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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 
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PREDLOG DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2004 

1 UVOD 

Predlog proračuna za leto 2004 je pripravljen v skladu z veljavnim Zakonom o javnih 
financah, ki predvideva, da Vlada RS v okviru vsakoletne priprave in sprejemanja proračunov 
za dve leti pripravi spremembe proračuna za naslednje leto in predlog proračuna za leto. ki 
temu sledi. Pri pripravi predloga sprememb proračuna je Vlada RS dolžna upoštevati 
najpomembnejše spremembe predpostavk gospodarskega razvoja ali usmeritev ekonomske in 
javnofinančne politike. 

Proračun za leto 2004 je še zlasti pomemben, ker bo v tem letu Slovenija predvidoma že 
članica Evropske unije. Glede na to, da bo skupen obseg in način plačil v proračun EU in 
skupen obseg ter struktura prilivov iz proračunov EU znan šele po končanih pristopnih 
pogajanjih, predvidoma konec leta 2002, ter dokončno opredeljeni s Pristopno pogodbo 
Slovenije k EU, v predlogu proračuna za leto 2004 finančni tokovi med proračunom 
Republike Slovenije in EU še niso vključeni. Vključena pa so sredstva, ki jih bo državni 
proračun namenil za sofinanciranje tistih programov in projektov, za katere bo zagotovljeno 
financiranje iz proračuna iz EU in seveda tudi sredstva, ki jih slovenski proračun namenja za 
izvajanje tistih razvojnih politik, ki bodo po včlanitvi v EU postale del njene skupne politike. 
V predlogu proračuna je po posameznih proračunskih uporabnikih na osnovi njihovih ocen. na 
strani proračunskih izdatkov,_že upoštevana in predvidena bodoča »evropska struktura 
izdatkov«, kot tudi potrebni finančni viri za soudeležbo pri črpanju evropskih programskih 
sredstev, kar bo povečalo tako absorpcijsko sposobnost slovenskega proračuna, učinkovitost 
plačil, ki jih bo Slovenija prejemala, kot tudi neto finančno pozicijo Slovenije po vstopu v EU. 

Institucije EU, predvsem Evropska komisija in Evropski parlament, zagovarjajo izhodišče, da 
se javno finančni položaj novih članic, zaradi vstopa v EU ne sme poslabšati glede na stanje 
pred vstopom. Tako opredeljeno izhodišče EU je ob pripravi proračuna bilo vzeto kot osnova 
tudi za oceno neto finančne pozicije Slovenije. 

Vlada RS je ob sprejemu predloga proračuna za leto 2004 upoštevala objavljene popravke 
napovedi Mednarodnega denarnega sklada ter preliminarne ocene Urada za makroekonomske 
analize in razvoj, čeprav slednji zaradi datuma objave statističnih podatkov o gospodarskih 
rasti v drugem četrtletju (30. september) do vložitve predloga še ni pripravil podrobno 
razčlenjene in bilančno preverjene jesenske napovedi. Posvetovala se je tudi z drugimi 
domačimi institucijami in prognostiki. Skupna ocena je bila, da bo gospodarska rast v letu 
2004 približno za 0.3 odstotne točke nižja, kot je bilo predvideno spomladi, kar je manjše 
zmanjšanje v primerjavi z letom 2003. Kljub počasnejšemu okrevanju svetovnega 
gospodarstva od napovedi iz konca lanskega in začetka tega leta, vlada pričakuje, da bo v letu 
2003 prišlo do hitrejše rasti svetovnega gospodarstva, ki se bo nadaljevala v leto 2004. Rast 
povpraševanja na najpomembnejših izvoznih trgih za slovensko blago (predvsem zahodna 
Evropa in v tem okviru Nemčija kot naša najpomembnejša trgovinska partnerica) naj bi v tem 
letu ponovno pognala kvišku krivuljo izvoza, ki je najpomembnejše gibalo zdrave 
gospodarske rasti._Predlog državnega proračuna za leto 2004 je bil zato pripravljen na 
predpostavki o 4,1 odstotni gospodarski rasti v letu 2004. Pri tem je vlada upoštevala novim 
okoliščinam in trendom prilagojene makroekonomske agregate, ki determinirajo pričakovani 
obseg davčnih prihodkov proračuna, t.j. fiskalne kapacitete države, kot najpomembnejšega 
vira za financiranje odhodkov proračuna. Pri tem je še zlasti pomembno, da naj bi nominalna 
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rast davčnih prihodkov v letu 2004 prehitevala rast tekočih odhodkov proračuna za 1,5 
odstotne točke. 

Vlada ni spreminjala napovedi glede inflacije v letu 2004, ker ocenjuje, da mora skupaj z 
Banko Slovenije, z ustreznim kombiniranjem monetarne, dohodkovne in cenovne politike 
doseči, da se bo v letu predvidene vključitve v EU nadaljeval trend zmanjševanja rasti cen, kar 
je pomembno z vidika konvergence izpolnjevanja Maastrichtskih kriterijev. 

Predlog proračuna za leto 2004. kljub nedokončanim finančnim pogajanjem z EU, izraža trdo 
namero vlade, da v okviru proračunskih možnosti dodatno podpre tiste programe, ki so 
opredeljeni v koalicijski pogodbi in memorandumu za leti 2003 in 2004. 

Ta namera vlade se zrcali predvsem v tem, da bo: 
- rast celotnih odhodkov proračuna zaostajala za rastjo BDP, kar pomeni, da se bo tudi 

delež odhodkov v BDP v primerjavi z letom 2003 znižal iz 26.29 % na 25,98 % BDP; 
- delež proračunskega in javnofinančnega deficita padel ; 
- delež proračunskih izdatkov za servisiranje javnega dolga realno nižji od tistega v letu 

2003, kar dodatno sprošča programsko in razvojno usmerjene izdatke in zagotavlja 
višji nivo javnofinančne stabilnosti; 

- delež sredstev za rezerve v letu 2004 pomembno višji od leta 2003, kar zmanjšuje 
negotovost; 

- obseg sredstev v strukturi odhodkov, ki se zagotavlja za investicije, ostal še naprej 
visok, kar je izjemnega pomena tako v kontekstu spodbujanja visoke gospodarske rasti, 
kot tudi realizacije ključnih razvojnih prioritet Vlade RS, ki pomenijo zmanjševanje 
razvojnega zaostanka za najrazvitejšimi članicami EU. 

Vlada je določila, da bodo v letu 2004 posebne pozornosti deležna naslednja področja 
proračunske porabe oziroma glavni programi: 

- področje porabe Znanost in tehnološki razvoj in v tem okviru še posebej glavni 
program Programi v podporo znanosti, ki pomeni infrastrukturno osnovo v smislu 
izboljšanja informacijskega sistema za podporo znanstvenega razvoja; 

- področje porabe Lokalna samouprava, v okviru katerega se bodo izraziteje povečala 
sredstva občinam iz naslova finančne izravnave; 

- področje porabe Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, zaradi načrtovane hitre 
profesionalizacije slovenske vojske in prilagajanja le-te NATO-vim standardom; 

- področje porabe Notranje zadeve in varnost, glavni program Policijska in 
kriminalistična dejavnost zaradi vzpostavitve schengen režima na južni meji; 

- področje porabe Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo kot celota; 
- področje porabe Gospodarstvo kot celota, kjer je povečanje konkurenčne 

sposobnosti gospodarstva ključno za uspešno gospodarjenje v pogojih odprtega trga 
EU; 

- področje porabe Varovanje okolja in naravne dediščine in v tem okviru še posebej 
glavni program Upravljanje in nadzor vodnih virov, kjer bo posebne pozornosti 
deležna obramba pred poplavami, kar je nujno z vidika poplavne ogroženosti 
nekaterih območij; 

- področje porabe Zdravstveno varstvo kot celota, kar je nujno z vidika demografskih 
gibanj in iz tega izhajajočih potreb; 

- področje porabe Izobraževanje kot celota. 
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2 PRORAČUNSKI PRIHODKI 

2.1 OCENA PRIHODKOV 

Ocena prihodkov državnega proračuna za leto 2004 upošteva pričakovani obseg in strukturo 
prihodkov do konca leta 2002, kot izhaja iz rebalansa proračuna, pričakovane prihodke, kot so 
izkazani v spremembah proračuna za leto 2003, ter makroekonomska gibanja kot izhaja iz 
proračunskega memoranduma. Pri davčnih prihodkih so upoštevane tudi predvidene 
spremembe zakonov, ki urejajo dohodnino in davek od dobička pravnih oseb. 

Celotni prihodki državnega proračuna za leto 2004 naj bi znašali 1.500.5 mlrd SIT, kar je za 
7,6% več, kot so predvideni prihodki za leto 2003. Delež celotnih prihodkov državnega 
proračuna se bo v primerjavi s predvidenim bruto domačim proizvodom v letu 2004 znižal iz 
25,3 % BDP v leto 2003 na 25,0% v obravnavanem letu. 

Gibanje prihodkov državnega proračuna v letih 2001-2004 
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Struktura prihodkov predloga državnega proračuna za leto 2004 

NedavČni prihodki 
6,7% 
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2.1.1 DAVČNI PRIHODKI 

V strukturi ocenjenih davčnih virov zavzemajo največji delež prihodki iz naslova davka na 
dodano vrednost, in sicer 42,3 %. Drugi najpomembnejši vir davčnih prihodkov je dohodnina, 
ki v strukturi davčnih virov predstavlja 18,0%, sledijo prihodki iz naslova trošarin s 14,7% 
deležem, prihodki od davka na izplačane plače s 8,5 % deležem, prihodki od davka od dobička 
pravnih oseb s 7,2% deležem ter prihodki od carin s 2,5 % deležem. 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 

Projekcije dohodnine za leto 2004 izhajajo iz predvidene rasti plač in drugih prejemkov ter iz 
učinka predvidenih sprememb zakona o dohodnini. Skupni prihodki iz dohodnine so za leto 
2004 ocenjeni v višini 247,9 mlrd SIT, kar je nominalno za 6,5% oz. realno za 1,8% več kot v 
predlogu sprememb za leto 2003. Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna bo 
predvidoma znašal 16,5%. 

Pri oceni prihodkov iz naslova davka od dobička pravnih oseb so upoštevane tudi posledice 
predvidenih sprememb in dopolnitev zakona o davku od dobička pravnih oseb. V letu 2004 so 
ocenjena vplačila prihodkov iz naslova davka od dobička pravnih oseb v skupni višini 98,4 
mlrd SIT, kar je za 14,8% oz. realno za 9,8% več, kot je ocenjeno za predlog sprememb 
proračuna za leto 2003. Delež davka od dobička pravnih oseb bo med vsemi proračunskimi 
prihodki znašal 6,6%, delež v ocenjenem bruto domačem proizvodu pa bo v letu 2004 v 
primerjavi z letom 2003 porasel iz 1,55% na 1,64%. 
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Gibanje davkov na dohodek in dobitek v letih 2001-2004 

Realizacija Rebalans Sprejeti proračun Predlog sprememb Predlog proračuna 
proračuna 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

Prihodki iz naslova prispevkov za socialno varnost so ocenjeni na podlagi predvidene rasti 
prispevnih osnov, ki upošteva rast plač in zaposlenosti. Tudi za leto 2004 so predpostavljene 
nespremenjene prispevne stopnje, ki so vir proračuna (prispevek za zaposlovanje in za 
porodniško varstvo). Iz tega vira se v letu 2004 predvideva za okoli 9,7 mlrd SIT prihodkov, 
kar predstavlja nominalno rast 8,6% ali realno povečanje za 3,8%. Prispevki za socialno 
varnost bodo udeleženi z 0,6% v vseh proračunskih prihodkih oziroma z 0,16% deležem v 
bruto domačem proizvodu. 

DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO 

Iz naslova davka na izplačane plače so v letu 2004 predvideni prihodki v višini 116,5 mlrd 
SIT, kar je nominalno za 13,4% oziroma realno za 8,4% več kot v predlogu sprememb 
proračuna za leto 2003. V ocenjenih prihodkih državnega proračuna zavzema davek na 
izplačane plače 7,8% delež. 

S posebnim davkom na določene prejemke, ki je bil uveden z namenom izenačevanja 
obremenitev plač z obremenitvijo dohodkov po pogodbah o delu, naj bi se po projekciji za leto 
2004 zbralo v državnem proračunu za 5,4 mlrd SIT, kar je realno v skoraj enakem obsegu kot 
v predlogu sprememb proračuna za leto 2003. 
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Gibanje prispevkov za socialno varnost in davka na plačilno listo in delovno silo v letih 2001-2004 

Realizacija Rebalans Sprejeti proračun Predlog sprememb Predlog proračuna 
proračuna 

DAVKI NA PREMOŽENJE 

Projekcija prihodkov iz naslova posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic za leto 
2004 predpostavlja nespremenjeno davčno stopnjo (3%). Obseg prihodkov iz tega naslova je 
ocenjen na 2,1 mlrd SIT, kar je nominalno za 9,2% oziroma realno za 4,4% več kot se 
predvideva v spremembah proračuna za leto 2003. 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 

Najpomembnejši proračunski vir bodo v letu 2004 domači davki na blago in storitve z 57,5 % 
deležem v vseh prihodkih državnega proračuna (v letu 2003 se ocenjuje 57,3% delež). Domači 
davki na blago in storitve vključujejo davek na dodano vrednost, trošarine, druge davke na 
blago in storitve, davke na posebne storitve, pristojbine za motorna vozila, davek na promet 
motornih vozil ter druge davke na uporabo blaga ali opravljanje storitev. 

Vrednostno sta med domačimi davki na blago in storitve najvišje zastopana davek na dodano 
vrednost (DDV), ki v strukturi celotnih proračunskih prihodkov zavzema 38,8 % ter trošarine, 
ki imajo 13,5 % delež v vseh proračunskih prihodkih. 

Pri projekcijah prihodkov od davka na dodano vrednost so upoštevane ključne predpostavke 
makroekonomskih agregatov, ki vplivajo na dinamiko in obseg končne potrošnje: pričakovana 
rast bruto domačega proizvoda, obseg in pričakovana dinamika rasti izvoza in uvoza blaga in 
storitev, obseg in dinamika trošenja prebivalstva in države, obseg investicij, gibanje cen. 

Prihodki od DDV so za leto 2004 predvideni v višini skoraj 582,0 mlrd SIT, kar je nominalno 
za 9,2% več oziroma realno za 4,4 indeksnih točk več v primerjavi s predlogom sprememb 
proračuna za leto 2003. Udeležba davka na dodano vrednost v predvidenem bruto domačem 
proizvodu za leto 2004 je ocenjena na 9,7%. 
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Drugi najpomembnejši prihodki iz skupine domačih davkov na blago in storitve so trošarine. 
Projekcije prihodkov iz naslova trošarin izhajajo iz pričakovane dinamike zasebne porabe 
oziroma ocen pričakovanega gibanja količinske porabe proizvodov, od katerih se 
obračunavajo trošarine (mineralna olja in plin, alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki) ter 
upoštevajo veljavni sistem trošarin. Predpisani zneski in stopnje trošarin se bodo povečevale 
skladno z rastjo tečaja eura. 

Projekcija prihodkov od trošarin za leto 2004 predvideva vplačila v višini 202.6 mlrd SIT. kar 
pomeni nominalno 4.4% več oziroma realno za 0,2 odstotni točki manj kot v predlogu 
spremenjenega proračuna za leto 2003. 

V letu 2004 bo po oceni v državno blagajno od skupnih trošarin vplačanih za 145,2 mlrd SIT 
trošarin od mineralnih olj in plina, za 41,7 mlrd SIT trošarin od tobačnih izdelkov, iz naslova 
trošarin od alkohola in alkoholnih pijač pa je predvidenih vplačil za 15,7 mlrd SIT. 

Gibanje davkov na blago in storitve v letih 2001-2004 
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Med druge davke na blago in storitve, ki so vir državnega proračuna, se všteva taksa za 
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Prihodki iz tega vira v letu 2004 so 
ocenjeni na približno 14,0 mlrd SIT, kar je nominalno za 5,3% več kot se predvideva v 
predlogu sprememb proračuna za leto 2003. 

Med kategorije davkov na posebne storitve štejemo davek od iger na srečo, davek od prometa 
zavarovalnih poslov ter davek na promet motornih vozil. 

Iz naslova davka od klasičnih in posebnih iger na srečo je v letu 2004 predvideno za 11.2 mlrd 
SIT proračunskih prihodkov. Od davka od prometa zavarovalnih poslov naj bi se v letu 2004 v 
državno blagajno nateklo 12,4 mlrd SIT prihodkov ali realno za 4,4% več kot v predhodnem 
letu. 

Za leto 2004 so predvideni prihodki iz naslova pristojbin za motorna vozila v višini 22,9 mlrd 
SIT, kar predstavlja 3,1% realno povečanje v primerjavi z predlogom sprememb proračuna za 
leto 2003. 

1"1- oktober2002 1571 poročevalec, št. 96A/ 



Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev, ki so za leto 2004 planirani v skupni 
višini nekaj več kot 9,7 mlrd SIT. vključujejo takso za obremenjevanje vode, vodna povračila, 
odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča, požarno takso ter takso za 
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, takso na odpadna olja kakor tudi takso za 
razgradnjo izrabljenih motornih vozil. Velik del omenjenih prihodkov bo imelo status 
namenskih prihodkov, kar je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna. 

Prihodki iz naslova davka na promet motornih vozil so ocenjeni na 7.4 mlrd SIT. 

DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE 

Prihodki od carin in drugih uvoznih dajatev so se v zadnjih petih letih realno močno zniževali, 
kar je posledica sprejetih obveznosti Slovenije do EU in izvajanja prostotrgovinskih 
sporazumov z državami Evropske unije, državami EFTA, CEFTA, baltskimi državami, 
Izraelom, Turčijo ter Hrvaško, Makedonijo, Bosno in Hercegovino ter Zvezno Republiko 
Jugoslavijo. 

