske politike. 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti ali projektov), izhodišč in 
kazalcev, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih 
podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru 
podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami 

Proračunski uporabnik 2318 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ima v okviru 
podprograma sredstva na proračunskih postavkah, PP 6648 - Plače, PP 6649 -Materialni stroški in PP 
6650 -Investicije in investicijsko vzdrževanje, ki so namenjena osnovnim pogojem za delovanje 
Agencije - zagotavljanju plač in drugih osebnih materialnih prejemkov delavcev, ki jim pripadajo v 
skladu s predpisi, strokovnemu usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih, zagotavljanju materialno 
- tehničnih sredstev za delo, delovnih prostorov, delovne opreme in drugih materialnih pogojev za 
delo in naložbam v informatizacijo delovnih procesov. 

Plače 

Sredstva za plače zaposlenih se zagotavljajo na osnovi dovoljenega števila zaposlenih, določenega v 
načrtu zaposlovanja kadrov Vlade RS. 

Materialni stroški 

Materialni stroški so namenjeni zagotavljanju materialnih pogojev za delo Agencije (pisarniški 
material, strokovna literatura, tiskarske storitve, prevajalske storitve, poštne storitve, računalniške 
storitve, dnevnice in potni stroški, prevozni stroški, izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih, 
vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme, najem poslovnih prostorov, pogodbeno delo, itd) 

Večji del sredstev za materialne izdatke se namenja financiranju: 

projekta izvedbe neposrednih plačil na površino in glavo živine, 
projekta izvedbe sistema mlečnih kvot. 

Oboje predstavlja stroške tiskanja obrazcev, stroške prenosa priporočenih pisemskih pošiljk, stroške 
izgradnje in vzdrževanja računalniške podpore in stroške najete delovne sile za masovni vnos zbirnih 
vlog. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Investicijska sredstva se namenjajo izgradnji namenske programske opreme za informatizacijo 
delovnih procesov s področja zunanje trgovinskih ukrepov, intervencijskih ukrepov in sistema mlečnih 
kvot ter poročevalskega sistema. 

Zakonske podlage: 

Zakon o državni upravi 
Zakon o kmetijstvu 
Zakon o javnih Financah 
Zakon o javnih naročilih 
Zakon o izvrševanju proračuna 
Skupni načrt nabav in gradenj Vlade RS 
Načrt zaposlitev Vlade RS 
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5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v letu na 
nivoju podprograma. 

zagotavljanje ustreznih plač zaposlenim delavcem in sredstev nadomestil in prispevkov ter 
davkov za plače; 
zagotavljanje optimalnih pogojev za nemoteno delo zaposlenim pri izvajanju ukrepov kmetijske 
politike; 
zagotavljanje izvajanja programov izobraževanja in usposabljanja zaposlenih; 
zagotavljanje izvedbe načrta informatizacije in investicijskih vlaganj. 

Načrtovani rezultati: ' 
izveden letni načrt zaposlitev; 
izveden letni program izobraževanja; 
izveden letni načrt nabav; 
ohranitev realne višine stroškov na zaposlenega delavca; 
vzpostavljene in povezane baze podatkov; 
izveden letni program dela informacijskega sistema. 
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2319 

URAD RS ZA PRIZNAVANJE OZNAČB KMETIJSKIH 

PRIDELKOV OZ. ŽIVIL 

11 Kmetijstvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

1. Šifra in naziv podprograma 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

2. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Podprogram obsega pokrivanje stroškov aktivnosti in investicij potrebnih za delo Urada RS za 
priznavanje označb kmetijskih pridelkov oz. živil (PU 2319), ki je bil ustanovljen za vodenje 
postopkov za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil - označbe geografskega 
porekla, geografske označbe, označbe višje kakovosti, označbe tradicionalnega ugleda in označbe 
naravna mineralna voda, spremljanje teh označb, vodenje različnih registrov in evidenc, itd. 

3. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 
Z registracijo slovenskih proizvodov prispevati k večji prepoznavnosti in konkurenčnosti teh 
kakovostnih in posebnih proizvodov na slovenskem in širšem EU trgu. 
Po vstopu Slovenije v EU registrirati proizvode na nivoju EU 
Računalniška vzpostavitev registrov in evidenc za registrirane proizvode, za register 
proizvajalcev posameznih posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil, za register pridelovalcev in 
predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov oz. živil, idr. 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti ali projektov), izhodišč in 
kazalcev, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih 
podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru 
podprograma s pripadajočimi proračunskimi 

1332 Plače; 

Sredstva za plače so namenjena za zaposlene na Uradu RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov 
oz. živil skladno z veljavnimi predpisi in na podlagi potrjenega načrta zaposlovanja. 