V projekcijah za leto 2004 je pri prihodkih od carin in drugih uvoznih dajatvah upoštevana 
predvidena rast uvoza blaga in storitev. Prihodki od carin in drugih uvoznih dajatev so 
ocenjeni na 34,4 mlrd SIT. Delež carin in drugih uvoznih dajatev v celotnih prihodkih 
proračuna države bo v letu 2004 znašal 2,3% oziroma bo dosegel vsega 0,57% bruto 
domačega proizvoda. 

Gibanje davkov na mednarodno trgovino in transakcije v letih 2001-20(14 
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2.2 NEDAVČNI PRIHODKI 

Sprejeti proraCun Predlog sprememb Predlog proratuna 
proračuna 

Med nedavčne prihodke štejemo prihodke od udeležbe države na dobičku javnih podjetij in 
javnih finančnih institucij, prihodke od obresti in druge prihodke od premoženja, različne vrste 
taks in pristojbin, denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev (t. im. prihodke iz 
lastne dejavnosti) ter nekatere druge nedavčne prihodke. 
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Celotna sredstva, ki so za leto 2004 predvidena iz naslova nedavčnih prihodkov, znašajo 100,6 
mlrd SIT, kar je realno manj kot v novo ocenjenem predlogu sprememb proračuna za leto 
2003, predvsem zaradi enkratnih dodatnih prihodkov iz naslova predvidenih presežkov 
prihodkov nad odhodki APP iz preteklih let, ki naj bi bili vplačani že v letu 2003. Iz tega 
razloga se bo tudi delež nedavčnih prihodkov v celotnih proračunskih prihodkih v letu 2004 
znižal na 6.7%. 

Obseg prihodkov predvideva v letu 2004 pozitiven učinek tudi iz naslova novih koncesijskih 
dajatev od iger na srečo ter druge koncesijske dajatve, ki bodo delno pokrile izpad prihodkov 
iz naslova privatizacije kapitalskih družb, kjer ima Republika Slovenija lastniške deleže. 

Gibanje nedavinih prihodkov v letih 2001-2004 

2001 2002 2003 2003 2004 
Realizacija Rebalans Sprejeti proračun Predlog sprememb Predlog proraiuna 

proračuna 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 

Pričakovani prihodki od premoženja iz naslova udeležbe države na dobičku in dividend javnih 
podjetij in finančnih institucij ter drugih podjetij, v katerih ima Republika Slovenija lastniške 
deleže so za leto 2004 ocenjeni v skupni višini 12,3 mlrd SIT. Ta vir prihodkov državnega 
proračuna vključuje tudi predvidena vplačila dela presežka prihodkov nad odhodki Banke 
Slovenije v državni proračun v višini 4,0 mlrd SIT. 

TAKSE IN PRISTOJBINE 

Sodne in upravne takse bodo predvidoma v letu 2004 prispevale v državni proračun skupaj 
skoraj 27,0 mlrd SIT prihodkov, kar pomeni realno za 2,5% več kot se predvideva v letu 2003. 
Delež sodnih in upraMiih taks v strukturi celotnih prihodkov državnega proračuna za leto 2004 
znaša 1,8 %. 

OSTALI NEDA VČNI PRIHODKI 

Med ostalimi kategorijami nedavčnih prihodkov so še denarne kazni, prihodki od prodaje 
blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. 
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V letu 2004 pričakujemo za 9.0 mlrd SIT prihodkov od denarnih kazni. Ocenjujemo, da bodo 
v državni proračun vplačani tudi prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od lastne 
dejavnosti proračunskih uporabnikov) v višini okoli 7,3 mlrd SIT. Preostale vrste drugih 
nedavčnih prihodkov so za leto 2004 ocenjene na 22,7 mlrd SIT. Drugi nedavčni prihodki 
vključujejo tudi prejeta sredstva Slovenske odškodninske družbe za poplačilo obresti za 
odškodnine za zaplenjeno premoženje in za odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja 
ter provizijo Uprave RS za javna plačila. 

2.3 KAPITALSKI PRIHODKI 

Pričakovani prihodki državnega proračuna za leto 2004 vključujejo tudi za 3,7 mlrd SIT 
prihodkov iz naslova prodaje stvarnega premoženja države. Od tega je planirano za 2,9 mlrd 
SIT prihodkov od prodaje in zamenjave objektov ter opreme, za okoli 230.1 milijona SIT 
prihodkov od prodaje prevoznih sredstev in za nekaj manj kot 550 milijonov SIT prihodkov iz 
naslova prodaje in zamenjave zemljišč in prodaje ostalega nematerialnega premoženja. 

Vplačila iz naslova kapitalskih prihodkov so predvidena realno v enakem obsegu kot v 
projekciji za leto 2003. 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 

Prejeta sredstva tujih donacij so predvsem odvisna od uspešnosti uresničevanja raznih 
programov, ki jih odobri tuji donator. Največji delež tujih donacij se nanaša na predpristopna 
sredstva iz proračuna EU (sredstva PHARE, ISPA, SAPARD), katerih namen je prispevati k 
razvoju institucij, harmonizaciji pravnega reda ter pospeševanju projektov s področja okolja, 
transporta in kmetij stva. 

Med pričakovanimi prihodki državnega proračuna za leto 2004 je vključenih tudi skupno za 
18,9 mlrd SIT namenskih prihodkov iz naslova tujih donacij, ki jih posamezni proračunski 
uporabniki predvidevajo v svojih finančnih programih. Od tega je predvidenih za okoli 8,4 
mlrd SIT donacij, namenjenih za financiranje nalog in programov tekočega značaja ter za 
okoli 10,5 mlrd SIT donacij, ki so predvidene za financiranje izvedbe investicijskih projektov. 
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3 PRORAČUNSKI ODHODKI 

3.1 PRORAČUNSKI ODHODKI PO EKONOMSKIH NAMENIH 

3.1.1 PLAČE IN DRUGI IZDA TKI ZAPOSLENIM 

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so 
planirana v višini 179.0 mlrd tolarjev, kar predstavlja 6,4 % povečanje v primerjavi z višino 
predloga spremenjenega proračuna za leto 2003. 

Sredstva za plače neposrednih proračunskih uporabnikov so planirana skladno z obstoječo 
strukturo zaposlenih in v mejah, ki jih dopuščajo kadrovski načrti proračunskih uporabnikov. 
Vključitev Republike Slovenije v EU, NATO in varovanje bodoče zunanje meje EU skladno s 
schengenskim pravnim redom bo imela za posledico večje organizacijske in kadrovske 
spremembe v državni upravi 

Vlada ocenjuje, da bo del potrebnih kadrov za nove naloge v letu 2004 mogoče zagotoviti s 
prerazporejanjem presežnih delavcev v državni upravi. Na podlagi doslej opravljenih 
kadrovskih analiz na področju carine, policije in vojske je bilo ugotovljeno, da se pri teh 
organih poleg potreb po novih zaposlitvah ugotavljajo tudi presežki kadrov, ki jim zaradi 
različnih razlogov (neustrezna izobrazbena in starostna struktura, oddaljenost do novega 
delovnega mesta, ipd.) v bodoči organizacijski strukturi ne bo mogoče zagotoviti dela v isjem 
organu. V pripravi je program prestrukturiranja kadrovskih presežkov. 

Na podlagi zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02) se bo s 1. 1. 
2004 pričel uveljavljati nov način določanja in obračuna plač zaposlenim pri vseh uporabnikih 
proračuna. Obstoječe podlage za določanje plače (izhodiščna plača za 1. tarifni razred in 
količniki za določitev osnovne plače) bodo nadomestili plačni razredi, v katere bodo na 
podlagi podzakonskih aktov in kolektivnih pogodb uvrščena vsa delovna mesta in funkcije, 
določene v sistemizacijah delovnih mest in funkcij. 

Za zakonom je predvideno postopno usklajevanje razmerij med posameznimi plačnimi 
podskupinami in zniževanje razpona med najvišjo in najnižjo osnovno plačo v obdobju med 
2004 in 2008. V ta namen se bo od leta 2004 do 2008 vsako leto polovica obsega sredstev iz 
naslova dogovoijene uskladitve plač, kot posledice rasti cen življenjskih potrebščin, namenila 
za odpravo ugotovljenih nesorazmerij. 

Proračunski uporabniki imajo v okviru svojih finančnih načrtov na postavki za plače 
zagotovljene pravice porabe le za polovico predvidene rasti izhodiščne plače v primerjavi z 
letom 2003 (2,45%). Druga polovica sredstev za načrtovano uskladitev plač je rezervirana za 
realizacijo zakona o sistemu plač v javnem sektorju na posebni proračunski postavki v okviru 
splošne proračunske rezervacije. Ta sredstva se bodo v letu 2004 prerazporejala proračunskim 
uporabnikom skladno s sprejetimi odločitvami o usklajevanju dogovorjenih razmerij. 
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Gibanje plač in drugih izdatkov zaposlenim v letih 2001-2004 

Realizacija Rebalans Sprejeti proraiun Predlog sprememb Predlog proračuna 
proračuna 

3.1.2 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 

Za izdatke za blago in storitve je v letu 2004 v predlogu proračuna predvidenih 159,4 mlrd 
SIT, kar je za 9.1% več sredstev kot v predlogu sprememb proračuna za leto 2003. Brez 
upoštevanja izdatkov za posebni material in storitve ter davka na izplačane plače znaša 
predlog proračuna 111,0 mlrd SIT, to je 7,2% več sredstev kot je predlog sprememb proračuna 
za leto 2003. 

Izdatki za posebni material in storitve obsegajo skoraj četrtino (24,7%) izdatkov za blago in 
storitve, ob tem imajo v predlogu proračuna za leto 2004 s 15,5% povišanjem glede na leto 
2003 najvišjo rast. Vzrok za predlagano povišanje obsega sredstev je predvsem v 
profesionalizaciji slovenske vojske ter procesu vključevanja v EU in NATO. 

Predvideno povišanje izdatkov za prevozne stroške v letu 2004 znaša 13,2% glede na leto 
2003, kar je predvsem posledica vključevanja v EU in NATO. V skupnem segmentu izdatkov 
za blago in storitve imajo izdatki za potne stroške 5,4% delež. 

Nad povprečjem je predvideno povišanje izdatkov na področju najemnin in zakupnin , kar je 
posledica rasti stroškov na tem področju in večjega števila zaposlenih v državni upravi. 

Med skupinami proračunskih uporabnikov od povprečja povišanja najbolj izstopajo 
Republiška volilna komisija, zaradi izvedbe parlamentarnih volitev in Ministrstvo za obrambo. 

Delež izdatkov za blago in storitve v celotnih odhodkih predloga proračuna za leto 2004 znaša 
10,3 %, kar je za 0,2 odstotni točki več kot v letu 2003. 
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Gibanje izdatkov za blago in storitve v letih 2001-200-1 
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Realizacija Rebalans Sprejeti proračun Predlog sprememb Predlog proračuna 
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3.1.3 PLAČILA OBRESTI 

V letu 2004 je za plačila obresti predvidenih 83,2 mlrd, od tega je za plačila domačih obresti 
predvideno 50,9 mlrd SIT in za plačila obresti v tujino 32,3 mlrd SIT. 

V primerjavi s predlogom sprememb proračuna za leto 2003 je za plačilo obresti v letu 2004 
predvidenih nominalno za 4,4% oziroma realno za 9,9% manj odhodkov. 

Učinki porabe kupnine od prodaje kapitalske naložbe države v Novi Ljubljanski banki d.d., 
Ljubljana bodo v letu 2004 večji kot v letu 2003. S tem se bo delež gibljivih odhodkov v 
celotni strukturi odhodkov povečal. Natančnejši izračun prihrankov v letu 2004 bo opravljen 
ko bo znano razmerje predčasno odplačanih in zamenjanih sanacijskih obveznic. 
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Gibanje domaČih in tujih obresti v letih 2001-2004 

Realizacija Rebalans Sprejeti proračun Predlog sprememb Predlog proračuna 
proračuna 

3.1.4 REZERVA 

V okviru proračunske rezerve so planirana sredstva na dveh programih in sicer »posebna 
proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč« in »splošna proračunska 
rezervacija«. 

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč so namenjeni za programe 
pomoči v primerih naravnih nesreč. V letu 2004 so planirana sredstva v višini 4,5 mlrd SIT. V 
finančnem načrtu 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 (Ur. 1. RS št. 21/02). 

Splošna proračunska rezervacija je planirana v obsegu, ki naj bi Vladi RS omogočal 
izvrševanje proračuna RS za leto 2004 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. 

V okviru podprograma Splošna proračunska rezervacija se za leto 2004 na posebni 
proračunski postavki planirajo tudi sredstva za postopno uveljavljanje novega plačnega 
sistema pri uporabnikih državnega proračuna. Skladno z določili zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02) se bo s 1. 1. 2004 pričel uveljavljati nov način 
določanja in obračuna plač zaposlenim pri vseh uporabnikih proračuna. 

3.1.5 SUBVENCIJE 

Med najpomembnejša področja strukturnih reform nesporno sodi spodbuda povečanju 
konkurenčne sposobnosti gospodarstva, kar se odraža v nadaljevanju tehnoloških razvojnih 
programov, programov za pospeševanje podjetništva, razvoja malega gospodarstva in 
konkurenčnosti slovenske industrije, na drugih področjih pa tudi v nadaljevanju aktivnih 
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ukrepov za zmanjšanje strukturnih neskladij na trgu dela. Poleg navedenih prioritet 
gospodarskega razvoja je v predlogu proračuna za leto 2004 velik poudarek dan tudi 
financiranju ukrepov na področju kmetijstva. 

Sredstva, ki se iz državnega proračuna namenjajo za subvencije, vključujejo vsa nepovratna 
sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem, finančnim institucijam (banke, zavarovalnice) 
ali zasebnim tržnim proizvajalcem (obrtniki, kmetje in drugi proizvajalci). Oblike 
subvencijskih izplačil so. zelo raznolike in med drugim najpogosteje obsegajo 
subvencioniranje cen, obresti, prispevkov za socialno varnost, sredstev za preusposabljanje 
presežnih delavcev, sredstev za pokrivanje izgub, za prestrukturiranje, prenovo in zapiranje 
proizvodnje, za pospeševanje tehnološkega razvoja, za izvajanje ekoloških programov, za 
spodbujanje izvoznih aktivnosti ipd. 

Predlog proračuna za leto 2004 na globalu predvideva odhodke za subvencije v višini 74,3 
mlrd SIT oziroma 4,76 % vseh proračunskih odhodkov za leto 2004. V primerjavi z s 
predlogom sprememb proračuna za leto 2003 se subvencije nominalno povečujejo za 7,1%. 
Predvidene subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom znašajo 59,4 mlrd SIT ter javnim 
podjetjem 14,8 mlrd SIT. 

V strukturi vseh subvencij za leto 2004 predstavljajo največji delež kmetijske subvencije z 
43,1%, sledijo subvencije Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, povezane z aktivno 
politiko zaposlovanja z 18,7 %, subvencije v okviru Ministrstva za gospodarstvo z 14,7 % in 
subvencije Ministrstva za okolje, prostor in energijo z 10.1 %. 

Pretežni del subvencij Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo tudi v letu 2004 
namenjen ukrepom neposrednih plačil zaradi dohodkovne izravnave v povezavi z 
liberalizacijo kmetijskih trgov, ukrepom za stabilizacijo trga, podporam kmetijstvu na 
območjih z omejenimi dejavniki, za vzdrževanje in ohranjanje kulturne krajine ter podporam 
okolju prijaznejšim postopkom. Povečanje subvencioniranja programov je posledica 
nadaljevanja in intenziviranja ukrepov reforme kmetijske politike ter prevzemanja pravnega 
reda in ukrepov Skupne kmetijske politike Evropske skupnosti. Za navedene namene je 
predlogu proračuna za leto 2004 zadevno ministrstvo namenilo 32,0 mlrd SIT, kar predstavlja 
nominalno povečanje na leto 2003 za 14,5%. V celotni strukturi odhodkov tega ministrstva 
predstavljajo subvencije kar 49,1% vseh sredstev. 

Za leto 2004 znašajo subvencije Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve skupaj 13,9 
mlrd SIT in vključujejo sredstva za sofinanciranje javnih del, pripravo brezposelnih na 
zaposlitev, pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb, prispevke delodajalcem za 
novozaposlene in druge oblike aktivne politike zaposlovanja. 

Ministrstvo za gospodarstvo v proračunu leta 2004 namenja za subvencije 10,9 mlrd SIT 
(nominalno povišanje na predlog sprememb proračuna za leto 2003 za 33,4%; v strukturi 
odhodkov tega ministrstva to predstavlja 33 % vseh sredstev) in sicer zlasti za tehnološke 
razvojne programe, za pospeševanje podjetništva, razvoja malega gospodarstva in 
konkurenčnosti slovenske. industrije. Zaradi doseženih pozitivnih razvojnih učinkov v 
preteklih letih so ti ukrepi vključeni kot prioriteta v Državni razvojni program do leta 2006. 

V okviru svojega finančnega načrta za leto 2004 predvideva Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo subvencije v višini 7,5 mlrd SIT , od česar 2,4 mlrd SIT predstavlja vračilo C02 
takse. Nominalno znižanje teh sredstev v primerjavi s predlogom spremembe proračuna leta 
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2003 je posledica preusmeritve določenega dela sredstev iz subvencij v investicijske transfere 
v okviru ekoloških programov, v kar nas sili zlasti zaveza, prevzeta s podpisom Kiotskega 
protokola. 

Gibanje subvencij r letih 2001-2004 

Realizacija Rebalans Sprejeti proračun Predlog sprememb Predlog proračuna 
proračuna 

3.1.6 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo nadomestilo plače ali 
dodatek k družinskim dohodkom. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz državnega 
proračuna, so razvrščeni v naslednje skupine: transferi brezposelnim, družinski prejemki in 
starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, transferi vojnim 
invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja, nadomestila plač, štipendije ter v skupino 
drugih transferov posameznikom, znotraj katere je največ sredstev namenjeno 
subvencioniranju študentske prehrane. 

Za leto 2004 so v predlogu proračuna predvidena sredstva za transfere posameznikom in 
gospodinjstvom v skupni višini 213,9 mlrd SIT, kar predstavlja 13,7% vseh planiranih 
proračunskih odhodkov. V primerjavi s predlaganimi spremembami proračuna za leto 2003 se 
sredstva povečujejo za 5,6%. 

Dobra polovica vseh planiranih sredstev za neto transfere posameznikom in gospodinjstvom je 
namenjena družinskim prejemkom in starševskim nadomestilom (104,1 mlrd SIT), sledijo 
transferi za zagotavljanje socialne varnosti, transferi brezposelnim, štipendije in transferi 
žrtvam vojne. 

Glede na predhodno leto je največja rast predvidena pri sredstvih za štipendije (9%) in za 
transfere vojnim veteranom in žrtvam vojne (za 6,6%). 
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Gibanje transferov posameznikom in gospodinjstvom v letih 2001-2004 
t 
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3.1.7 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 

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

V predlogu proračuna za leto 2004 so transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
planirani v višini 13,4 mlrd SIT, kar predstavlja 0,85% vseh proračunskih odhodkov. 
Planirana sredstva so za dobrih 37% večja od sredstev v predlogu sprememb proračuna za leto 
2003. 

Največ sredstev je namenjeno humanitarnim in veteranskim organizacijam v pristojnosti 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (45,5% vseh transferov neprofitnim 
organizacijam). Ti se povečujejo predvsem na račun neprofitnih organizacij na področju trga 
dela ter nevladnih organizacij na področju socialnega varstva (varstvo starih in rehabilitacija 
zasvojenih). Ostala sredstva so namenjena društvom (predvsem športnim) v pristojnosti 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (17,2% vseh), sledijo sredstva za regionalne razvojne 
programe, planirana pri Ministrstvu za gospodarstvo (12,8% vseh), sredstva, namenjena 
kulturnim organizacijam in društvom v pristojnosti Ministrstva za kulturo (dobrih 6% vseh), 
sredstva za financiranje gasilskih društev v pristojnosti Ministrstva za obrambo in političnim 
strankam, ki se financirajo preko Državnega zbora. 
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Gibanje transferov neprofltnim organizacijam in ustanovam v letih 2001-2004 
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3.1.8 TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

Vključujejo obveznosti državnega proračuna do Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (v nadaljevanju: ZPIZ), Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter 
prispevke delodajalcev za socialno varnost od nadomestil plač, ki se izplačujejo iz proračuna. 

V predlogu proračuna za leto 2004 so za transfere v sklade socialnega zavarovanja planirana 
sredstva v skupni višini 256.5 mlrd SIT kar je 13,3% več od sredstev v predlogu sprememb 
proračuna za leto 2003. 

Znotraj tega se transferi v ZPIZ glede na predhodno leto povečujejo za 13,9%. Zanje so 
planirana sredstva v skupni višini 246,4 mlrd SIT, od tega 87,3 mlrd SIT za tekoče in 159,0 
mlrd SIT za dodatne transfere. Skupaj transferi v ZPIZ pomenijo 15,7% vseh predvidenih 
proračunskih odhodkov. 

I 
Preostala sredstva transferov v sklade socialnega zavarovanja so namenjena prispevkom 
delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil brezposelnim in 
starševskih nadomestil (ti se vplačujejo v ZPIZ) ter prispevkom delodajalca za zdravstveno 
zavarovanje (ki se od navedenih nadomestil vplačujejo v ZZZS). V predlogu proračuna so ta 
sredstva planirana v višini 9,7 mlrd SIT oziroma na ravni predhodnega leta. Prispevki za 
duhovnike (v višini 0,4 mlrd) se povečujejo za 14%. 
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Gibanje transferov v sklade socialnega zavarovanja v lelih 2001-2004 
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3.1.9 TEKOČI TRANSFERI V DRUGE JAVNE SKLADE IN AGENCIJE 

Za transfere sredstev v druge javne sklade je v predlogu proračuna za leto 2004 predvideno 
5,3 mlrd SIT oziroma 27,6% več kot je predvideno v predhodnem letu. 

Znotraj tega je največ sredstev namenjeno Jamstvenemu in preživninskemu skladu (1,1 mlrd 
SIT), Javnemu skladu za kulturne dejavnosti (0,8 mlrd), Filmskemu skladu (0,7 mlrd), AJPES 
(0,7 mlrd), Agenciji za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto (0,7 mlrd), štipendijskemu 
skladu Ad Futura (0,5 mlrd SIT), ostalo pa drugim manjšim skladom. 

Gibanje transferov v druge javne sklade in agencije v letih 2001-2004 
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3.1.10 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH 
SLUŽB 

V tej skupini odhodkov se iz državnega proračuna transferirajo sredstva za tekoče delovanje 
javnih služb: za plače in prispevke ter izdatke za blago in storitve v javnih zavodih in pri 
drugih izvajalcih javnih služb (koncesionarjih). 

V predlogu proračuna za leto 2004 je za tekoče transfere javnim zavodom in drugim 
izvajalcem javnih služb predvideno 328.2 mlrd SIT, kar predstavlja dobrih 20% vseh 
planiranih proračunskih odhodkov. V primerjavi s predlogom sprememb proračuna za leto 
2003 se ti transferi povečujejo za 7,8%. 

Daleč največji delež vseh sredstev za transfere javnim zavodom (266,5 mlrd SIT oziroma 81% 
vseh) je namenjen delovanju javnih zavodov na področju šolstva, znanosti in športa: 
osnovnim, srednjim in poklicnim šolam, višjim in visokim šolam, univerzam, javnim 
raziskovalnim zavodom, šolam za izobraževanje odraslih, zavodom za usposabljanje, dijaškim 
domovom ter infrastrukturnim zavodom (Zavod za šolstvo, Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti. Center za poklicno izobraževanje, Državni izpitni center, Šola za ravnatelje in 
Slovenski šolski muzej). Sledijo sredstva, namenjena delovanju javnih zavodov na področju 
kulture (gledališč, knjižnic, muzejev, arhivov) in zavodov v pristojnosti Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve (Zavod RS za zaposlovanje, centri za socialno delo, zavodi za 
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, varstveno- 
delovni centri in materinski domovi) s po 6% sredstev, javnih zavodov na področju kmetijstva 
(Nacionalni veterinarski inštitut, Kmetij sko-gozdarska zbornica Slovenije, območni 
kmetijsko-gozdarski in veterinarski zavodi, Zavod za gozdove in Kobilarna Lipica) s 4% 
sredstev, nato pa drugi zavodi (na področju zdravstva Inštitut za varovanje zdravja ter plače 
zdravnikov-sekundarijev, pripravnikov-zobozdravnikov in drugih pripravnikov), na področju 
gospodarstva (Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovenska akreditacija, Slovenska 
turistična organizacija in Pospeševalni center za malo gospodarstvo) in na področju varstva 
okolja (Zavod za varstvo narave, Triglavski narodni park, Regijski park Škocjanske jame in 
Kozjanski park). 

V planiranih sredstvih za transfere javnim zavodom so upoštevana naslednja izhodišča: 
sredstva za blago in storitve se povečujejo za odstotek predvidene rasti cen življenjskih 
potrebščin, to je 4,6%, sredstva za plače pa v višini polovice eskalacije, ki jo 
makroekonomska izhodišča predvidevajo za leto 2004 in znaša 4,9%, torej za 2,45%. Zaradi 
uveljavitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju bo namreč polovica eskalacije 
namenjena postopnemu zmanjševanju razlik med plačami zaposlenih na posameznih področjih 
dejavnosti. Pri javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja je poleg navedenega 
povečanja sredstev za plače vkalkulirana tudi rast plač po aneksu h kolektivni pogodbi za 
zaposlene v vzgoji in izobraževanju. 
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Gibanje transferov v javne zavode in druge izvajalce javnih slujib v lelih 2001-2004 
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3.1.11 INVESTICIJSKI ODHODKI 

Obrazložitve investicijskih odhodkov v tem poglavju se nanašajo na globalni obseg sredstev 
za te namene. Podrobnejša obrazložitev pa je razvidna iz načrta razvojnih programov in 
obrazložitve finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov. 

3.1.12 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 

V letu 2004 so za te namene v proračunu predvidena sredstva v skupni višini 84,7 mlrd SIT. 
Predvideni obseg sredstev investicijskega značaja je tako za 4,2 % večji od sredstev za leto 
2003. 

Glavnina investicijskih sredstev se namenja za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
(50,5%), za nabavo opreme (23,3 %) in za investicijsko vzdrževanje in obnove (13,7 %). 
Razmeroma veliko sredstev (6,7 %) pa je namenjenih tudi za izdelavo študij o izvedljivosti 
projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu. 
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Gibanje izdatkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v letih 2001-2004 
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3.1.13 INVESTICIJSKI TRANSFER1 

V okviru te skupine odhodkov proračuna so zajeti izdatki za kritje stroškov investicijske 
dejavnosti prejemnikov, ki niso neposredni proračunski uporabniki. 

Investicijski transferi so za leto 2004 predvideni v skupnem obsegu 77,7 mrld SIT, kar je za 
4,6 % več od proračuna za leto 2003. Investicijski transferi v celotnih odhodkih državnega 
proračuna predstavljajo 5,0 odstoten delež. 

Glavnino investicijskih transferov za leto 2004 predstavlja zagotavljanje sredstev za gradnjo 
avtocest (39,0 mrld SIT), pomemben delež pa imajo tudi investicijski transferi občinam (15,0 
mlrd SIT), investicijski transferi javnim zavodom (5,8 mlrd SIT), privatnim podjetjem in 
zasebnikom (10,1 mlrd SIT), investicijski transferi posameznikom (2,8 mlrd SIT) ter 
neprofitnim organizacijam (2,2 mlrd SIT). 
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Gibanje investicijskih transferov v letih 2001-201)4 
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3.1.14 INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE 

Skupen obseg sredstev, ki so predvidena kot investicijski transferi občinam, predstavlja 
seštevek razpoložljivih sredstev pri vseh resornih ministrstvih. 

Ministrstvo za finance ima v svojem delu predloga proračuna za leto 2004 za investicije (na 
področju osnovnega šolstva, predšolske vzgoje in športa, kulture in zdravstva) in za 
financiranje dvojezičnosti ter za izvajanje ustavnih pravic italijanske in madžarske narodne 
skupnosti predvidena sredstva v višini 4, 41 mlrd SIT. 

Za ta sredstva bodo morala resorna ministrstva v okviru sprejetih programov in prioritet 
pripraviti predlog razdelilnikov po občinah, ki bodo v obliki programa ukrepov in investicij, ki 
bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev proračuna za leto 2004, sestavni del načrta 
razvojnih programov države. 

3.2 PRORAČUNSKI ODHODKI PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE 

3.2.1 POLITIČNI SISTEM 

Za področje porabe 01 se v letu 2004 namenja 12,0 mlrd SIT oziroma za 11.8 % več glede na 
predlog spremembe proračuna za leto 2003. Večja rast v letu 2004 je zaradi izvedbe 
parlamentarnih volitev v tem letu. 
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3.2.2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRA CIJA 

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 analize in 
razvoj. 

Sredstva na tem področju porabe se v primerjavi z letom 2003 nominalno znižajo. Razlog pa 
je ukinitev Agencije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in predvideno nižje 
financiranje Agencije za javno pravne evidence in storitve iz državnega proračuna. AJPES bo 
v letu 2004 več prihodkov ustvaril z »lastno dejavnostjo«. 
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3.2.3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Za zunanjo politiko in mednarodno pomoč se v letu 2004 namenja 14.8 mlrd SIT kar je za 6,5 
% več od predloga spremembe proračuna za leto 2003. Največ sredstev je v okviru programa 
Zunanje zadeve in konzularne storitve in sicer 11,2 mlrd SIT, ostalo pa se namenja za 
mednarodno sodelovanje ter mednarodno pomoč. 
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3.2.4 SKUPNE ADMINISTRA TIVNE SL UŽBE IN SPLOŠNE J A VNE STORITVE 

V področje sodijo vse tiste storitve, ki jih lahko štejemo kot podporne funkcije za ostale 
dejavnosti države v širšem smislu in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih 
ravneh oblasti. 

V okviru področja se od leta 2001 uresničuje tudi strategija državnega programa e - Slovenija, 
s katerim se želi vzpostaviti in vzpodbujati elektronsko poslovanje tako na področju javne 
uprave, gospodarstva kot civilne družbe. 

V letu 2004 je predviden porast sredstev v višini 2,8%, glede na leto 2003. 
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3.2.5 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

Za znanost in tehnološki razvoj je v letu 2004 predvideno 38.2 mlrd SIT oziroma 7,6 % več 
kot v predlogu sprememb proračuna za leto 2003. Znanost in tehnološki razvoj je ena izmed 
petih prednostnih nalog, določena z Državnim razvojnim programom. Slovenija bo izvajala 
programe in aktivnosti s ciljem, da raziskovalno-razvojna dejavnost postane eden ključnih 
dejavnikov gospodarskega in družbenega razvoja države. 

Največ sredstev - 30,9 mlrd SIT, je namenjeno znanstveno-raziskovalni dejavnosti (temeljne 
in aplikativne raziskave, ciljni raziskovalni projekti, izgradnja raziskovalno-razvojne 
infrastrukture, hitrejši prenos znanja iz raziskovalne sfere v podjetja, nadaljevanje projekta 
»Mladi raziskovalci«, krepitev mednarodnega znanstvenega sodelovanja). 

Glede na predlog sprememb proračuna za leto 2003 bo kar 15,9 % več sredstev namenjeno za 
programe v podporo znanosti, predvsem za razvoj informacijskega in komunikacijskega 
sistema. 

Planirana sredstva bodo omogočala, izvajanje razvojnih programov s tega področja, 
predvidenih z Zakonom o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in 
znanosti (ZTRPIZ) (zakon je v postopku sprejemanja v Državnem zboru RS). 

Več sredstev je namenjenih tudi izobraževanju odraslih. 
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3.2.6 LOKALNA SAMOUPRAVA 
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Za nemoteno delovanje lokalne samouprave se občinam iz državnega proračuna zagotavljajo 
ustrezna sredstva v obliki finančne izravnave. Do teh sredstev so upravičene vse tiste občine, 
ki jim lastni prihodki ne zadoščajo za pokritje izračunanega obsega primerne porabe, ki je 
natančneje opredeljena v posebni določbi sistemskega zakona, ki ureja financiranje občin. 
Primerna poraba tako predstavlja tisti obseg sredstev, s katerimi občine lahko nemoteno 
financirajo ustavne in zakonske naloge. 

V letu 2004 je predviden obseg sredstev za to področje v višini 53,2 mlrd SIT, kar je za 8,3% 
več kot v predlogu spremembe proračuna za leto 2003. 
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3.2.7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Obseg sredstev, namenjenih obrambi in ukrepom ob izrednih dogodkih, se v letu 2004 
povečuje za 14.3 % glede na leto 2003 in dosega 90,0 mlrd SIT. Povečanje je posledica 
odločitve o pospešeni profesionalizaciji Slovenske vojske, pri kateri tudi beležimo rast (ind 
116.8). Povečana sredstva se namenjajo predvsem za dodatno zaposlitev profesionalnih 
vojakov, za njihovo delovanje in opremljanje ter za sodelovanje enot Slovenske vojske v 
mednarodnih mirovnih akcijah. 
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3.2.8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Sredstva za ta program se povečujejo glede na leto 2003 za 7,8 %, to je za 5,1 mlrd SIT. 
Povečanje je predvsem odraz dodatnega zaposlovanja in opremljanja Policije v zvezi z 
varovanjem južne meje (Schengenski sporazum), tudi ob podpori donacijskih programov 
evropske skupnosti (PHARE). 
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3.2.9 PRAVOSODJE 

Za leto 2004 je predlog proračuna 43,7 mlrd SIT, kar je za 4,9% več kot je predlog 
spremenjenega proračuna za leto 2003. V Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so 
predvidene dodatne zaposlitve paznikov v zaporih. 

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja za pravosodne organe je predlog 
proračuna za leto 2004 za 11.2% višji od predloga spremenjenega proračuna za leto 2003, 
zaradi reševanja prostorske in informacijske problematike pravosodnih organov. 

V letu 2004 predvidevamo uveljavitev spremenjenih zakonov na področju tožilstva (ukinitev 
višjih tožilstev) in sodnikov za prekrške (11 sodišč za prekrške bo zamenjalo 57 sodnikov za 
prekrške). 

50.000-   
■ Administracij« 

senata in sodnikov zi 
prekrike 

□ Odikodnine 

Ol prava in delovanje 
zaporov 

B Delovanje tožilstva ii 
pravobranilstva 

□ Koordinacija 
vrhovnega sodiiča in 
delovanje sodiič 

■ Koordinacija 
pravosodja in sploini 
administrativne 
zadeve  

Realizacija 2001 Rebalans 2002 Sprejeti proračun Spremembe Predlog proračuna 
2003 proračuna 2003 2004 

3.2.10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Za to področje je v letu 2004 planirano 54,8 mlrd SIT, kar pomeni 4,7% več kot v 
predhodnem letu. Znotraj področja je največ sredstev namenjeno varstvu brezposelnih in 
aktivni politiki zaposlovanja, pri čemer sredstva za transfere brezposelnim zaradi razmeroma 
ugodnih gibanj na trgu dela (zmanjševanje števila brezposelnih) rastejo zelo počasi, kar za 
9,1% pa se povečujejo sredstva za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja, 
predvsem za izobraževanje in usposabljanje brezposelnih. 
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3.2.11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Sprejeti proračun 
2003 

Predlog proračuna 
2004 

Na globalu je za to področje porabe predvidena nominalna rast sredstev v primerjavi z letom 
2003 za 7,9 %, pri čemer je rast na posameznih glavnih programih zelo različna. Povečanje 
sredstev je utemeljeno z nadaljnjo sprostitvijo mednarodne konkurence in s tem povezanim 
slabšim dohodkovnim položajem kmetov ter prehrambene industrije, obenem pa tudi z 
prevzemanjem ukrepov skupne kmetijske politike Evropske skupnosti. 