1334 Materialni stroški; 

Sredstva so namenjena materialnim stroškom za tekoče delovanje Urada RS za priznavanje označb 
kmetijskih pridelkov oz. živil. 

Sredstva v okviru te postavke so med drugim namenjena za plačilo zunanjih sodelavcev preko 
pogodbe o delu in strokovnjakov, ki bodo sestavljali strokovne komisije, ter za kritje stroškov najema 
poslovnih prostorov, stroškov pisarniškega in splošnega materiala, prevajalskih storitev, prevoznih 
stroškov, službenih potovanj, strokovne literature, strokovnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih, 
sodelovanja s tujimi institucijami in organizacijami ter s tem povezanimi izdatki za službena 
potovanja, za plačila po pogodbah o delu, plačila za delo preko študentskega servisa, plačilu 
časopisov, zavarovanj, postavitvi in nadgradnji računalniških programov, registrov in evidenc itd. Prav 
tako se planira kritje stroškov povezanih s sodelovanjem v nadaljevalnem Phare projektu in stroškov 
vzdrževanja in zavarovanja službenega vozila, telekomunikacij, goriva, pošte, kurirskih storitev, 
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tekočega vzdrževanja, posodabljanja izvajanja procesnih postopkov ter drugih operativnih stroškov za 
zagotovitev nemotenega delovanja urada. 

1345 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 

Sredstva v okviru te postavke so namenjena za nakup različne pisarniške opreme, opreme za tisk in 
razmnoževanje, računalnikov z opremo in nadgradnjo obstoječih računalnikov, programske opreme in 
nadgradnja obstoječe, telekomunikacijskih naprav z opremo in ožičenjem, sistema varovanja, 
avdiovizuelne opreme, druge opreme, investicijskemu vzdrževanju itd. 

Zakonodaja: 
Zakon o upravi 
Zakon o javnih financah 
Zakon o javnih naročilih 
Zakon o izvrševanju proračuna 
Načrt novih zaposlitev Vlade 
Zakon o kmetijstvu 
Pravilnik o naravni mineralni vodi in izvirski vodi (Uradni list RS, št. 26/01) 
Pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil (Uradni list 
RS, št. 44/02) 
Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, 
št. 58/01) 
Pravilnik o integrirani pridelavi sadja, Pravilnik o integrirani pridelavi grozdja in vina, Pravilnik 
o integrirani pridelavi vrtnin (Uradni list RS, št. 63/02) 
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 
31/01) 
Pravilnik o kakovosti perutninskega mesa (Uradni list RS, št. 56/01) 
Pravilnik o označevanju govejega mesa (Uradni list RS, št. 103/01) 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v letu na 
nivoju podprograma. 

Vzpostavitev EU primerljivega postopka registracije in registracija vlog za priznanje označb posebnih 
kmetijskih pridelkov oz. živil. Vzpostaviti pa je potrebno tudi povezavo s certifikacijskimi organi in 
inšpekcijo. 

Pridobitev informacijskega sistema in programov za vodenje registrov - najmanj register priznanih 
označb in register proizvajalcev posameznih registriranih proizvodov. Realizacija bo odvisna od 
interesa vlagateljev, pomoči vlagateljem in zagotovitve kadrovskih, finančnih ter prostorskih pogojev 
na uradu. 

Do vstopa v EU se planira registracija (po razmeroma zahtevnih in dolgotrajnih postopkih) okoli 50- 
tih proizvodov (geografsko poreklo, geografska označba, tradicionalni ugled, naravna mineralna voda, 
višja kakovost). 
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2320 

INŠPEKTORAT RS ZA KONTROLO KAKOVOSTI 

KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Sredstva za delovanje IRSKKKPŽ 

1. Opis 

Zagotavljanje sredstev za delovanje Inšpektorata RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in 
živil (sredstva za nujne materialne stroške, plače in investicije) - za opravljanje nadzorstva na podlagi 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo kakovost in označevanje kmetijskih pridelkov 
oziroma živil v pridelavi, predelavi, prometu ter uvozu. Kmetijski pridelki in živila so lahko v prometu 
le, če so skladni s prepisanimi zahtevami o kakovosti in označeni v skladu s predpisi, izdanimi na 
podlagi Zakona o kmetijstvu. 