Izrazito povečanje sredstev je predvideno zlasti v okviru programa reforme kmetijstva in 
živilstva, vendar so nekateri podprogrami znotraj tega izjemno poudarjeni, predvsem 
Slovenski kmetijski okoljski program z EKO 1, 2, 3 plačili in z vrsto novimi evropsko 
primerljivimi ukrepi, ki predvideva 25,7 odstotno rast. Velik poudarek je tudi na podprogramu 
razvoj podeželja, kjer je predvidena 19,9 odstotna rast, v okviru tega zlasti za obnovo vasi in 
za podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja. 
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3.2.12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

Sredstva predvidena po predlogu proračuna za leto 2004 v višini 9,1 mlrd SIT se v primerjavi 
z letom 2003 nominalno znižajo, zaradi zaključka nekaterih programov. V okviru področja 
porabe nekateri posamezni podprogrami rastejo. V glavnem programu Urejanju sistema na 
področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin rastejo podprogrami Odškodnine za 
škodo povzročeno z energetsko dejavnostjo. Prestrukturiranje energetike ter Urejanje področja 
pridobivanja in distribucije energetskih surovin (vezano na prevzem evropskega pravnega 
reda). Tudi v glavnem programu Urejanje in nadzor na področju rudarstva (tudi 
premogovništva) je zaslediti rast sredstev, zlasti za namene pospešenega izvajanja programov 
zapiranja rudnikov in premogovnikov.   
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3.2.13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
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Obseg sredstev se na tem področju povečuje za 5,0 % in v letu 2004 znaša 100,2 mlrd SIT. 
Največ ga je namenjenega gradnji in vzdrževanju cestne infrastrukture ( 68,7 mlrd SIT), 
opravljanju prometa in gradnji ter vzdrževanju železniške infrastrukture (25,2 mlrd SIT), nekaj 
manj pa urejanju na področju prometa (2,9 mlrd SIT), vodenju in urejanju zračnega prometa 
(2,2 mlrd SIT), regulaciji radiodifuzijskih in telekomunikacijskih dejavnosti (0,9 mlrd SIT) in 
vodenju vodnega prometa (0,4 mlrd SIT). 
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3.2.14 GOSPODARSTVO 

Za gospodarstvo se v letu 2004 namenja 16.6 mlrd SIT, kar je 8,7 % več od predloga 
spremembe proračuna za leto 2003. V okviru področja porabe so se v letu 2004 glede na 
predlog spremembe proračuna za leto 2003 najbolj povečala sredstva v okviru glavnih 
programov pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in promocija Slovenije, razvoj 
turizma in gostinstva. 
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3.2.15 VAROVANJE OKOLJA IN NARA VNE DEDIŠČINE 

Sredstva v okviru tega področja porabe bodo v letu 2004 dosegla višino 27,4 mlrd SIT in so 
nominalno višja glede na predhodno leto za 5,3 %, pri čemer se beleži močan porast zlasti na 
glavnih programih pomoč in podpora ohranjanju narave (rast za 21,9 %), upravljanje in nadzor 
vodnih virov (rast za 19,3 %) ter upravljanje z radioaktivnimi odpadki (rast za 8,3 %). Izrazito 
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se povečajo tudi sredstva tujih donacij iz EU in ustrezen delež lastnega sofinanciranja za 
izvedbo vrste okoljevarstvenih investicij na lokalni ravni. 
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3.2.16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA IZGRADNJA 

Na tem področju porabe je s predvidenimi 9,1 mlrd SIT zagotovljena 6,6 % nominalna rast, 
pri čemer je po vseh glavnih programih in podprogramih predviden približno enak dvig 
sredstev za te namene. Večji poudarek je dan urejanju in nadzoru na področju geodetskih 
evidenc, nadzoru nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave ter spodbujanju 
stanovanjske gradnje. 
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3.2.17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Predvidena sredstva za to področje v letu 2004 znašajo 16.4 mrld SIT oziroma 12,4 % več kot 
je predvideno s predlogom sprememb proračuna za leto 2003. Pri tem bo kar 17.1 % več 
sredstev namenjeno za investicije v javne zdravstvene zavode in medicinsko opremo, 14.5% 
več denarja pa preventivnim programom zdravstvenega varstva. 
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3.2.18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Za to področje je v letu 2004 predvideno 38,5 mlrd SIT, kar pomeni 6,7% več kot v predlogu 
sprememb proračuna za leto 2003. Od tega bo okrog 30 mlrd namenjeno programom v kulturi 
in programom ohranjanja kulturne dediščine, dobrih 3 mlrd pa za programe športa. 

Za programe na področju kulture in kulturne dediščine je predvideno okrog 6,3 odstotno 
povečanje, za programe športa,pa 7,9 % več sredstev, kot je predvideno s predlogom 
sprememb proračuna za leto 2003. Na področju športa naj bi bilo več sredstev namenjeno za 
povečanje športnih površin in za izpeljavo številnih športnih tekmovanj. 
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3.2.19 IZOBRAŽEVANJE 

Za izobraževanje je v letu 2004 planirano 287,0 mrld SIT, kar je za 8,3 % oziroma za 21,9 
mrld SIT več kot v predlogu sprememb proračuna za leto 2003. V okviru tega zneska se 
najbolj (za 8,5%) povečujejo sredstva za primarno in sekundarno izobraževanje, zaradi 
povečanja plač po aneksu h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, za nove 
programe na področju višjega in visokega šolstva, za postopen prehod na nov način 
financiranja visokega šolstva (z uvedbo integralnega financiranja obeh univerz na podlagi 
števila študentov, diplomantov in študijskih programov), za večji obseg sofinanciranja 
podiplomskega študija, ter za investicije v prostor in opremo v šolstvu v skladu z Zakonom o 
temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti (ZTRPIZ), ki je v 
postopku sprejemanja v Državnem zboru. Več sredstev je namenjenih tudi izobraževanju 
odraslih. 
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3.2.20 SOCIALNO VARSTVO 

Predvidena sredstva v okviru tega področja se v letu 2004 povečajo za 5,9 % glede na predlog 
sprememb proračuna za leto 2003 in tako znašajo 185,6 mlrd SIT (največ za družinske 
prejemke in starševska nadomestila). Odhodki v okviru tega področja predstavljajo večinoma 
zakonske obveznosti države. 

Realizacija 2001 Rebalans 2002 Sprejeti proračun Spremembe Predlog proračuna 
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POKOJNINSKO VARSTVO 

V okviru tega področja so planirane obveznosti države do ZPIZ v višini 241,4 mlrd SIT 
oziroma 10,6 % več kot je planirano v predlogu sprememb proračuna za 2003. Visoka rast 
sredstev je posledica učinkov spremenjenega načina valorizacije pokojnin, uveljavljenega z 
dopolnitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Od navedenega zneska bo 
87,3 mlrd SIT namenjeno za tekoče in 154,1 mlrd SIT za dodatne transfere. Skupni transferi v 
ZPIZ pomenijo 15,5% vseh predvidenih proračunskih odhodkov. 
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3.2.21 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

V okviru področja porabe intervencijski programi in obveznosti so sredstva planirana pri štirih 
proračunskih uporabnikih. Pri Ministrstvu za finance so predvidena sredstva na dveh 
programih in sicer posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč in 
splošna proračunska rezervacija. V okviru splošne proračunske rezervacije se za leto 2004 na 
posebni proračunski postavki planirajo tudi sredstva za postopno uveljavljanje novega 
plačnega sistema pri uporabnikih državnega proračuna. 

Pri Ministrstvu za okolje in prostor so predvidena sredstva za realizacijo Zakona o ukrepih za 
odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Ur. 1. RS št. 
21/02). Pri Ministrstvu za gospodarstvo so načrtovana sredstva za oblikovanje, vzdrževanje 
blagovnih rezerv, ter sredstva za pokrivanje ostalih stroškov pri intervencijah z državnimi 
blagovnimi rezervami. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa v okviru ureditve 
posameznih kmetijskih trgov, predvideva ukrep intervencijskih nakupov v primeru, da cene na 
domačem trgu padejo pod nivo cen, določenih z ureditvijo posameznega trga. S tem ukrepom 
se proizvajalcem jamči določena minimalna cena in odkup proizvodov v primeru kriznih 
obdobij. 

18.000 

□ SploSna 
proračunska 
rezervacija 

□ Posebna 
proračunska 
rezerva in 
programi 
pomoči v 
primerih nesreč 

■ Blagovne 
rezerve 

Realizacija 2001 Rebalans 2002 Sprejeti proračun Spremembe Predlog proračuna 
2003 proračuna 2003 2004 

4 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

V predlogu računa finančnih terjatev in naložb za leto 2004 so kot vir za financiranje izdatkov 
predvideni izvirni prejemki v višini 9,4 mlrd SIT. Načrtovani izdatki skupaj znašajo 8,3 mlrd 
SIT, tako da je v računu finančnih terjatev in naložb v letu 2004 predviden presežek vračil 
danih posojil in prodaj kapitalskih deležev nad danimi posojili in povečanji kapitalskih 
deležev v višini 1,1 mlrd SIT. Izvirne prejemke sestavljajo prejeta vračila danih posojil, 
medtem ko prodaj finančnega premoženja ter prilivov iz naslova kupnin iz privatizacije 
podjetij zaenkrat ni vključenih. 
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Naložbe države v računu finančnih terjatev in naložb predstavljajo dana posojila v višini 2,5 
mlrd SIT, povečanje kapitalskih deležev v višini 4,3 mlrd SIT ter povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih v višini 1,5 mlrd SIT. 

Pretežni del sredstev za povečanje kapitalskih deležev je načrtovanih pri Ministrstvu za 
finance. Slovenija bo kot nova članica EU plačala svoj prispevek v kapital in rezerve Evropske 
investicijske banke in za ta namen je načrtovanih 4.0 mlrd SIT. Ministrstvo za okolje in 
prostor bo namenilo sredstva za dokapitalizacijo javnih podjetij v višini 0,2 mlrd SIT ter za 
povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih v višini 45 mio SIT. 

Kadrovska služba Vlade RS bo za povečanje namenskega premoženja v javnem skladu Ad 
fiitura namenila 1,5 mlrd SIT. 

Pri Ministrstvu za finance je predvidena unovčitev jamstev države v skupni višini 1,5 mlrd 
SIT. Znesek unovčitev iz naslova jamstev v letu 2004 predvideva: 

- unovčitve jamstev Republike Slovenije, ki so se že unovčevala v letu 2002 in se nanašajo na 
podjetja, ki se trenutno nahajajo v postopkih prisilne poravnave in stečaja (AM BUS, TAM 
Maribor, Gep Tika, Indip, Novoteks Tkanina, Oro-Promess, Pivka, Plutal, Univerzale 
Domžale in Vega). Jamstva tem podjetjem so dana na podlagi Zakona o poroštvu Republike 
Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Ur. 1. RS, št. 
69/94), Zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih 
odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana (Ur. 1. RS. št. 20/95 in 70/95); 

- unovčitve jamstev Republike Slovenije, danih za obveznosti podjetja Kmetijska gospodarska 
zadruga Postojna z.o.o. na podlagi Zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev 
Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 21/95 in 18/96). 
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5 RAČUN FINANCIRANJA 

Za potrebe pokrivanja proračunskega primanjkljaja v Bilanci prihodkov in odhodkov, 
primanjkljaja v Računu finančnih terjatev in naložb ter za odplačila dolga v Računu 
financiranja državnega proračuna se bo Republika Slovenija v letu 2004 neto zadolžila za 57,2 
mrld SIT. 

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 
2004 ter strukturo instrumentov, ki bodo temeljili na zvrševanju 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 2004. 
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, predvsem pa, v sodelovanju z Banko Slovenije, v 
zaključevanje procesa prehoda na uporabo nominalnih instrumentov financiranja proračunskih 
potreb. 

V okviru programa izvajanja rednih izdaj dolgoročnih vrednostnih papirjev na domačem trgu 
za financiranje rednih potreb izvrševanja proračuna bo predvidoma zagotovljena poenotena 
ponudba dolgoročnih nominalnih vrednostnih papirjev, ki je eden izmed pogojev za 
zagotovitev izpolnjevanja konvergenčnega kriterija višine dolgoročnih obrestnih. 
Zaključevanje procesa postopnega prehoda na uporabo nominalnih instrumentov bo 
zagotovilo dokončno oblikovanje transparentne referenčne krivulje donosa državnih 
vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu ter s tem transparentne cene zadolževanja države na 
domačem finančnem trgu. 

V letu 2004 bo osnovno vodilo dolgoročnega financiranja proračunskih potreb zadolževanje v 
celoti na domačem finančnem trgu. 

Med odplačili dolga so planirana odplačila domačega in tujega dolga domačim poslovnim 
bankam in odplačila glavnic vrednostnih papirjev. 

Za odplačilo domačega dolga je v letu 2004 predvideno 151,2 mrld SIT. 

Za odplačila kreditov domačim poslovnim bankam je v letu 2004 predvideno 24,8 mlrd SIT, 
od tega 3,8 mrld SIT za odplačila glavnic iz naslova domačih kreditov, ki so jih v preteklosti 
najele Slovenske železnice. Dolg Slovenskih železnic je namreč na osnovi Zakona o 
železniškem prometu (Ur. 1. RS, št. 92/99) prevzela Republika Slovenija. 

Za odplačila glavnic kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev izdanih na domačem 
trguje v letu 2004 predvideno 126,5 mlrd. Za odplačila tujega dolga je v letu 2004 predvideno 
skupaj 62,2 mlrd SIT. 

Za odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam je predvideno 8,4 mlrd SIT, za 
odplačilo dolga tujim vladam 0,7 mlrd SIT, za odplačila dolga tujim poslovnim bankam in 
finančnim institucijam 1,6 mlrd SIT, za odplačila glavnic vrednostnih papiijev izdanih na tujih 
trgih pa 51,5 mlrd SIT. 
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Račun financiranja v letih 2001-2004 

Realizacija Rebalans Sprejeli proračun Predlog sprememb Predlog proračuna 
proračuna 
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PRORAČUNSKI IZDATKI PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN 

GLAVNIH PROGRAMIH 

v tisoč tolarjih 

BLC/PPP/GPR 
Ocena Predlog sprememb Predlog Indeks 

realizacije 2002 proračuna 2003 proraiuna 2004 
(D (2) (3) (4)=(3)/(2) 

JBilanca odhodkov 1.334.084.212 I 1.449.652.147 I 1.558.796.484 107,: 

(M POLITIČNI SISTEM 
0101 Politični sistem 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

0203 Fiskalni nadzor (Računsko sodiSče) 
0204 Davčna in carinska administracija 

0205 Privatizacija in nadzor 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
0301 Zunanje zadeve in konzularne storitve 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

0303 Mednarodna pomoč 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne službe 
0404 Upravne službe na lokalnem nivoju 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 

0503 Programi v podporo znanosti 
0504 Tehnološki razvoj 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 

lokalne ravni 
0602 SploSni transferi občinam 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
0701 Splošne in skupne funkcije 

0702 VojaSka obramba in nacionalna vamost 
0703 Civilna zaSčita in protipožarna varnost 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
0801 Notranje zadeve 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

0803 Obveščevalno varnostna dejavnost 

9.757.813 
9 757.813 

38.353.47? 
457.301 

7.269.149 

1.217.945 

28.731.044 

678.037 

12.056.163 
9.382.804 

2.106.700 

566.660 

42.047.756 

274.582 
7.596.224 

15.538.283 
18.638.667 

31.642.663 
1.205.192 

26.711.681 

1.935.677 

1.790.113 

45.812.440 
8.011.816 

37.800.625 

66.255.645 
10.435.202 

52.308.625 
3.511.818 

60.183.894 
5.392.359 

50.967.154 

3.824.382 

10.779.222 
10.779.222 

43.614.012 
484.326 

10.005.643 
1.405.231 

31.060.904 

657.909 

13.863.275 
10.585.373 

2.751.148 

526.755 

42.123.689 

273.477 

8.035.494 

14.901.770 

18.912.947 

35.619.939 
1.306.911 

28.881.756 

2.197.035 
3.234.238 

49.459.937 
7.781.437 

41.678.500 

78.243.788 
11.648.525 

63.071.710 
3.523.553 

65.417.592 
5.814.304 

56.189.624 

3.413.665 

12.035.427 
12.035.427 

43.335.459 
504.393 

8.440.946 

1.587.667 

32.297.078 

505.375 

14.762.870 
11.235.531 

2.969.957 

557.382 

43.483.373 

284.762 
8.752.826 

15.444.108 

19.001.677 

38.189.676 
1.399.338 

30.858.094 

2.603.981 

3.328.263 

53.223.487 
8.304 987 

44.918.500 

89.235.902 
11.920.343 

73.703.406 

3.612.153 

70.497.264 
4.757.937 

61.959.224 

3.780.103 

111.7 
111.7 

99.4 
104.1 

84.4 

113.0 

104.0 

76.8 

106.5 
106.1 

108.0 

105.8 

103.2 

104.1 

108.9 

103.6 

100.5 

107.2 
107.1 
106.8 

118.5 

102.9 

107.6 
106.7 

107.8 

114.1 
102.3 
116.9 

102,5 

107.8 
81.8 

1103 

110,7 
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v tisoč tolarjih 

BLC/PPP/GPR 
Ocena 

realizacije 2002 
d) 

Predlog sprememb 
proračuna 2003 

(2) 

Predlog Indeks 
proračuna 2004 

(3) (4)=<3)/(2) 

09 PRAVOSODJE 
0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

0904 Uprava in delovanje zaporov 

0905 Odškodnine 

0906 Administracija senata in sodnikov za prckrSkc 

10 TRG DELA IN D F, LOVNI POGOJI 
1001 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti 

1002 Varstvo brezposelnih 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

JI 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 

H PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih 
surovin 

1202 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije električne 
energije 

1203 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije jedrske 
energije 

1204 Urejanje in nadzor na področju predelave in distribucije nafte in 
zemeljskega plina 

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

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

13 PROMET. PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1301 Urejanje in nadzor na področju prometa 
1302 Cestna infrastruktura 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 
1306 Telekomunikacije in pošta 

14 GOSPODARSTVO 
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva 

1405 Urejanje in nadzor iger na srečo 

38.485.633 
1.953.104 

22.477.660 

4.353.989 

5.372.607 

620.513 

3.707.760 

51.187.304 
7.539.418 

26.807.727 
16.840.159 

53.231.702 
7.443.329 

32.626.788 

8.753.498 

4.219.338 
188.750 

10.556.715 

298.419 

265.265 

16.924 

1.575.040 

7.477.009 

924.056 

87.365.904 

2.557.918 

58.441.965 

23.117.852 

2.055.000 

345.636 

847.532 

14.353.472 
5.889.423 
6.133.609 

1.993.078 
207.767 

129.595 

41.663.229 
2.139.353 

23.903.912 

4.784.884 

5.650.947 

1.185.847 

3.998.287 

52.361.923 
7.125.605 

27.038.797 

18 197.521 

58.159.900 
7.840.114 

36.528.738 

9.427.228 

4.204.131 
159.689 

9.433.578 

334.799 

240.971 

18.225 

1.104.000 

6.357.304 

1.378.279 

95.137.579 

2.781.650 

64.929.000 
23.984.947 

2.110.862 
405.689 

925.431 

15.104.706 
5.847.854 

6.912.319 

1.892.672 
242.978 

208.883 

43.713.726 
2.345 465 

25.047.499 

4.996.154 

5.990.760 

1.143.620 

4.190.228 

54.839.075 
7.641.481 

27.348.737 

19 848.857 

64.843.284 
8.889.584 

41.195.498 

9.695.817 

4.797.385 

265.000 

9.098.298 

355.922 

213.952 

0 

1.104.000 

6.189.338 

1.235.086 

100.245.216 

2.906.471 
68.689.984 

25.166.036 

2.200.627 
424.281 

857.817 

16.580.482 
6.096.365 

8.000.775 

2.061.457 

236.564 

185.321 

104.9 
109.6 
104.8 

104.4 

106.0 

96.4 

104.8 

104.7 
107.; 

101.2 

109.1 

111.5 
113.4 

112.8 

102.9 

114.1 

166.0 

96.5 

106.3 

88.8 

0.0 

100.0 

97.4 

89.6 

105.4 

104.5 

105.8 

104.9 

104.3 

104.6 
92.7 

109.8 
104,3 

115.8 

108.9 
97,4 

88,7 
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r tisoč tolarjih 

BLC/PPP/CPR 
Ocena Predlog sprememb Predlog Indeks 

realizacije 2002 proračuna 2003 proračuna 2004 
(I) (2) (3) (4)=(3)/(2) 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
i 

1501 Okoljevarstvcna politika in splošne administrativne zadeve 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 

! 505 Pomoč in podpora ohranjan ju narave 

1506 SploSne okoljevarstvenc storitve 

J6 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA 
IZGRADNJA 

1601 Prostorska politika in sploSnc administrativne zadeve 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
1604 Gradbena regulativa in nadzor 

1605 Spodbude stanovanjske gradnje: posojila in premije 

J7 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstv a 

/ 
1703 Bolnišnično zdravstvo 

1704 Nadomestila, povračila in odškodnine 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

18 KULTURA. ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1804 Podpora posebnim skupinam 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

19 IZOBRAŽEVANJE 
1901 Urejanje izobraževalnega sistema 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1904 Terciarno izobraževanje 

1905 Drugi izobraževalni programi 

1906 Pomoči šolajočim 

20 SOCIALNO VARSTVO 
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

2002 Varstvo otrok in družine 
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

21 POKOJNINSKO VARSTVO 
2102 Pokojnine 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201 Servisiranje javnega dolga 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
2301 Blagovne rezerve 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

2303 Splošna proračunska rezervacija 

11. oktober2002 

16.987.671 
4.5I4.37I 
6.036.841 

I 616.998 

3.208.741 

1.164.986 

445.735 

7.425.936 

88.073 
6.255.199 

66.379 

1.016.285 

12.228.304 
3.065.452 

5.606.039 

14.541 

1.723.858 

1.818.414 

34.241.851 
1.490.087 

9.743.215 

17.178.124 

2.903.402 

2.927.023 

244.485.698 
3.101.559 

273.909 

170.076.131 

40.001.291 
1.389.723 

29.643.085 

154.760.089 
2.111.914 

96.772.784 

2390.426 

53.484.965 

211.972.068 
211.972.068 

81.114.534 
81.114.534 

9.577.482 
1.345.558 
7.331.924 

900.000 

24.009.450 
4.878.808 

11.189.162 
2.377.430 

3.742.772 

1.292.668 

528.610 

8.486.432 

129.210 
6.864.669 

73.359 

1.419.194 

14.576.785 
3.463.783 

7.269.958 V 
15.552 

1.966.928 

1.860.565 

36.149.997 
1.544.758 

10.452.156 

18.160.630 

3.076.830 

2.915.624 

265.150.944 
3.337.998 

283.326 

185.054.760 
43.145.804 

1.144.275 

32.184 781 

175.262.843 
2.174.790 

107.642.314 

2.043.442 
63.402.297 

218.281.972 
218.281.972 

86.028.277 
86.028.277 

10.723.079 
1.668 828 
5.026.473 
4.027.778 

25.486.721 
5.484.648 

10.842.736 

2.573,702 

4.463.192 

1.575.223 
547.220 

9.049.993 

135.605 
7.314.507 

76.771 

1.523.1 10 

16.378.693 
3.982.733 

8.514.061 

16 796 

2.251.843 

1.613.260 

38.463.462 
1.718.220 

10.967.261 

19.436.103 

3.304.696 

3.037.182 

287.015.167 
3.543.312 

301.401 

201.283.246 

45.870.851 
1.318.539 

34.697.818 

185.565.758 
2.450.000 

114.313.000 

1.782.657 
67.020.101 

241.444.901 
241.444.901 

84.456.109 
84.456.109 

16.852.142 
1 847.199 
5.989.870 

9.015.073 

106.2 
112.4 

96.9 

108.3 

119.3 
121.9 

103.5 

106.6 

105.0 

106.6 

104.7 

107.3 

112.4 
115.0 

117.1 

108.0 
114.5 

86.7 

106.4 
111.2 

104.9 

107,0 
107.4 

104.2 

im 
106.2 

106.4 

108.8 

106.3 
115.2 

107.8 

105.9 
112,7 

106,2 

87.2 
105,7 

hm 
110.6 

98.2 
98,2 

lfH 
110.7 
119,2 

223.8 
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v tisoč tolarjih 

BLC/PPP/GPR 
Ocena Predlog sprememb Predlog Indeks 

realizacije 2002 proračuna 2003 proračuna 2004 
(1) (2) (3) (4)=(3)/(2) 

B [Račun finančnih terjatev in naložb 21.657.257 

01 POLITIČNI SISTEM 
0101 PolitiCm sistem 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
0504 Tehnološki razvoj 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave Icr koordinacija vladne in 

lokalne ravni 

09 PRAVOSODJE 
0904 Uprava in delovanje zaporov 

0905 Odškodnine 

11 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN RIBIŽTVO 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

1201 Urejanje sislema na področju pridobivanja in distribucije energetskih 
surovin 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

J3 PROMET. PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

14 GOSPODARSTVO 
1402 PospeSevanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA 
IZGRADNJA 

1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije 

19 IZOBRAŽEVANJE 
1906 Pomoči Šolajočim 

2.000 
2.000 

1.470.000 
1.470.000 

2.034.000 
2.034.000 

56.000 
56.000 

|^5K80L525J ^^13^57^ 

63.606 
1.606 

62.000 

2.000.000 
2.000.000 

6.371.700 

6.000.000 

371.700 

0 

7.125.951 
6.135.951 

990.000 

34.000 
34.000 

2.500.000 

2.500.000 

0 
o 

2.000 
2 000 

2.470.000 
2.470.000 

3.000.850 
3.000.850 

878.324 
878.324 

1.550 
0 

1.550 

500.000 
500.000 

27.371.700 

27.000.000 

371.700 

5.000.000 

5.000.000 

7.576.251 
6.086.251 
1.490.000 

850 
850 

5.000.000 

5.000.000 

0 
o 

4.000 
4.000 

4.034.949 
4.034.949 

0 
0 

64.120 
64.120 

0 
0 

0 

0 
o 

245.000 

245.000 

0 

o 

2.465.508 
2.465.508 

0 

0 
0 

0 

o 

1.500.000 
1.500.000 

IC JRačun financiranja 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201 Servisiranje javnega dolga 

| ri29.331.570 | j 176.705.054 |r~213.427.296 |f 

129.331.570 176.705.054 213.427.296 
129.331.570 176.705.054 213.427.296 

200.0 
200.0 

163.4 
163.4 

0J) 
0.0 

7j3 
7.3 

M 

o.o 

OjO 
0.0 

M 

0.0 

65,9 

M 

0.0 

32.5 
40.5 

0,0 

M 
0.0 

M 

0.0 

120,8| 

120.8 
120.8 
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Leto 2004 

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV 

DRŽA VNEGA PRORAČUNA 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
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11 

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 

11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

1111 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 

01 Politični sistem 

0101 PolitiCni sistem 

01011101 Dejavnost Urada predsednika Republike Slovenije 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov 

II PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto 2004 

v tisoč tolarjih 

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
 (1) (2) (3) (4) (SH3)/(2) 

II |PREDSEDNIK REPUBLIKE | 573.487|~* 100,00| 550.786 | T00,00I 96.0| 
SLOVENIJE | ———J ' 1 ———' 

• ^^^^HjOjOoj ^^^IOOjOOI 

01 POLITIČNI SISTEM _ 573.487 100,00 550.786 100,00 96.0 

0101 Politični sistem 573.487 100.00 550.786 1 00.00 96.0 

01011101 Dejavnost Urada predsednika Republike 573.487 100,00 550.786 100.00 96.0 
Slovenije 
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01 Politični sistem 

1. Opis področja državnega proračuna (v celoti ali delu, za katerega je zadolžen predlagatelj 
finančnega načrta), poslanstva in ključnih nalog predlagatelja: 

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, kot so: Urad predsednika 
Republik Slovenije, državni zbor Republike Slovenije, državni svet Republike Slovenije, 
Republiška volilna komisija, Varuh človekovih pravic RS in Ustavno sodišče, ter Urad 
predsednika vlade, Generalni sekretariat vlade in Urad za žensko politiko. 

2. Navedba ključnih ciljev področja državnega proračuna (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja z njihovo navedbo): 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
političnega sistema v Republiki Sloveniji in zunaj nje. 

3. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem 
letu na področju porabe državnega proračuna 

Področje porabe nima skupnih zakonitosti, saj se vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev v 
okviru navedenega področja vsako leto spreminja. Na višino potrebnim sredstev pomembno 
vplivajo volitve ter izvedeni zakonodajni in drugi referendumi, lokalne volitve itd. 

0101 Politični sistem 

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

V okviru tega programa se uvrščajo vse naloge, povezane s funkcijami in pristojnosti, ki jih 
predsedniku nalagajo Ustava in posamezni zakoni. 

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, kijih ima v okviru slovenskega političnega sistema 
Predsednik Republike. 

3. Glcnmi letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem 
letu na nivoju glavnega program 

Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru 
dolgoročnih ciljev političnega sistema. 
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1111 

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

01011101 Dejavnost Urada predsednika Republike Slovenije 

Podprogram izvaja: 1111 Predsednik Republike Slovenije 

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

Ključna naloga podprograma s katerim bodo zagotovljene pravice proračunske porabe namenjene 
dejavnosti Urada predsednika Republike Slovenije je omogočiti uresničevanje nalog in obveznosti 
ustavne institucije predsednika republike. Ob upoštevanju globalnih kvantitativnih izhodišč za 
pripravo predloga proračuna RS za leto 2004 skuša program ohraniti doseženo raven opremljenosti in 
drugih možnosti potrebnih za zagotavljanje normalnega delovanja, predstavljale višjo raven glede .na 
predhodno proračunsko leto. Delno je naloga podprograma tudi izboljšati podporo delovanja 
predsednika republike na tistih segmentih, kjer dosedanje možnosti ne ustrezajo potrebam oziroma 
zakonskim zahtevam. Odgovorna oseba za Urad predsednika Republike Slovenije je generalni 
sekretar. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti delovanje Urada predsednika Republike Slovenije oziroma 
vso potrebno podporo delovanju Predsedniku Republike Slovenije. Poleg ustavnih določb ta cilj 
opredeljujejo določbe 41. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) in Odlok o organizaciji 
in delovanju služb predsednika republike. 

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 

Izračuni predlogov pravic proračunske porabe po posameznih proračunskih postavkah v okviru 
podprograma temeljijo na naslednjih izhodiščih: 

2815 Investicije in investicijsko vzdrževanje; 

Ta postavka zagotavlja sredstva projekta investicij v opremo in investicijskega vzdrževanja za 
vzdrževanje dosežene ravni opremljenosti Urada in urejenosti njegovih prostorov. Posega na več 
področij delovanja Urada: zagotavljanje avtomobilskih prevozov, administrativno delo in druga 
pisarniško tehnična podpora, informacijski sistem, vzdrževanje prostorov, varnostni sistem in ureditve 
začasnih prostorov za delovanje arhiva. Pravice za vse te namene so se spričo varčevalnih ukrepov 
preteklih let močno zniževale. Povečanje napram letu 2003 ne predstavlja realnega povečanja, saj ne 
dosega realizacije iz leta 2001, ampak predstavlja le potrebne pravice za najnujnejšo zamenjavo 
izrabljene opreme in ohranjanje dosežene tehnične ravni preteklih let. 
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3000 Plače; 

Potrebna sredstva na tej postavki so izračunana na osnovi števila in strukture zaposlenih na dan 
priprave proračuna ter ob uporabi metodologije in parametrov, ki jih je posredovalo Ministrstvo za 
finance. Predvidevamo usklajevanje z Ministrstvo za finance, ko bo struktura zaposlenih znana. 

3324 Materialni stroški; 

Na tej postavki so načrtovane pravice proračunske porabe za zagotavljanje vseh zunanjih storitev in 
potrošnega blaga, ki so potrebni za normalno delovanje Urada. Višina pravic je načrtovana na 
posameznih podkontih na osnovi predvidevan in izkušenj pretekle porabe ob upoštevanju globalnih in 
kvantitativnih izhodišč pri vseh podkontih, kjer predvidevamo nespremenjeno raven fizičnih potreb po 
blagu in storitvah. Pri nekaterih podkontih (gorivo, energija, vzdrževanje avtomobilov) zaradi 
tehnične izrabljenosti in ob upoštevanju realnih podražitev fiksnih stroškov, predvidevamo rahel dvig 
pravic nad izhodiščem ob nezmanjšanem fizičnem obsegu. 

3540 Drugi odhodki za delo na področju obrambe. 

Ta postavka zagotavlja dosedanjo raven pravic za zagotavljanje strokovne podpore in drugih 
netipičnih storitev na področju obrambe. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2004, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma 

Delovanje Urada predsednika Republike Slovenije je podprogram, ki si v skladu programa dela Urada 
zastavlja kot svoj poglavitni izvedbeni cilj v letu 2004 nadaljnjo zagotavljanje vseh potrebnih pogojev 
za delovanje predsednika republike. Planirani rezultati delovanja so zadržati kvaliteto strokovne, 
svetovalne, svetovalne, organizacijske in pisarniško tehnične podpore na sedanji ravni, ob tem pa 
izboljšati kvaliteto delovanje informacijskega in dokumentacijskega sistema v Uradu. Indikatoiji 
doseganja zastavljenih ciljev so lahko pregledi predvsem na kvantitativni ravni, kot na primer število 
izvedenih postopkov na primer število uradnih in delovnih obiskov predsednika v tujini in obiskov 
tujih državnikov v Sloveniji, število izvedenih postopkov na področjih pomilostitev, podelitev 
odlikovanj, kadrovskih imenovanj in predlogov, dela z vlogami in pritožbami državljanov in na drugih 
področjih pristojnosti predsednika republike oziroma delovanja Urada. 
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121 DRŽAVNI ZBOR 

1211 DRŽAVNI ZBOR 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 
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POSEBNI DEL PRORAČUNA ZA NEUSKLAJENE PRORAČUNSKE UPORABNIKE * 

121 DRŽAVNI ZBOR 

Bilanca odhodkov 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 
Ocena Predlog sprememb 

realizacije 2002 proračuna 2003 
(D (2) 

Predlog Indeks 
PU 2004 

(3) (4)=<3)/(2) 

Predlog 
proračuna 2004 

(5) 

Indeks 

(6)=(5)/(2) 

12] |DRŽAVNI ZBOR 5.398.399 

I Državni zbor 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 
01011201 Dejavnost drla v neg a zbora 

3001 Plače 
400 Plače in drogi izdal ki zaposlenim 
401 I*rispcvki delodajalcev za socialno 

vaniost 
402 Izdatki za blago in storitve 

3325 Materialni sirotki 
402 Izdatki za blago in storitve 
411 Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 
124 Poročevalec 

402 Izdatki za blago in storitve 
125 Restavracija 

402 Izdatki za blago in storitve 
5485 Sofinanciranje strank 

412 Transfen neprofitmm organizacijam 
in ustanovam 

3649 Drugi odhodki za delo na drugih 
področjih 
402 Izdatki za blago in storitve 

2817 Investicije in investicijsko 
vzdrievanje državnih organov 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

5.398.399 | 

5.398.399 
5.398.399 

5.398.399 
3 086.926 

2.415.397 
394.957 

276.571 
633.693 

633.047 
646 

133.374 
133.374 
28.695 

28.695 
547.992 

547.992 

540.660 

540.660 
427.059 

427.059 

6.258.620 6.536.113 J 104 u 6.663.412 i 10 6,51 

6.258.620 ^JIO^Mj _,_^6;663;4Y2J 106.51 

6.258.620 

6.258.62(1 

6.25H.620 
3.606.436 

2.892.726 
4I9.90(i 

293.804 
? 15.000 
714.271 

729 

141884 
14 1.884 
31.429 

31.429 
575.984 

575.984 

611.892 

611.892 
575.994 

575.994 

6.536.113 

6.536.113 

6.536.113 
3.710.931 

2.974 664 
429.687 

306.580 
747.893 
747.130 

763 

274.1S7 
■ 274.187 

48.474 
48.474 

0 
0 

1.012.345 

1.012.345 
742.283 

742.283 

104,4 

104.4 

104.4 
102.9 
102.8 
102.3 

104.4 
104.6 
104.6 
104.6 

193.3 
193.3 

154.2 
154,2 

0.0 
0,0 

165.5 

165.5 
128.9 

128.9 

6.663.412 

6.663.412 
6.663.412 
3.610931 

2.894.664 
419.687 

296.580 
747.893 
747.130 

763 

148.410 
148.410 
32.874 

32.874 
602.480 

602.480 

778 541 

778.541 
742.283 

742.283 

106.5 

106.5 
106.5 
100.1 
100.1 
100.0 

100.9 
104.6 
104.6 
104.6 

104.6 
104.6 

104.6 
104,6 

104.6 
104.6 

127.2 

127,2 
128.9 

128.9 

* Opomba: Pri navedenem uporabniku Vlada RS ni dosegla soglasju glede finančnega načrta, zato je, skladno z 20. členom 
Zakona o javnih financah, v prikazu finančnega načrta predstavljen predlog finančnega načrta proračunskega 
uporabnika (kolona 3) in predlog Vlade RS (kolona S). 

i 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2004 

121 DRŽA K/V/ ZBOR v tisoč tolarjih 

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
 U> (2) (3) (4) (5H3V(2) 

121 |DRŽAVNI ZBOR  | ~ 6.258.620 1 100,001 i 6.663.412 1 i00,0Q| 106,5| 

12lTj J <'-258.620 | ^^6X63^41^1 ^^^jj0(M)0| 

M POLITIČNI SISTEM     6.258.620 100,00 6.663.412   100,00,)' 10^5 
0101 Politični sisicm 6.258.620 100.00 6.663.412 100.00 106.5 
01011201 Dejavnost državnega zbora 6.258.620 100.00 6.663.412 100.00 106.5 
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1211 

DRŽAVNI ZBOR 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

01011201 Dejavnost državnega zbora 

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

Poslanstvo in ključna naloga podprograma je namenjena dejavnosti Državnega zbora Republike 
Slovenije v skladu z ustavo, poslovnikom Državnega zbora, zakoni in podzakonskimi akti, 
uresničevanju nalog in obveznosti delovnega področja Državnega zbora, njegovih delovnih teles, 
poslanskih skupin in opravljanju strokovnih in drugih nalog služb Državnega zbora. 