2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedbeni), merila 

(A)dolgoročni, 

zagotavljanje nemotenega delovanja organa 

(B)srednjeročni 

nemoteno delo organa, izboljšati delovanje organa z uvajanjem novih tehnologij pri prenosu podatkov, 
ugotavljanju dejanskega stanja, kontrole dela in vodenja 

(C)izvedbeni cilji v proračunskem letu 

kakovostno in nemoteno delo organa na področju osnovne dejavnosti - preventivno delovanje, nadzor, 
obveščanje javnosti, ugotovitve in predlogi upravnemu delu MKGP z rednimi in obdobnimi poročili, 
izobraževanje, prilagoditi delovanje zahtevam EU 

Merila 

izvedba vseh nalog sprejetih z letnim programom dela organa - inšpekcijski nadzor, vzpostavitev 
računalniških programov in povezav z enotami in izpostavami za izboljšanje dela, izvedba z letnim 
programom načrtovanih investicij. 

3. Pričakovani rezultati konec proračunskega leta 

Sredstva se bodo namenjena za nemoteno delo organa (plače, materialni stroški, investicije). Sredstva 
za plače so namenjena za zaposlene na IRSKKKPŽ skladno z veljavnimi predpisi in na podlagi 
potrjenega načrta zaposlovanja. 

V letu 2003 se načrtuje nekoliko višja vlaganja za vzpostavitev službe tudi v notranjosti (sedanja 
kontrola poteka samo na mejah). Del sredstev za to aktivnost se bo porabil za nabavo pisarniške 
opreme, službenih avtomobilov, investicijsko vzdrževanje prostorov in nabavo nujne opreme za 
računalniško poslovanje. 
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4. Navedba postavk, iz katere se aktivnost financira 

2259 Plače 
2261 Materialni stroški 
2262 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

5. Zakonska ali druga podlaga 
Zakon o upravi 
Zakon o splošnem upravnem postopku 
Zakon o javnih financah 
Zakon o izvrševanju proračuna 
Predpisi, ki urejajo materialno poslovanje državnih organov. 

INŠPEKCIJSKO DELO IRSKKKPŽ 

1. Opis 

Zagotovitev ustrezne programske opreme, registrov ter sredstva za izvršbe inšpekcijskih odločb. 

2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedbeni), merila 

(A)dolgoročni, 

vzpostavitev sistema nadzora kontrole kakovosti kmetijskih pridelkov in živil 

(B)srednjeročni 

vključevanje v mednarodni informacijski sistem 

(C)izvedbeni cilji v proračunskem letu 

Merila 

izvedba vseh nalog sprejetih z letnim programom dela organa - inšpekcijski nadzor 

3. Pričakovani rezultati konec proračunskega leta 

Sredstva se bodo uporabila za inšpekcijske obrazce, registre in za vzpostavitev in vzdrževanje 
informacijskih povezav kot osnova za vodenje in odločanje. 

Sredstva bodo namenjena plačevanju izvršb inšpekcijskih odločb ob ugotovljenih kršitvah zakonskih 
določil. Sredstva za ta namen se kasneje zaračunajo kršitelju in vrnejo v proračun. 

4. Na\-edba postavk, iz katere se aktivnost financira 

2265 Certifikati, informatika, obrazci in registri 

2264 Izvršbe inšpekcijskih odločb in odškodnine 

5. Zakonska ali druga podlaga 
Zakon o ukrepih v živinoreji 
Zakon o krmi 
Zakon o kmetijstvu 
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

11032305 Kakovost in nadzor 

2266 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci 

Sredstva postavke se bodo uporabila za plačevanje izvidov analiz in mnenj za vzorce, ki jih vzamejo 
inšpektorji po uradni dolžnosti, pa tudi za redne letne kontrole in monitoring (mejna kontrola in 
kontrola v notranjost). 

Zakonska ali druga podlaga 
Zakon o ukrepih v živinoreji 
Zakon o krmi 
Zakon o kmetijstvu 

Inšpekcijsko delo IRSKKKPŽ 

L Opis 

Pridobitev analiznih izvidov in izvedeniških mnenj. 

2. Cilji (dolgoročni, srednjeročni, izvedbeni), merila 

(A)dolgoročni, 

(B)srednjeročni 

(C)izvedbeni cilji v proračunskem letu 

Analizni izvidi in izvedeniška mnenja v inšpekcijskih zadevah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil 

Merila 

izvedba vseh nalog sprejetih z letnim programom dela organa - inšpekcijski nadzor, 

3. Pričakovani rezultati konec proračunskega leta 

Sredstva se bodo uporabila za plačevanje izvidov analiz in mnenj za vzorce, kijih vzamejo inšpektoiji 
po uradni dolžnosti, pa tudi za redne letne kontrole in monitoring (mejna kontrola in kontrola v 
notranjosti). 