Finančni načrt za leto 2004 je pripravljen na osnovi navodila za pripravo državnega proračuna za leto 
2004 - proračunski priročnik Ministrstva za finance (avgust 2002). Pri pripravi predloga finančnega 
načrta je bila upoštevana veljavna zakonodaja in sklepi Mandatno-volilne komisije Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma: 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za delo in izvajanje nalog Državnega zbora. 

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

2817 Investicije in investicijsko vzdrževanje; 

V Državnem zboru načrtujemo nujno investicijsko vzdrževanje in obnovo, predvsem zaradi zahtev 
pristojnih inšpekcij in zaradi preprečitve škode, ki bi nastala, če ne bi izvedli nujna dela. 

V letu 2004 načrtujemo nakup poslovnih prostorih v neposredni bližini Šubičeve ulice, zaradi še 
vedno nerešene prostorske stiske v Državnem zboru. 

Predvidevamo nadaljevanje potrebnih obnovitvenih del na elektroinstalacijah, telekomunikacijskem 
omrežju, obnovi razsvetljave, ogrevanju in prezračevanju. 

Nadaljujemo z razvojem in posodabljanjem programske in omrežne strojne opreme, video post 
produkcije, video konferenc in distribucije. 

Zamenjujemo dotrajano pisarniško pohištvo in del stanovanjske opreme v poslanskih stanovanjih. 
Načrtno bomo obnovili tudi opremo s področja varovanja in zaščite zgradbe Državnega zbora. 

Dopolnili bomo obstoječo projektno dokumentacijo s sodobnimi informacijskimi orodji, ki bo služila 
kot osnova za hitrejše in učinkovitejše odločanje in načrtovanje. 

Predvidevamo tudi adaptacijo IV. nadstropja na Šubičevi, s katero bi posodobili in morebiti pridobili 
nekaj novih pisarniških prostorov. Obstoječi prostori niso bili že v začetku grajeni kot pisarniški in ne 
ustrezajo predpisom. 
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3001 Plače; 

Pri načrtovanju plač smo upoštevali sredstva za plače poslancev, funkcionarjev in zaposlenih ter 
predvidene nadomestne zaposlitve in nove zaposlitve v skladu o odlokom o organizaciji in delu služb 
Državnega zbora in s sklepi Mandatno-volilne komisije. 

Upoštevali smo predvidene rasti izhodiščne plače v primerjavi z letom 2003, in sicer 2,45 %. Dodatno 
pa smo planirali še: 

plače za 10 strokovnih sodelavcev v skladu s spremenjenim 17. členom odloka o organizaciji in 
delu služb Državnega zbora; 
plače za 50 poslancev (konec mandata) in sicer za dva meseca; 
druge postavke znotraj plač (regres za LD, drugi izdatki zaposlenim pa so se korigirali na 
dejansko stanje oziroma na število zaposlenih). 

3325 Materialni stroški; 

Sredstva so načrtovana v skladu s priporočili Ministrstva za finance (povečana za 4,6 %). 

Kljub že sprejetim varčevalnim ukrepom v Državnem zboru menimo, da po vsej verjetnosti sredstva 
ne bodo zadostovala zaradi velikega odstotka fiksnih stroškov (komunalne storitve, elektrika, voda, 
goriva), kar pa predstavlja problem pri vseh proračunskih uporabnikih. 

3649 Drugi odhodki za delo na drugih področjih; 

Glede na to, da večino sredstev na proračunski postavki predstavljajo fiksni stroški (v skladu z 
veljavno zakonodajo, predvsem s Poslovnikom Državnega zbora, zakonom o poslancih ter odlokom o 
organizaciji in delovanju služb Državnega zbora) smo pri načrtovanju upoštevali izhodišča Ministrstva 
za finance (rast za 4,6 %). Dodatno pa smo načrtovali, na podkontu Drugi operativni odhodki 402999, 
v skladu s spremembo 17. člena odloka o organizaciji in delu služb Državnega zbora, sredstva v višini 
za 10 strokovnih delavcev za svetovanje poslanskim skupinam po pogodbah in sredstva na podkontu 
službena potovanja, zaradi izjemno povečane mednarodne dejavnosti Državnega zbora, tako doma kot 
v tujini ter zaradi vključitve Republike Slovenije v EU in NATO. Variabilni stroški, na katere lahko 
vplivamo so le izdatki za reprezentanco. 

124 in 125 Poročevalec in restavracija 

Pri lastni dejavnosti Državnega zbora (Poročevalec, restavracija) gre za popolnoma neprofitno 
dejavnost, kar pomeni, da so prihodki enaki odhodkom, zato menimo, da sredstva lastne dejavnosti ne 
smejo obremenjevati finančnega načrta Državnega zbora, ampak jih je zaradi korektnosti potrebno le 
prikazati. 

5485 Sofinanciranje strank. 

V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21.1.2000, zgoraj navedeno 
proračunsko postavko 5485 nismo načrtovali in jo je treba načrtovati pri proračunskemu uporabniku, 
kije v okviru Vlade Republike Slovenije, pristojen za izvrševanje zakon o političnih strankah. 
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01 Politični sistem 
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01011204 Dejavnost državnega zbora 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov 

122 DRŽAVNI SVET 

Leto 2004 

r tisoč tolarjih 

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predlogsi Indeks 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
"" (T) (2) (3) (4) (5)=(3)/(2) 

122 |DRŽAVNI SVET | 557.309 1 100,001 SčT.472J 100,00| 100,8| 

^^^^SSTJOOJ ^^^^lOOJICJ ____56M72J 

01 POLITIČNI SISTEM 557.309 100.00  561.472  100.00 , 100,8 

0101 Politični sistem 557.309 100.00 561.472 100-00 )»"■« 
01011204 Dejavnost državnega sveta 557.309 100.00 561.472 100,00 100.8 
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1212 

DRŽAVNI SVET 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

01011204 Dejavnost državnega zbora 

Glavni program in poslanstvo Državni svet Republike Slovenije uresničuje s tem, da: predlaga 
državnemu zboru sprejem zakonov; daje mnenja državnemu zboru o vseh zadevah iz njegove 
pristojnosti; zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča; 
zahteva od državnega zbora, da razpiše zakonodajni referendum; zahteva od državnega zbora, da 
odredi parlamentarno preiskavo o zadevah javnega pomena. Državni zbor lahko zahteva od državnega 
sveta, da poda mnenje o posameznih zadevah. Organiziranje posvetov z volilno bazo, javnih razprav 
in predavanj za osvetlitev posameznih problemov bodisi v zvezi z aktualno problematiko v zvezi z 
zakonodajo, ki se je pripravljala ali pa je že bila v zakonodajnem postopku. V skladu z 99. členom 
poslovnika državni svet sodeluje z organi s podobnimi pristojnostmi v drugih državah, z 
mednarodnimi parlamentarnimi institucijami in z mednarodnimi organizacijami. Nadalje ima državni 
svet pravico, da lahko vloži Ustavnemu sodišču zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti predpisov in splošnih aktov. 

Dolgoročni cilii vlavnevci programa Državnega sveta Republike Slovenije: 

Dolgoročni cilji državnega sveta izhajajo iz: Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 
21/94, 42/97, 66/2000), Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92, 14/99), Poslovnika 
državnega sveta (Uradni list RS, št.44/93), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov 
lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92), Zakona o nezdružljivosti opravljanja 
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92), Zakona o referendumu in ljudski 
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 38/96, 59/01), Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, 
15/94), Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/00, 3/01, 
9/01, 13/01); Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93), Poslovnika o parlamentarni 
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93). 

Državni svet Republike Slovenije kot samostojni neposredni proračunski uporabnik načrtuje za leto 
2004 porabo v višini 561.472 SIT (v tisoč tolarjih). 

Pri pripravi predloga finančnega načrta se je poleg predloženih kvantitativnih izhodišč s strani 
Ministrstva za finance, upoštevalo še sledeče: 

veljavni Zakon o državnem svetu, 
veljavni sklepi Državnega sveta Republike Slovenije na dan priprave predloga finančnega načrta, 
veljavna davčna zakonodaja in drugi veljavni zakonski in podzakonski akti, ki vplivajo na 
pripravo predloga finančnega načrta. 

V letu 2004 načrtuje Državni svet Republike Slovenije odhodke v okviru obstoječih proračunskih 
postavk in sicer: 

8131 Plače; 

Obseg finančnih sredstev za plače: 

Predlog finančnega načrta za leto 2004 je izdelan ob predpostavki, da bo na dan 15.12.2002 stanje 
zaposlenih 24 od tega sta dva funkcionarja in dva pripravnika. Pri izračunu s5redstev za plače niso 
upoštevana sredstva za načrtovane dodatne zaposlitve v skladu s sprejetim načrtom delovnih mest, 
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zato bomo glede na obstoječe rešitve iz zakona o izvrševanju proračuna sredstva za dodatne zaposlitve 
uveljavljali iz proračunske rezerve. 

(v 000 SIT) 
leto 2004 

I. Plače 167.874 
2. Prispevki in davki 43.788 
3. Povračila in nadomestila ter drugi izdatki 12.067 
SKUPAJ ' 223.729 

8134 Materialni stroški; 

V okviru proračunske postavke so načrtovani materialni stroški po osnovnih ekonomskih kategorijah 
kot sledi: 

(v 000 SIT) 
leto 2004 

1. Pisarniški in splošni material in storitve 28.792 
2. Posebni material in storitve 1.347 
3. Energija. voda, komunalne storitve in komunikacije 7.448 
4. Prevozni stroški in storitve 5.343 
5. Izdatki za službena potovanja 14.459 
6. Tekoče vzdrževanje 990 
7. Najemnine in zakupnine 2.894 
8. Drugi operativni odhodki 34.057 
SKUPAJ 95.331 

Materialni stroški Državnega sveta Republike Slovenije so vezani na delo državnega sveta, ki ga poleg 
Ustave Republike Slovenije (97. člen) opredeljujejo tudi drugi zakonski in podzakonski akti. V zvezi z 
vključitvijo Slovenije v EU se predvideva povečan obseg določenih materialnih stroškov kot na 
primer: za izobraževanje, mednarodno sodelovanje, prevajanje. Upoštevano je tudi povečanje 
materialnih stroškov v okviru drugih operativnih odhodkov, ki jih ima državni svet v zvezi s svojo 
volilno bazo z organizacijo strokovnih posvetov, javnih razprav in predavanj, za osvetlitev 
posameznih problemov v zvezi z aktualno problematiko bodisi v zvezi z zakonodajo, ki se pripravlja 
ali pa je v zakonodajnem postopku. Pri postavki 8134 Materialni stroški je bil upoštevan višji indeks 
zaradi dodatnega načrtovanja sredstev materialnih stroškov državnega sveta skladno z dogovorom o 
opravljanju storitev z dne 23.4.1993 (aneks št. 1 z dne 7.6.1994 in aneks št. 2 z dne 30.3.2001), 
sklenjenim med Državnim svetom Republike Slovenije in Državnim zborom Republike Slovenije. 

8139 Drugi odhodki za delo; 

Osnova za načrtovanje drugih odhodkov za delo na drugih področjih je Zakon o državnem svetu in 
Sklep o kriterijih za izplačevanje nadomestila izgubljenega zaslužka ter povračila stroškov za 
nepoklicno opravljanje funkcije v Državnem svetu Republike Slovenije in plače za poklicno 
opravljanje funkcije predsednika in sekretarja državnega sveta (št. 111 - 02/90 - 1 z dne 28.1.1998 in 
št. 111 -02/90-2 zdne 18.4.2001). 

1. Nadomestila izgubljenega zaslužka (3. člen sklepa): 

izhodišče: 33% nadomestila, ki bi pripadalo poslancu za polni delovni čas (količnik 1,65) in 
funkcijski dodatek od 20 %-40 % (4. člen sklepa) za 39 svetnikov, 
prispevki delodajalca v višini 16,10 % in davek na izplačane plače v višini 4 %. 

2. Povračila stroškov v zvezi z delom z volivci na terenu in povračila stroškov prihoda na seje 
državnega sveta in komisij državnega sveta, 

izhodišče so določila veljavne Odredbe o povračilih materialnih stroškov v zvezi z delom 
(dejanski stroški prevoza, dnevnice, stroški nočnin in drugi dokumentirani stroški v zvezi z 
opravljanjem funkcije) - 6. člen sklepa. 
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DRUGI ODHODKI Z4 DELO NA DRUGIH PODROČJIH 
(v 000 SIT) 
Leto 2004 

l. Nadomestila za izgubljeni zaslužek državnim svetnikom 153.393 
2. Prispevki in davki za nadomestila 30.832 
3. Povračila materialnih stroškov državnim svetnikom 24.768 
SKUPAJ 208.993 

2818 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 

Za leto 2004 državni svet načrtuje nakup opreme, v glavnem za nadgradnjo obstoječe računalniške in 
programske opreme, za zamenjavo pisarniškega pohištva ter zamenjavo telekomunikacijske opreme in 
napeljav. Zaradi dotrajanosti državni svet načrtuje tudi zamenjavo opreme za tiskanje in 
razmnoževanje, ki jo za opraljanje svojega dela nujno potrebuje. Pri postavki 2818 Investicije in 
investicijsko vzdrževanje je bil upoštevan višji indeks zaradi dodatnega načrtovanja sredstev za 
investicije in investicijsko vzdrževanje Državnega sveta Republike Slovenije skladno z dogovorom o 
opravljanju storitev z dne 23.4.1993 (aneks št. 1 z dne 7.6.1994 in aneks št. 2 z dne 30.3.2001), 
sklenjenim med Državnim svetom Republike Slovenije in Državnim zborom Republike Slovenije. 

Načrtovan obseg sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje za leto 2004 je 33.419 SIT (v 
tisoč tolarjih). 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 7A LETO 2004 
(v 000 SIT) 

PRORAČUNSKA POSTAVKA Leto 2004 
8131 plače 223.729 
8134 materialni stroški 95.331 
8139 drugi odhodki za delo na drugih področjih 208.993 
2818 investicije in investicijskovzdrževanje 
državnih organov 

33.419 

SKUPAJ 561.472 
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REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 

123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 

1213 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

01011202 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 

Bilanca odhodkov Leto 2004 

v tisoč tolarjih 

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
 (I) (2) (3) (4) (S)=(3)/(2) 

123 |REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA | 149.102 g 100,00| 758.038 | 100,00g 508,~4| 

12^3^J Republišk^olihiaJaimisij^^^^^^^^J ^^^JOOjOOJj ^5S^038J ^^^^>0^0J 

01 POLITIČNI SISTEM  149.102 100,00 _ 758.038 .  L??-?? : 508,4 
0101 Politični sislem 149.102 100.00 758.038 100.00 508.4 

01011202 Izvedba in nadzor volitev in 149,102 100,00 758.038 100,00 508.4 
referendumov 
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1213 

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

Funkcije državnih volilnih organov so opredeljene z zakoni. Temeljne naloge Republiške volilne 
komisije (ter drugih državnih volilnih organov) so izvedba državnih volitev in referendumov, ki jih 
razpisuje Državni zbor RS. Pri izvedbi lokalnih volitev in lokalnih referendumov ima Republiška 
volilna komisija svetovalno funkcijo do volilnih organov lokalnih skupnosti ter nudi strokovno 
pomoč. 