4. Navedba postavk, iz katere se aktivnost financira 

2266 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci 

5. Zakonska ali druga podlaga 
Zakon o ukrepih v živinoreji 
Zakon o krmi 
Zakon o kmetijstvu 
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2321 

UPRAVA RS ZA VARSTVO RASTLIN IN SEMENARSTVO 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

1. Šifra in naziv podprograma 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Podprogram obsega aktivnosti in investicije potrebne za ustrezno delovanje Uprave RS za varstvo 
rastlin in semenarstvo. Podprogram sestavlja več sklopov in sicer sredstva: za zagotavljanje nujnih 
materialnih stroškov, plač in investicij ter investicijskega vzdrževanja; za zagotavljanje izvajanja 
upravnih in strokovnih nalog; za zagotavljanje plačila letne naročnine članstva v mednarodni 
organizacij UPOV; za izvajanje nalog pri načrtovanju in opravljanju strokovnega preizkušanja sort z 
domačimi in tujimi strokovnimi institucijami in mednarodnimi organizacijami. 

2. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Uprava za varstvo rastlin in semenarstvo je bila ustanovljena kot osrednji odgovorni organ v Sloveniji 
za področje zdravstvenega varstva rastlin, za področje fitofarmacevtskih sredstev, za področje varstva 
novih sort in registracijo sort rastlin ter za področje semenskega materiala kmetijskih rastlin, za 
koordinacijo in izmenjavo informacij med organi in izvajalci javnih služb, za sodelovanje na 
mednarodnem nivoju ter za poročanje Evropski komisiji z delovnega področja. V okviru Uprave se 
opravljajo upravne in z njimi povezane strokovne naloge, ki se nanašajo na ukrepe in obveznosti v 
zvezi s pojavom, preprečevanjem vnosa in širjenja ter zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, 
rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih; na postopke registracije pridelovalcev, uvoznikov 
in distributerjev določenih vrst rastlin; na rastlinske potne liste; na biotično varstvo rastlin; na 
postopke registracije, prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev; na tehnične zahteve za naprave 
za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev; na postopke registracije dobaviteljev, varstva sort rastlin, 
vpisa v sortno listo, izdaje uvoznih dovoljenj za semenski material kmetijskih rastlin; na organizacijo 
in izvedbo uradnega in posebnega preizkušanja sort, naknadne kontrole kakovosti semenskega 
materiala kmetijskih rastlin, nadzor nad vzdrževanjem sort, uvajanje certifikacijskih shem; na 
sodelovanje in nadzor pri načrtovanju in opravljanju uradnega preizkušanja sort z domačimi in tujimi 
inštitucijami in mednarodnimi organizacijami; na vzpostavitev in vodenje informacijskega sistema; na 
delovanje javnih služb in pooblaščenih organizacij z delovnega področja. 

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

okrepitev vloge novoustanovljene URSVRS kot pristojnega organa na fitosanitamem področju v 
Sloveniji in zagotovitev kakovostnega in učinkovitega delovanja organa na vseh delovnih 
področjih; 
usklajevanje in izvajanje pravnega reda EU; 
vzpostavitev z EU in mednarodnimi standardi primerljiv in kompatibilen sistem na fitosanitamem 
področju; 
vzpostavitev in delovanje informacijskega sistema z zagotovitvijo računalniško podprtega 
sistema vodenja registrov, evidenc in drugih baz podatkov v skladu z zakonodajo na delovnem 
področju; 
zastopanje interesov Slovenije na mednarodnem nivoju (vzpostavitev in vzdrževanje strokovnega 
sodelovanja s Komisijo EU, stalnimi odbori Komisije in Uradom Skupnosti za sorte rastlin ter 
mednarodnimi organizacijami /EPPO, WTO/SPS, UPOV, FAO/) 
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4. Obrazložitev deja\mosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti ali projektov), izhodišč in 
kazalcev, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih 
podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru 
podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami - 

2269 Plače 

Sredstva za plače so namenjena za zaposlene na URSVRS v skladu z veljavnimi predpisi in na podlagi 
potrjenega načrta zaposlovanja. 

2271 Materialni stroški 

Sredstva so namenjena za zagotavljanje delovanja uprave in izvajanje upravnih in strokovnih nalog s 
področja zdravstvenega varstva rastlin, fitofarmacevtskih sredstev, semenarstva in mineralnih gnojil v 
skladu z zakonodajo. Sredstva vključujejo stroške najemnine, tekočega vzdrževanja, energije, vode, 
komunalnih storitev, pisarniškega in splošnega materiala, za vzpostavitev registrov, evidenc in drugih 
zbirk podatkov, za izdelavo obrazcev, za izdelavo nalepk za testiranje škropilnic, za izdelavo 
rastlinskih potnih listov, za pripravo in objavo uradnega glasila Uprave, brošur in drugih dokumentov 
za potrebe seznanjanja pridelovalcev z novimi obveznostmi zaradi prilagajanja EU, za izdelavo potrdil 
in strokovnega gradiva za usposabljanje uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev, za strokovno 
izobraževanje zaposlenih, za izvajanje nalog v zvezi z uresničevanjem mednarodnih konvencij in 
sporazumov, ki obvezujejo RS in s tem povezani stroški za članarine in službena potovanja ter drugi 
operativni stroški. 

Zakonske podlage: 

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin 
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih 
Zakon o varstvu sort rastlin 
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin 
Zakon o mineralnih gnojilih 
Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o varstvu rastlin 
Zakoni o ratifikaciji bilateralnih sporazumov na področju varstva rastlin 

2272 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Sredstva eo namenjena za računalniško opremo, vzpostavitev in povezovanje informacijskega sistema 
na področju na podlagi nove zakonodaje, za nakup osnovne opreme, za pisarniško opremo in nakup 
drugih osnovnih sredstev manjše vrednosti. 

Zakonske podlage: 

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin 
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih 
Zakon o varstvu novih sort rastlin 
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin 
Zakon o mineralnih gnojilih 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v letu na 
nivoju podprograma. 

Primerna opremljenost URSVRS z računalniki in programsko opremo, nadaljevanje aktivnosti v zvezi 
z vzpostavitvijo informacijskega sistema v skladu z zahtevami EU, vzpostavitev specialnih 
podatkovnih baz, nemoteno delovanje FITO-registra, vzpostavitev računalniško podprtega sistema za 
vodenje postopka za varstvo sort in vpis sort rastlin v sortno listi, vzpostavitev SEME-registra, 
uveljavitev sistema izdaje rastlinskega potnega lista, uresničevanje mednarodnih konvencij in 
sporazumov z delovnega področja, poročanje na nacionalni in mednarodni ravni ter dokončna 
implementacija EU zakonodaje. 
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11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

1. Šifra in naziv podprograma 

11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

2. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

I. Zdravstveno varstvo rastlin 
i I 

2321 Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo 

Zdravstveno varstvo rastlin je namenjeno varstvu rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi 
boleznimi in škodljivci; preprečevanju vnosa in širjenja ter zatiranju škodljivih bolezni in škodljivcev 
z zagotavljanjem ukrepov za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov; ugotavljanju in določanju 
Škodljivih bolezni in škodljivcev; omogočanju optimalne pridelave rastlin in trgovanja z njimi; 
varovanju okolja z izvajanjem nadzora škodljivih bolezni in škodljivcev na rastlinah, z uvajanjem 
biotičnega varstva rastlin in z opazovalno-napovedovalno dejavnostjo; usmerjanju in spremljanju 
razvoja varstva rastlin; skrbi za izobraževanje in osveščanje prebivalstva o varovanju zdravja rastlin; 
registraciji fitofarmacevtskih sredstev, kjer se v postopku registracije pripravljajo ocene vpliva na 
zdravje ljudi, živali in okolja; pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev ob upoštevanju načel dobre 
prakse varstva rastlin. 

Ključne naloge: 
delovanje sistema, ki bo omogočal ustrezno varovanje zdravja rastlin v Sloveniji, tudi po ukinitvi 
nadzora na mejah z državami članicami in hkrati tudi v drugih državah članicah z uskladitvijo in 
izvajanjem postopkov in zahtev, ki veljajo na skupnem trgu; 
varovanje zdravja ljudi in okolja z ustreznimi načini uporabe fitofarmacevckih sredstev 
sodelovanja med državami ciljem medsebojne izmenjave podatkov in vzpostavljanja skupnih baz 
podatkov, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin. 
enotno izvajanje ukrepov na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki izhajajo iz zahtev 
skupnega trga skupnosti, 
zagotavljanje prostega pretoka rastlinskega blaga in fitofarmacevtskih sredstev, 
zagotovitev enotnega in nemotenega delovanja službe za varstvo rastlin tako na meji kot v 
notranjosti države 
zagotavljanje ustreznega ravnanja s fitofarmacevtskimi sredstvi. 