01011202 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Republiška volilna komisija in drugi državni volilni organi izvajajo naloge pri izvedbi volitev in 
referendumov. Posamezne aktivnosti kot so npr. redne volitve, je mogoče planirati vnaprej, do čim 
referendumov, nadomestnih ali predčasnih volitev ni mogoče predvideti vnaprej in zato tudi ne 
planirati sredstev v te namene. 

Temeljna aktivnost v letu 2004 bo izvedba rednih volitev v državni zbor. Zaradi potrebe po uskladitvi 
sedanjega Zakona o volitvah v državni zbor s spremembami in dopolnitvami 80. člena Ustave RS bo 
prišlo do sprememb v volilni zakonodaji, katerih obseg pa z vidika proračunske porabe ne moremo 
vnaprej oceniti. 

Zaradi nezadostne pravne podlage tudi ne planiramo sredstev za izvedbo volitev v Evropski parlament 
18.06.2004. 

\ 
7000 Izvedba volitev v državni zbor; 

Sredstva za izvedbo rednih volitev v državni zbor leta 2004 so planirana na podlagi obstoječe 
zakonodaje. Vsebujejo stroške volišč, volilnih odborov, obveščanje volivcev, izvedbo glasovanja, 
javnih objav ter nadomestil članom volilnih organov. 

Sredstva planiramo v višini 699.983 tisoč SIT. Pri tem poudarjamo, da v sredstvih niso zajeta 
povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje po ZVolK. 

7660 Plače; 

Sredstva za plače planiramo v skladu z usmeritvami Vlade RS, na podlagi obstoječega števila 
zaposlenih v službi Republiške volilne komisije. V kolikor bo prišlo s spremembami zakonodaje do 
potreb po novih zaposlitvah, bo potrebno sredstva dodatno zagotoviti. 

7670 Materialni stroški; 

Največji del stroškov je namenjenih za pokrivanje najemnine in tekoče vzdrževanje prostorov na 
sedežu Republiške volilne komisije. 

2819 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 

V letu 2004 predvidevamo sredstva vložiti predvsem v nakup opreme, ki jo bomo dodatno (trajno) 
potrebovali za izvedbo volitev (predvsem arhiviranje gradiva, nakup fotokopirnega stroja) ter za 
sprotna popravila. 
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VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 

124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 

1214 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

01011203 Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2004 

124 VARUH ČLOVEKOVIH PRA V/C  v tisoč tolarjih 

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 

(I) (2) (3) (4) (5)=(3)/(2) 

124 |VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC | 319.372 | 1007001 38ST286| 100760| 120,6| 

1214~ | Varuh človekovih pravic | 319.372 1 ^^^^^^TOOOOJ 

ol _POLITlČN I SISTEM  319.372 100.00 385.286 100,00 120,6 
0101 Politični sistem 319.37: 100.00 383.286 100.00 130.6 

01011203 Varovanje človekovih pravic in 319.372 100.00 385.286 100,00 120.6 
temeljnih svoboSčin 
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1214 

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

01011203 Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

1. Opis varuha v okviru podprograma 

Opis Varuha v okviru podprograma "Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin" izhaja iz 
namena ustanovitve. Zakon o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93 popr. 15/94) v 1. 
členu določa, da se za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih 
organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil s tem zakonom ustanovi varuh 
človekovih pravic ter določijo njegove pristojnosti in pooblastila. Njegova naloga je preprečevati in 
ugotavljati kršitve človekovih pravic in druge nepravilnosti ter odpravljati njihove posledice. Temu 
načelu sledi vrsta rešitev glede načina dela varuha. Vsakdo, ki meni, da so mu z aktom ali dejanjem 
državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršene človekove pravice ali 
temeljne svoboščine, lahko da pobudo za začetek postopka pri varuhu. Varuh lahko začne postopek 
tudi na lastno pobudo, lahko obravnava tudi širša vprašanja, ki so pomembna za varstvo človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno varnost državljanov in drugih oseb, ki prebivajo v 
Republiki Sloveniji. Ob pogojih, ki jih določa zakon, lahko pri ustavnem sodišču vloži ustavno 
pritožbo v zvezi s posamično pritožbo, ki jo obravnava. V zvezi s posamično zadevo, ki jo obravnava, 
lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za 
izvrševanje javnih pooblastil. Državnemu zboru in vladi lahko daje pobude za spremembe zakonov in 
drugih pravnih aktov iz njihove pristojnosti. Varuh se pri svojem delu ravna po določilih ustave in 
mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Postopek pri varuhu je 
neformalen in za stranke brezplačen. O svojem delu varuh poroča državnemu zboru z rednimi ali 
posebnimi poročili in ga seznanja s stopnjo spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 
pravno varnostjo državljanov v Republiki Sloveniji. 

S sprejetjem novele zakona o varstvu osebnih podatkov je varuh pridobil nove pristojnosti na področju 
varstva osebnih podatkov. Varuh človekovih pravic na podlagi 8. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP - A) - Uradni list RS, št. 57/2001, popr. 
59/2001, ki velja od 24.7.2001, izvaja neodvisni nadzor varstva osebnih podatkov (nov 29.a člen). Če 
s tem zakonom ni drugače določeno, se za postopek neodvisnega nadzora varstva osebnih podatkov 
smiselno uporabljajo določbe Zakona o varuhu človekovih pravic. Na podlagi Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (nov 29.c člen), varuh nadzoruje spoštovanje predpisov o varstvu osebnih podatkov 
pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov in pri uporabnikih osebnih podatkov. Pri opravljanju te naloge 
svetuje v vseh zadevah, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov in sodeluje v postopkih 
sprejemanja predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obravnava in preiskuje pobude in 
predloge glede varstva osebnih podatkov in njihovih kršitev, spremlja delo inšpektorata za varstvo 
osebnih podatkov in predlaga ukrepe za izvajanje nadzorstva in za varstvo osebnih podatkov, na lastno 
pobudo pregleduje uresničevanje določb tega zakona ter opravlja druge naloge, določene z zakonom. 
Skladno z zakonom (nov 29.e člen), varuh enkrat letno pisno poroča Državnemu zboru o ugotovitvah, 
predlogih in priporočilih ter o stanju na področju varstva osebnih podatkov. Skladno z zakonom je 
varuh človekovih pravic uskladil svojo organizacijo in sistemizacijo z določbami tega zakona v treh 
mesecih po njegovi uveljavitvi. 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 28.9.2001 ob obravnavi petega rednega poročila 
Varuha človekovih pravic za leto 1999 in šestega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic 
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za leto 2000 med drugim sprejel tudi sklep, po katerem se znotraj obstoječe institucije varuha oblikuje 
notranja organizacijska enota, ki se specializira za varstvo otrokovih pravic. 

Zakonodaja 

• Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP), Uradni list RS št. 71/93. popr. 15/94; 
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), Uradni list RS št. 59/99, 57/01, 59/01; 
• Poslovnik varuha človekovih pravic (Uradni list RS, št. 63/95, 54/98). 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 
razmerju do državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ugotavljanje 
kršitev in drugih nepravilnosti ter odpravljanje njihovih posledic. Cilj je tudi promocija človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin. 

3. Proračunske postavke 

3095 Plače; 

Sredstva predvidena za plače v letu 2004, izhajajo iz sprejetega načrta delovnih mest pri Varuhu 
človekovih pravic v letu 2002 in 2003 ter načrta delovnih mest pri Varuhu človekovih pravic v letih 
2004. Predvidene so tri nove zaposlitve - namestnik varuha za socialo, ki bo pristojen tudi za področje 
otrokovih pravic, in dva strokovna sodelavca - eden za delo na področju varstva otrokovih pravic in 
eden za delo na področju varstva osebnih podatkov. Predvidena pa je tudi zaposlitev enega pripravnika 
z univ. izobrazbo in sicer za določen čas. 

V izhodišču za plače v letu 2002 in 2003 Ministrstvo za finance ni upoštevalo manjkajoča sredstva za 
plače že za leto 2002, ravno tako niso upoštevana manjkajoča sredstva za plače za leto 2003. 
Ocenjujemo, da bo poraba sredstev za plače za leto 2004 za obstoječe število zaposlenih v Uradu 
varuha človekovih pravic, v celoti upoštevajoč izhodišča, ki jih je za pripravo proračuna dalo 
Ministrstvo za finance, znašala predvidoma 302.759 mio SIT, za nove zaposlitve pa bo potrebno 
zagotoviti dodatna sredstva. 

Določeni obseg potrebnih sredstev v letu 2004 temelji na globalnih kvantitativnih okvirih razvoja, ki 
jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Pri izračunu potrebnega obsega sredstev za plače je 
upoštevano število zaposlenih na dan 31.7. 2002 (skupaj 33 zaposlenih) ter predvidene nove 
zaposlitve. 

3419 Materialni stroški; 

Predvidena sredstva so namenjena delu varuha. Zajeti so stroški, ki izhajajo iz pristojnosti varuha po 
zakonu o varuhu človekovih pravic in noveli zakona o varstvu osebnih podatkov iz leta 2001 ter 
poslovnika varuha človekovih pravic (poslovanje zunaj sedeža, izdelava in javna objava letnega in 
posebnih poročil, opravljanje neodvisnega nadzora nad varstvom osebnih podatkov, promocija 
človekovih pravic, usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, stroški prevajanja, izvedencev, 
službenih potovanj, stroški notranje revizije, obratovalni stroški ter drugi stroški, potrebni za 
nemoteno delo). Upoštevana so tudi sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju informacijske 
infrastrukture, pisarniške opreme, poslovnih prostorov ter sredstva namenjena protokolarnim 
dogodkom. 

7338 Investicije in investicijsko vzdrževanje; 

Na področju investicij varuh planira v letu 2004 sredstva za računalniško opremo in sicer za 
posodobitev informacijskega sistema - strojne in programske opreme. Sredstva so namenjena nakupu 
in nadgradnji osebnih in prenosnih računalnikov. Vključena so tudi sredstva za strežnik, mrežni 
tiskalnik in sistem za neprekinjeno napajanje. Preostala planirana sredstva na tej postavki so 
namenjena posodobitvi telekomunikacijske opreme (nadgradnja telefonske centrale, zamenjava 
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telefonov) ter nakupu avdiovizualne in pisarniške opreme, vzdrževanju poslovnih prostorov in nakupu 
druge opreme manjše vrednosti. Po sprejemu načrta prodaje državnega premoženja na Vladi 
Republike Slovenije (predvidena je prodaja dveh osebnih avtomobilov) bosta kupljeni dve novi osebni 
vozili. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji podprograma, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni letni izvedbeni cilji so: 

Obravnava pobud, pogovori s pobudniki v uradu varuha in na brezplačni telefonski številki, 
poslovanje zunaj sedeža, obiski in nadzor zavodov za prestajanje kazni zapora in drugih prostorov, v 
katerih so osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, ter drugih zavodov z omejeno svobodo gibanja, 
opravljanje pogovorov z osebami v omenjenih zavodih, izdelava poročil, izobraževanje za človekove 
pravice in promocija človekovih pravic, sodelovanje s sorodnimi institucijami iz tujine in dejavnost 
varuha človekovih pravic v okviru Svetovnega združenja ombudsmanov (International Ombudsman 
Institute - IOI), upoštevajoč njegovo izvolitev za regionalnega direktorja za Srednjo in Vzhodno 
Evropo. 

Varuh nima pristojnosti oblastnega odločanja in ne more sprejemati pravno obveznih odločitev, ki bi 
bile sankcionirane s sredstvi pravne prisile. Njegova dejanja in akti niso oblastne narave in z njimi ne 
izvaja oblasti. Posamičnih aktov ne izdaja v obliki odločbe, sodbe, sklepa ali odredbe, torej v oblikah, 
ki sicer poudarjajo avtoritativnost v izvajanju oblasti. Varuh človekovih pravic je dodatno sredstvo 
zunaj sodnega varstva pravic posameznikov. Bil je ustanovljen z namenom varovanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in 
nosilcev javnih pooblastil. Njegova naloga je ugotavljati in preprečevati kršitve človekovih pravic in 
druge nepravilnosti ter odpravljati njihove posledice. 

To počne na dveh ravneh. Prva raven je ukvarjanje s posamezno prijavo zatijevanega kršenja 
človekove pravice posameznika, druga pa delo sistemske, promocijske in preventivne narave. Prva 
pomeni odpravljanje konkretne kršitve, druga pa preprečevanje bodočih kršitev. Pogosto pa se obe 
ravni prepletata. 

Bistvo varuhovega dela so tudi odnosi z različnimi javnostmi. Odnosi z javnostmi so več kot odnosi z 
mediji. Ne gre zgolj za komuniciranje med javnostmi, ampak tudi za medsebojno vplivanje. Varuh 
ima legitimno pravico s svojim delom vplivati na javnosti, da na eni strani odpravijo kršitve pravic in 
na drugi da preprečujejo njihovo nastajanje. Komunikacija je pri tem sredstvo za tvorno iskanje 
rešitev. 

Zaposleni v Uradu varuha človekovih pravic so tako na prvi kot na drugi ravni vsak dan v odnosih z 
različnimi zunanjimi javnostmi, vse od najširše, splošne javnosti, do številnih strokovnih. To so 
pobudniki, predstavniki državnih organov, organov lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil, 
nevladne in neprofitne organizacije, deprivilegirane in marginalizirane skupine, mednarodna javnost. 

Kvantitativni indikatorji na področju delovanja institucije bodo razvidni iz statističnih podatkov, 
izdanih v poročilih o delu varuha, predstavljeni na tiskovnih konferencah ter Državnemu zboru RS ob 
vsakokratnem obravnavanju poročila varuha. Poročila bodo skladno z drugim odstavkom 44. člena 
zakona o varuhu človekovih pravic javno objavljena. Vsa poročila pa bodo dostopna tudi na spletnih 
straneh varuha (http://www.varuh-rs.si). 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2004 

131 USTAVNO SODIŠČE v tisoč tolarjih 

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predlog« Indeks 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
 0) (2) (3) (4) (5)=(3)/(2) 

100,001 T03Tl| 

jmkooj ii^_j03iij 

100.00 103,1 

100.00 103.1 
100.00 103,1 

131 |USTAVNO SODIŠČE | 943T033 1 ~T00,00| 971.841 | 

1311 | Ustavno sodličt • |~ 943.0331 ~~~Tl00jO0l 

01 POLITIČNI SISTEM __  943.033 100,00 ~971.841 I 

Olfil Politični sistem 943.033 100.00 971.841 
01011301 Ustavno sodišče in njecovo delovanje 943.033 100.00 971.841 
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BI USTA l'.\0 SODIŠČE 

Račun finančnih terjatev in naloib Leto 2004 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 

proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)/(2) 

131 |USTAVNO SODIŠČE J 2.000 J 100,00| 4.000 1 100,001 200.0| 

1311 | Ustavno sodišče 2.000 I 100.1 flOJI 4.000 | 100.1 O0| 200, 

01 POLITIČM SISTEM   

0101 Politični sistem 
01011301 Ustavno sodišče in njegovo delovanje 

2.000 

2.000 

2.000 

100,00 

100.00 

100.00 

4.000j j 
4.000 

4.000 

100.00 200,0 

100.00 

100.00 

200.0 

200.0 
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1311 

USTAVNO SODIŠČE 

01 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

01011301 Ustavno sodišče in njegovo delovanje 

Podprogram izvaja: 1311 Ustavno sodišče 

Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. Ustavno sodišče odloča o skladnosti zakonov z ustavo, o skladnosti zakonov ter drugih 
predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava, o 
skladnosti podzakonskih predpisov lokalnih skupnosti in splošnih aktov izdanih za izvrševanje javnih 
pooblastil z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi. Ustavno sodišče odloča tudi o ustavnih pritožbah 
zaradi kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti, o sporih glede pristojnosti med 
državo in lokalnimi skupnostmi, med lokalnimi skupnostmi, med sodišči in drugimi državnimi organi, o 
sporih o pristojnosti med državnim zborom, predsednikom Republike Slovenije in Vlado, o odgovornosti 
predsednika Republike, predsednika Vlade ter ministrov, o protiustavnosti aktov in delovanja političnih 
strank, o pritožbah v postopku potrditve poslanskih mandatov in v vseh drugih zadevah, ki so mu naložene 
z zakoni. 

Dolgoročni cilji Ustavnega sodišča izhajajo iz Zakona o Ustavnem sodišču Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 15/94): varstvo ustavnosti, zakonitosti, človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Ključni cilj je učinkovitost poslovanja sodišča s tem, da dosežemo povprečni rok reševanja zadev prej kot v 
dveh letih, da se zagotovi reševanje zadev v postopkih pred Ustavnim sodiščem brez nepotrebnega 
odlašanja, oziroma v razumnem roku. 

3007 Plače; 

Plače funkcionarjev (predsednik, sodniki in sekretar) Ustavnega sodišča se določajo v skladu z Zakonom o 
ustavnem sodišču in bodo v letu 2004 prilagojene novi zakonodaji, kar velja tudi za plače sodnega osebja, 
za katere se smiselno uporabljajo predpisi, ki določajo plače zaposlenih v državni upravi. 

Načrtujemo, da bomo v letu 2004 dosegli naslednjo strukturo poleg funkcionarjev: zaposlenih 67 
sodelavcev za polni delovni čas in 6 sodelavcev s tretjinskim delovnim časom ter 4 pripravnike. Nove 
zaposlitve nameravamo pretežno realizirati v letu 2003, tako da bomo v letu 2004 število zaposlenih 
povečali za enega strokovnega sodelavca ter realizirali tudi tiste zaposlitve, kijih ne morebiti ne bi uspeli 
realizirati v letu 2003. Potrebna sredstva bomo črpali iz tekoče proračunske rezerve. 

Plače so načrtovane v skladu s parametri, ki jih je določilo Ministrstvo za finance. Ker še niso sprejeti vsi 
podzakonski predpisi, ki bodo veljali na podlagi spremenjene plačne zakonodaje, so pričakovane 
spremembe vsebovane le delno in jih bo potrebno prilagoditi, ko bodo sprejeti vsi zadevni predpisi. 

Načrtovana sredstva zato pravzaprav predstavljajo obseg izplačil po sedanji ureditvi plač ob upoštevanju 
kvantitativnih izhodišč in polovice predvidene rasti glede na leto 2003. 