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

I. Zdravstveno varstvo rastlin 

2321 Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo 
vzpostavitev enotnega in usklajenega sistema stalnega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin v 
državi z namenom ugotavljanja pojava in širjenja škodljivih organizmov; 
ureditev ustreznega sistema nadzora pooblaščenih strokovnih institucij (neposreden nadzor 
osrednjega organa oblasti, ustrezna organiziranost, neodvisnost v delovanju, osebna odgovornost 
strokovnjakov); 
usposobitev laboratorijev za strokovno podporo pri izvajanju nalog s področja; 
vzpostavitev sistema registracije pridelovalcev, uvoznikov in distributerjev določenih vrst rastlin 
in rastlinskih proizvodov; 
vzpostavitev sistema potnega lista za rastline; 
poenotenje postopkov zdravstvenega nadzora v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi; 
vzpostavitev koncepta varovanih območij; 
zagotovitev sistema financiranja nadzornih ukrepov, povezan s sistemom finančne odgovornosti 
države do drugih držav; 
zagotovitev ustrezne diagnostike in poenotenje metod testiranja; 
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razvoj informacijskega sistema za spremljanje pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi 
ter za obveščanje o tem. 
uskladitev sistema registracije fitofarmacevtskih sredstev (fizikalno kemične analize, ocena 
učinkovitosti, toksikološka in ekotoksikološka ocena, izdaja dovoljenj itd); 
vzpostavitev enotnega sistema nadzora nad prometom in uporabo fitofarmacevtskih sredstev; 
uskladitev najvišjih dovoljenih količin pesticidov v rastlinah za prehrano, zagotoviti ustrezno 
spremljanje in nadzor. 
zagotovitev usposabljanja izvajalcev zdravstvenega varstva rastlin 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk (aktivnosti ali projektov), izhodišč in 
kazalcev, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih 
podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru 
podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

4272 Odškodnine - zdravstveno varstvo rastlin 

Namen ukrepa: Sredstva so namenjena za izplačilo odškodnin za uničene rastline zaradi pojava 
nevarnih škodljivih organizmov, zaradi katerih je obvezno izvajanje fitosanitamih ukrepov. 
Odškodnine se izplačajo na podlagi odločbe URSVRS in ugotovitev posebne komisije. Odškodninski 
zahtevki imajo trend naraščanja predvsem zaradi izvajanja ukrepov, ki so obvezni zaradi usklajevanja 
zEU. 

Pravna podlaga: 
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin 

4273 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu - oprema 

Namen ukrepa: 

Zagotovitev izvajanja opazovanja, oziroma napovedovanja pojava škodljivih organizmov v kmetijstvu 
na podlagi ustreznih meteoroloških, bioloških in drugih podatkov. Z določanjem optimalnih rokov za 
zatiranje škodljivih organizmov se zagotavlja povečanje ekonomičnosti rastlinske proizvodnje ter 
racionalnost rabe fitofarmacevtskih sredstev in s tem zmanjšanje obremenjevanja okolja. V ta namen 
je potrebno posodobiti opremo in naprave pri izvajalcih teh nalog. 

Zakonska podlaga: 
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin 

4287 Fitofarmacevtska sredstva 

Namen ukrepa: 

Zagotovitev izvajanja nalog s področja fitofarmacevtskih sredstev, kijih določajo zakonski predpisi in 
mednarodni sporazumi oziroma jih zahteva EU v procesu vključevanja Slovenije v EU. Za vstop na 
skupni trg EU mora Slovenija vzpostaviti nov sistem na področju fitofarmacevtskih sredstev, ki je 
enak in primerljiv z drugimi državami EU. Namen tega sistema je uvedba enotnih standardov glede 
registracije, prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, 
usklajeno izvajanje ukrepov na področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev ter zagotavljanje lažje 
notranje in zunanje trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in rastlinskim blagom (rezidui 
fitofarmacevtskih sredstev). 

Pravna podlaga: 

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, 
Članstvo v mednarodnih organizacijah (EPPO, STO/SPS,) 
Nacionalni program za prevzem pravnega reda EU (NPAA) 

4275 Zdravstveno varstvo rastlin 

Namen ukrepa: 

Zagotovitev izvajanja nalog s .področja zdravstvenega varstva rastlin, kijih določajo zakonski predpisi 
in mednarodni sporazumi, oziroma jih zahteva EU v procesu vključevanja Slovenije v EU. Za vstop na 
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skupni trg EU mora Slovenija na področju varstva rastlin vzpostaviti sistem, kije enak in primerljiv z 
drugimi državami EU. Namen tega sistema je zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin, enotno 
izvajanje ukrepov na področju, ki izhajajo iz zahtev skupnega trga skupnosti; zagotavljanje prostega 
pretoka rastlin in rastlinskih proizvodov ter zagotovitev enotnega in nemotenega delovanja državne 
službe za varstvo rastlin. 

Brez zagotovljenih proračunskih sredstev ne bo mogoče izvesti dolgoročnih ciljev in obveznosti pri 
prevzemanju pravnega reda EU. 

Pravna podlaga: 

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, 
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin, 
Bilateralni sporazumi o zdravstvenem varstvu rastlin, 
Članstvo v mednarodnih organizacijah (EPPO, STO/SPS, FAO/IPPC) 
Nacionalni program za prevzem pravnega reda EU (NPAA) 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v letu na 
nivoju podprograma. 

1. Poenotenje postopkov nadzora zdravstvenega stanja rastlin v skladu z EU in mednarodnimi 
standardi 
izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov, zemlje in drugih 
premetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov, zlasti iz seznamov, predpisanih po zakonu; 
priprava in izvedba programa sistematičnega nadzora karantenskih škodljivih organizmov, 
izvedba obveznih sistematičnih raziskav posebej pomembnih karantenskih organizmov, 
zagotovitev meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene napovedovanja pojava 
škodljivih organizmov kot načina izvajanja sistematičnega nadzora; 
spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih 
proizvodih ter določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje; 
evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih organizmov, 
izvedba izobraževanja in strokovnega usposabljanja izvajalcev varstva rastlin; 
razvoj in uvedba novih laboratorijskih metod za diagnostiko škodljivih organizmov. 

2. Nadgradnja ustreznega sistema zdravstvenega nadzora, ki omogoča hitro ukrepanje in zatiranje ob 
nenadnem pojavu škodljivih organizmov 
poenotenje izvajanja zdravstvenih pregledov določenih vrst rastlin v notranjosti oziroma na mestu 
pridelave 
zadržanje okuženih pošiljk ob uvozu na podlagi strokovnega mnenja 
zasnova podatkovnih baz informacijskega sistema za spremljanje pojava in širjenja škodljivih 
organizmov v državi ter za obveščanje med izvajalci nadzora 
priprava ocen nevarnosti škodljivih organizmov (PRA) in predlogov ukrepov ob uvozu in v 
državi. 

3. Nadgradnja informacijske mreže za hitro povezavo med pristojnimi organi (uprava, inšpekcija, 
laboratoriji, carina) za izvajanje fitosanitamega nadzora 
Izdelava idejnega programa za evidenco pregledov zdravstvenega stanja rastlin, spremljanj in 
sistematičnih raziskav kot osnovne evidence za zbiranje podatkov o nadzoru škodljivih 
organizmov v državi. 
Informacijska analiza sistema registracije zavezancev za vpis v register 

4. Uskladitev sistema registracije fitofarmacevtskih sredstev (fizikalno kemične analize, ocena 
učinkovitosti, toksikološka in ekotoksikološka ocena, izdaja dovoljenj itd); 

5. Vzpostavitev enotnega sistem nadzora nad prometom in uporabo fitofarmacevtskih sredstev; 
na področju herbicidov, njihove uporabe in posledic (vodozbima območja in varstvo pred pleveli, 
navodila za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, evidence uporabe fitofarmacevtskih sredstev) 
priprava strokovnih podlag za ocenjevanje fungicidov v postopku registracije, ocena nevarnosti 
za okolje, priprava strokovnih mnenj in navodil za uporabo, sodelovanje pri pripravi poročil, 
analiz, publikacij, brošur in drugih gradiv 
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priprava strokovnih podlag za ocenjevanje insekticidov v postopku registracije, ocena nevarnosti 
za okolje, implementacija EU zakonodaje, spoznavanje aktivnih snovi in njihovega delovanj^ na 
okolje 
ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev glede na spiranje v tleh in podtalnico, ocenjevanje 
dokumentacije, ki jo mora predložiti proizvajalec fitofarmacevtskih sredstev v postopku 
registracije v skladu z EU zakonodajo, ocena problematičnih sredstev kot je na primer acetoklor, 
ostanki fitofarmaevtskih sredstev v pitni vodi, njihov vpliv na neciljne organizme, izobraževanje 
javnosti in sodelovanje pri pripravi brošur 
priprava terminologije poslovenjenih imen kemijskih substanc, ki se uporabljajo kot 
fitofarmacevtska sredstva, opravljanje fizikalno kemijskih analiz za namene registracije in 
nadzora fitofarmacevtskih sredstev, strokovna podpora s kemijskega področja v postopku 
ocenjevanj fitofarmacevtskih sredstev za potrebe registracije in nadzora nad prometom in 
uporabo 
priprava strokovnih podlag za uporabo fitofarmacevtskih sredstev v malih kulturah (varstvo 
rastlin v vrtnarstvu) 

6. Uskladitev najvišjih dovoljenih količin pesticidov v rastlinah za prehrano, zagotoviti ustrezno 
spremljanje in nadzor 

priprava z EU usklajenega programa in spremljanja ostankov fitofarmacevtskih sredstev v 
rastlinah 
izdelava laboratorijskih analiz ostankov fitofarmacevtskih sredstev v rastlinah 

11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 

1. Šifra in naziv podprograma 

11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 

2. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika in 
navedba odgovorne osebe 

Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo (Uprava) je na podlagi zakona o semenskem materialu 
kmetijskih rastlin in zakona o varstvu novih sort rastlin pristojna za izvajanje določenih strokovnih 
nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin in v semenarstvu ter posebnega preizkušanja sort za opisno 
sortno listo. Naloge se delijo v več sklopov aktivnosti: 

izvajanje uradnih sortnih poskusov in posebnega preizkušanja sort, v katerih se na različnih 
lokacijah po Steveniji preverjajo genetske lastnosti in uporabna vrednost sort ter ekološka 
rajonizacija sort, poskuse organizira in nadzoruje Uprava; rezultati služijo Upravi kot strokovne 
ekspertize pri odločanju v upravnem postopku varstva sort, vpisa sort V sortno listo oziroma pri 
pripravi opisne sortne liste; 
izvajanje naknadne kontrole kakovosti certificiranega semenskega materiala, ki je dan na trg; 
Uprava organizira in nadzoruje izvedbo; 
hranjenje standardnih vzorcev semenskega materiala zaradi pravilne izvedbe naknadne kontrole 
kakovosti in nadzora izvajanja vzdrževalne selekcije sort, ki so vpisane v sortno listo; hranjenje 
organizira in nadzoruje Uprava; 

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

Certificiranje semena, naknadna kontrola certificiranega semena ter preizkušanje sort v različnih 
agroklimatskih razmerah in ob uporabi različnih tehnologij pridelovanja so naloge, ki se v skladu s 
temeljnimi cilji strategije razvoja slovenskega kmetijstva izvajajo s ciljem, da bi slovenskim 
pridelovalcem zagotovili kakovostno seme in sadilni material sort, ki v naših pridelovalnih razmerah 
dajejo kakovostne in stabilne pridelke kmetijskih rastlin ob čim manjši uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev in mineralnih gnojil in da bi zagotovili čim hitrejši prenos novih tehnologij pridelave v 
prakso. 
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Postopek vpisa sort kmetijskih rastlin v sortno listo zagotavlja, da se trži semenski material sort, ki 
imajp za naše razmere ustrezno vrednost za pridelavo in uporabo (VPU). Vzpostaviti sistem 
preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sort (RIM) in VPU, vključno z metodami 
preizkušanja in protokolom za hranjenje standardnih vzorcev semena sort vpisanih v sortno listo ali 
zavarovanih sort kmetijskih rastlin. Strokovno usposobiti pooblaščene institucije za izvajanje nalog za 
potrebe URSVRS, vključno z usposabljanjem kadrov in nabavo opreme za izvajanje nalog. 
Servisiranje strokovnih komisij kot izvedencev v postopku. 

4. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev, na katerih temeljijo 
izračuni predlogov pravic proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, obrazložitev 
pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti v okviru podprograma s 
pripadajočimi proračunskimi postavkami 

1678 Program varstva in registracije sort rastlin 
t 

Namen ukrepa: 

V okviru proračunske postavke Uprava zagotavlja sredstva za delovanje strokovnih služb, ki so 
potrebne za izvajanje nalog na področju varstva sort in semenarstva. Gre za zagotovitev izvedbe 
strokovnega preizkušanja RIN, za preizkušanje sort za ugotovitev vrednosti sorte za pridelovanje in 
uporabo (VPU) v okviru uradnih sortnih poskusov ter za posebno preizkušanje sort za vpis v opisno 
sortno listo, za izvedbo naknadne kontrole kakovosti, za hranjenje standardnih vzorcev in za kontrolo 
vzdrževalne selekcije sort. 

Pravna podlaga: 

Zakonu o varstvu novih sort rastlin, 
Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin. 

5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati na 
nivoju podprograma 

V letu 2003 se bodo izvajali uradni sortni poskusi in posebno preizkušanje sort pri vseh pomembnejših 
vrstah poljščin, vrtnin, sadnih rastlin ter pri vinski trti in hmelju. Pripravljena in objavljena bo opisna 
sortna lista za pomembnejše poljščine, vrtnine, sadne rastline, vinsko trto in hmelj. Izvedena bo 
naknadna kontrola certificiranega semenskega materiala (v kontrolo bo v skladu s predpisi vključenih 
v povprečju 10 % vseh partij semena žit, krmnih rastlin, pese in semenskega krompirja, ki bodo dane 
na trg). Shranjeni bodo vsi standardni vzorci semena sort, ki so na sortni listi. Izvajati se bo začelo 
ugotavljanje istovetnosti in izenačenosti sort v okviru nadzora vzdrževalne selekcije sort (20 % vseh 
sort, ki se tržijo). 

i 

Nadaljevanje v Poročevalcu št. 96/111 
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