Načrtovana so tudi sredstva za izplačilo drugih osebnih prejemkov in sredstva za napredovanja zaposlenih. 

3331 Materialni stroški; 

Višina materialnih stroškov v letu 2004 je pogojena predvsem s porastom oziroma pripadom novih zadev in 
dejstvom, da bo Ustavno sodišče v letu 2003 pridobilo nove prostore in jih uredilo za potrebe strokovnih 
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sodelavcev, kar bo signifikantno povečalo fiksne materialne stroške (stroški energije, komunikacij, 
varovanja stavbe itd.)- Doslej je pripad novih zadev naraščal za približno 20 odstotkov letno, sedaj pa se 
povečuje na več kot 50 odstotkov, zato na obseg stroškov ne moremo bistveno vplivati. 

Pričakujemo bistveni porast stroškov za pisarniški material (povečan pripad novih zadev), strokovno 
literaturo in izobraževanje (nove zaposlitve) in vzdrževanje stavbe in delovnih sredstev (novi prostori). 

Načrtovali smo tudi sredstva za plačilo stroškov zunanjim znanstvenim sodelavcem, sodnim tolmačem in 
sodnim izvedencem. 

3655 Drugi odhodki za delo na drugih področjih; 

Načrtovana sredstva predstavljajo stroške za mednarodno oz. meddržavno sodelovanje funkcionarjev in 
strokovnih sodelavcev, t.j. stroške službenih potovanj. 

Na tej postavki načrtujemo tudi sredstva za prevajanje odločb in sklepov Ustavnega sodišča ter sredstva za 
plačilo mednarodnih članarin. 

8752 Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj; 

Ustavno sodišče ima v lasti devet stanovanjskih enot, kijih vzdržuje za potrebe funkcionarjev in drugih 
zaposlenih. Načrtovana sredstva predstavljajo fiksne stroške in stroške predvidenih nujnih vzdrževalnih del. 

2820 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov; 

V letu 2003 bomo prevzeli in obnovili poslovne prostore v stavbi na Cankarjevi 5 in jo povezali s 
poslovnimi prostori na Beethovnovi 10, kar bo osnovna materialna podlaga za dosego zastavljenih ciljev. V 
letu 2004 bo potrebno urediti kletne prostore, pročelje in dvorišče na dvoriščni strani Cankarjeve 5, saj v 
letu 2003 ne bomo imeli dovolj sredstev, da bi stavbo uredili v celoti. 

Iz istega razloga bomo v letu 2004 zaključili opremljanje pisarn s pisarniškim pohištvom ter opremili sejno 
sobo v drugem nadstropju Cankarjeve 5, da bi bila večnamenska (sestanki, prezentacije, strokovno 
izobraževanje), z ustrezno pisarniško in komunikacijsko opremo. 

Posebno pozornost bomo še naprej posvečali vlaganju v informatiko kot enega od temeljev bolj 
učinkovitega dela. Nadaljevali bomo razvoj in posodabljanje lastne programske opreme v okviru 
nadgradnje informacijskega sistema Ustavnega sodišča (PUS) ter posodobili sistemsko programsko opremo 
(Microsoft). Zamenjali bomo neustrezno strojno opremo s sodobno, ki bo ustrezala novi programski 
opremi. 

Nadaljevali bomo z obnavljanjem voznega parka in sicer bomo zamenjali tri odslužena službena vozila, od 
tega eno za službene potrebe predsednika sodišča. 

8372 Nakup prevoznih sredstev - sredstva od prodaje državnega premoženja; 

Prodali bomo eno odsluženo službeno vozilo in prihodek namenili nakupu oziroma doplačilu novega 
vozila. 

8420 Nakup računalniške opreme - sredstva od prodaje državnega premoženja; 

Prodali bomo nekaj zastarele računalniške opreme in prihodek namenili nakupu nove. 

8421 Nakup pisarniške opreme - sredstva od prodaje državnega premoženja; 

Nekaj zastarele pisarniške opreme bomo prodali in prihodek namenili nakupu nove. 

8906 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine; 

Sredstva predstavljajo nakazilo zavarovalnic in so namenjena popravilu službenih vozil. 
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131 Gostinska dejavnost za potrebe državnih organov; 

Z ureditvijo kletnih prostorov nam je omogočeno opravljanje lastne dejavnosti - okrepčevalnica za 
zaposlene. Ponudba se dopolnjuje, zato predvidevamo nekoliko višje prihodke. 

147 Izdaja odločb in sklepov Ustavnega sodišča; 

Ustavno sodišče izdaja zbirko sodnih odločb in sklepov in z ustvarjenimi namenskimi prihodki bomo 
pokrili vse nastale stroške izdajanja odločb. 

6638 Dolgoročna stanovanjska posojila. 

Glede na ocenjene stroške nabave in vzdrževanja službenih stanovanj, je smotrneje dodeljevati 
stanovanjska posojila in tako trajno rešiti stanovanjske probleme zaposlenih. 

Načrtujemo rešitev stanovanjskega problema enemu zaposlenemu. 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2004 

132 RAČUNSKO SODIŠČE  v tisoč tolarjih 

Predlpg sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 

(I) (2) (3) (4) <5)=(3)/(2) 

132 [RAČUNSKO SODIŠČE " | 1.405.231 g 100.00| ~ 1.587.667 1 i 100,00| 113,0| 

lJM^^JRačunskc^odišč^^^^^^^^^^^^^^J ___JIO0J)0J ^^587^66^ i__i__iJ00;00j 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 1.405.231 J"0-0! 1.587.667   100,00  113.0 
A PM1N1STRAC1JA     

0203 Fiskalni nadzor (Računsko sodišče) 1.40?.231 100.00 1.587.667 I OO.OO JJiO 

02031301 Dejavnost Računskega sodiSča 1.405.231 100.00 1.587.667 100.00 113,0 
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1312 

RAČUNSKO SODIŠČE 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

0203 Fiskalni nadzor (Računsko sodišče) 

02031301 Dejavnost računskega sodišča 

Povzetek predloga finančnega načrta za leto 2004 

Predlog finančnega načrta računskega sodišča za leto 2004 sestavljajo naslednje tri osnovne postavke: 

5911 Plače 1.177.498.000 SIT 
5914 Materialni stroški 350.969.000 SIT 
2822 Investicije in investicijsko vzdrževanje  59.200.000 SIT 
Skupaj 1.587.667.000 SIT 

Poleg teh treh osnovnih postavk vključujemo v spremenjeni finančni načrt za leto 2004 še naslednjo 
postavko: 
1093 Odprodaja državnega stvarnega premoženja 300.000 SIT 

Obrazložitev finančnega načrta za leto 2004 

Opis podprograma in ključnih nalog 

Računsko sodišče revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev, in sicer lahko revidira pravilnost in 
smotrnost poslovanja ali pa akt o preteklem kakor tudi o načrtovanem poslovanju uporabnika javnih 
sredstev v skladu z Zakonom o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01). 

Cilii računskega sodišča v letu 2004 

Osnovni cilj računskega sodišča bo tudi v letu 2004, da pri razpoložljivem revizijskem času izpolni 
zakonske obveznosti iz četrtega odstavka 25. člena ZRacS - 1, čim bolj učinkovito in strukturirano po 
področjih. 

Poleg osnovnega cilja bo računsko sodišče v letu 2004 uresničevalo tudi naslednje cilje: 

• pripravljanje na nove naloge po včlanitvi Slovenije v Evropsko unijo, 
• sodelovanje z Evropskim računskim sodiščem in nacionalnimi vrhovnimi revizijskimi 

institucijami, 
• nadaljnje uveljavljanje v mednarodnem strokovnem okolju, 
• izpopolnjevanje usposobljenosti revizorjev za zahtevne revizijske naloge. 

Računsko sodišče bo v letu 2004 nadaljevalo z usposabljanjem revizorjev za pridobitev strokovnega 
naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor. 

Proračunske postavke 

Računsko sodišče kot samostojni proračunski uporabnik načrtuje za leto 2004 potrebna finančna 
sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: 

• 5911 Plače, 
• 5914 Materialni stroški, 
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• 2822 Investicije in investicijsko vzdrževanje, 
• 1093 Odprodaja premoženja. 

5911 Plače; 

Plače in nadomestila 

Načrtujemo, da se bo v letu 2004 povečalo število zaposlenih za sedem, tako da bo na koncu 
leta 2004 na računskem sodišču dosežena ciljna zaposlenost - to je 120 oseb. Pri pripravi 
načrta finančnih sredstev za plače in dajatve dodatnih zaposlitev nismo upoštevali. 

Na podlagi Odloka o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Računskega sodišča 
Republike Slovenije številka 700 - 04/94 - 18/1 z dne 9. decembra 1994 (Uradni list RS, št. 7/94), 
33. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) in uradnega datuma nastopa 
opravljanja funkcije v letu 2004 preneha funkcija osmim funkcionarjem. Po zakonu imajo vsi pravico 
do nadomestila plače v višini, ki bi jo prejemali, če bi opravljali funkcijo za dvanajst mesecev. 

Za leto 2004 načrtujemo, da se bodo nadomestila izplačevala osmim funkcionarjem, in sicer šestim /6/ 
za deset mesecev in enemu /1/ za devet mesecev, enemu pa se bo nadomestilo začelo izplačevati šele v 
letu 2005. 

Izdatki za plače 

Funkcionarji računskega sodišča 237.461.000 SIT 
Zaposleni v oddelkih 648.194.000 SIT 
Skupaj 885.655.000 SIT 

Davek na izplačane plače in prispevki delodajalca za socialno varnost 

Za leto 2004 načrtujemo 

Davek na izplačane plače 84.710.000 SIT 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 78.381.000 SIT 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 62.792.000 SIT 
Prispevek za zaposlovanje 532.000 SIT 
Prispevek za starševsko varstvo 886.000 SIT 
Skupaj 227.301 .OOOSIT 

Povračila, nadomestila in drugi izdatki zaposlenim 

Ocenjujemo, da bodo zaposlenim pripadala povračila, nadomestila in drugi izdatki v znesku 
64.542.000 SIT. 

Ocena celotnih izdatkov za plače, nadomestila zaradi prenehanja opravljanja funkcije, povračila in 
nadomestila, druge izdatke zaposlenim in dajatve v letu 2004 
Plače in dodatki 885.665.000 SIT 
Povračila, nadomestila in drugi izdatki 64.542.000 SIT 
Prispevki za socialno varnost in davek na izplačane plače  227.301.000 SIT 
Skupaj 1.177.508.000 SIT 

5914 Materialni stroški; 

Pretežni del (84 %) materialnih stroškov načrtujemo kot posredne stroške, 16 % materialnih stroškov 
pa načrtujemo kot neposredne stroške. 

Kot posredne stroške obravnavamo: 
pisarniški material in storitve, energijo in podobne stroške, 
vzdrževanje opreme, stroške upravljanja prostorov, 
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najemnino opreme in poslovnih prostorov, 
sodelovanje z revizijskimi hišami, 
povračila stroškov za opravljanje revizijskega dela na terenu. 

Ocenjujemo, da bodo posredni materialni stroški 294.434.000 SIT. V tej oceni je več kot polovico 
(59 %) načrtovanih sredstev za najemnino za poslovne prostore. 

Kot neposredne materialne stroške obravnavamo: 

stroške za multilateralno in bilateralno mednarodno sodelovanje, 
stroške za izobraževanje. 

Mednarodno sodelovanje obsega: 

obiske tujih delegacij pri nas, 
obiske naših delegacij pri drugih vrhovnih revizijskih institucijah, 
udeležbe na mednarodnih konferencah in seminarjih, 
udeležbe na sestankih delovnih teles mednarodnih združenj INTOSAI, EUROSAI in 

- EURORA1. 

Izobraževanje obsega: 

udeležbo na seminarjih doma in v tujini, 
organiziranje izobraževalnih dni računskega sodišča konec leta, 
strokovno izobraževanje v tujini - v National Audit Office, 
nadaljevanje usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva državni revizor, 
nadaljevanje usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni državni revizor. 

Ocena neposrednih materialnih stroškov v letu 2004 

Stroški za mednarodno sodelovanje 
Stroški za izobraževanje  
Skupaj  

Načrtovani materialni stroški v letu 2004 
Posredni materialni stroški 294.434.000 SIT 
Neposredni materialni stroški  56.535.000 SIT 
Skupaj   350.969.000 SIT 

2822 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov; 

Načrtovani investicijski izdatki znašajo 59.200.000 SIT. Načrtovani izdatki za nakup pisarniškega 
pohištva in opreme (manjše investicije v znesku 3.500.000 SIT) ter za nakup telekomunikacijske 
opreme (v znesku 500.000 SIT) so predvideni za nadomestni nakup - poškodovane in izrabljene 
opreme. 

Zaradi načrtovanih dodatnih zaposlitev načrtujemo tudi nakup dodatne opreme v znesku 
2.500.000 SIT. Pretežni del (81 %) načrtovanih investicijskih izdatkov je namenjen za modernizacijo 
in nakup dodatne računalniške in programske opreme. Za nakup namiznih in prenosnih računalnikov 
načrtujemo 28.700.000 SIT, za nakup programske opreme pa 19.000.000 SIT (oprema za podporo 
revidiranju, okolje Windows in Office s sklenitvijo Enterprice Agreementa). 

Za leto 2004 načrtujemo tudi investicijsko vzdrževanje - izboljšave poslovnih prostorov v znesku 
5.000.000 SIT. 

Načrtovani investicijski izdatki v letu 2004 

Nakup opreme 
Investicijsko vzdrževanje in obnove 
Skupaj  

19.015.000 SIT 
37.520.000 SIT 
56.535.000 SIT 

54.200.000 SIT 
5.000.000 SIT 

59.200.000 SIT 
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1093 Odprodaja premoženja. 

Računsko sodišče načrtuje odprodajo tehnično in tehnološko zastarane in poškodovane računalniške in 
programske opreme ter službenega vozila. 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTUR! Bilanca odhodkov Leto 2004 

134 DRŽA l'KA REVIZIJSKA KOMISIJA v tisoč tolarjih 

Predlog sprememb Strukl. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
 0) (2) (3) (4) (5)=(3)/(2) 

134" IDRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA | 228.670 | ~ l6o,00| 2441490 | j00,001 106T9| 

13l^JDržavniM|evizijsk^onusija^^^^^^^J| ^J28j670J ^^^^^OjMjjOJ ^^^244^9^J| ^^^^JIOMjOJ ^^^JI06j9| 

02 EKONOMSKA! NFISKALN A 2287670 100,66 244.490 I00JB0 106,9 
ADMINISTRACIJA 

»202 Urejanje na področju fiskalne politike 228.670 100.0» 244.490 10Q,00 1 »6,9 

02021301 Javna naročila in nadzor 228.670 100,00 244.490 100.00 106.9 
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1314 

DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02021301 Javna naročila in nadzor 

Podprogram izvaja: 1314 Državna revizijska komisija 

Glavni izvedbeni cilj je zagotavljanje učinkovitega pravnega varstva ponudnikov na temelju 
enakopravnega dostopa do trga javnih naročil ob upoštevanju njegove učinkovitosti in gospodarnosti 
ter prispevati k zaupanju javnosti v delovanje države na tem področju. 

Na podlagi določil 16. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02) 
in Uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 
45/02), vam posredujemo obrazložitev predloga finančnega načrta za leto 2004. 

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna 
revizijska komisija) je samostojen in neodvisen državni organ, ki zagotavlja pravno varstvo 
ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil. 

Neodvisnost Državni revizijski komisiji zagotavlja Zakon o reviziji postopkov oddaje javnega 
naročanja, ki poleg drugega določa, da se sredstva za delo komisije zagotavljajo v proračunu 
Republike Slovenije, na predlog Državne revizijske komisije. 

Podrobnejšo organizacijo in način dela Državne revizijske komisije ureja Poslovnik Državne 
revizijske komisije (Uradni list, RS št. 55/00). Sedanjo sestavo Državne revizijske komisije pa je 
imenoval Državni zbor dne 22.12.1999 in 24.5.2001 z Odlokom o imenovanju predsednika in članov 
Državne revizijske komisije. 

Pri pripravi predloga potrebnih finančnih sredstev za delo Državne revizijske komisije v letu 2004, 
smo izhajali iz programskih izhodišč za delo v tem obdobju, upoštevali smo dodatne naloge po 
sprejetju sprememb in dopolnitev Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, ki je v fazi 
sprejemanja, kot tudi: 

1. Zakon o javnih financah, 
2. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02), 
3. Poslovnik Državne revizijske komisije, 
4. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest pri Državni revizijski komisiji, 
5. Pravilnik o napredovanju in nagrajevanju zaposlenih na Državni revizijski komisiji, 
6. Uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS 

št.45/02), 
7. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 

99/02), 
8. Proračunski priročnik 2003 - 2004. 
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Povzetek programskih izhodišč za delo Državne revizijske komisije: 

a. pravočasno in strokovno odločanje o pravnem varstvu ponudnikov v postopkih oddaje javnih 
naročil (in koncesij), 

b. aktivnosti na zakonodajnem področju zaradi zahtev po uskladitvi 
Evropskih skupnosti, glede poenostavitve postopkov kot tudi na 
temeljnih načel javnega naročanja, 

c. vzpostavitev enotnega pravnega reda, 
d. doseganje visoke stopnje profesionalnosti dela, 
e. sodelovanje z mednarodnimi institucijami s področja javnih naročil, 
f. sodelovanje z Uradom za javna naročila zlasti pri aktivnostih na zakonodajnem področju, 

izobraževanju kadrov na področju javnih naročil, 
g. spremljanje porevizijskih dogodkov, z namenom spremljanja naročnikovega ravnanja po prejemu 

odločbe Državne revizijske komisije, 
h. ob predvidevanju, da bo s prejetjem sprememb in dopolnitev Zakona o reviziji postopkov javnega 

naročanja sprejeta tudi določba, bo v primeru javnih naročil, ki se financirajo iz sredstev 
mednarodnih organizacij in skladov ali drugih podobnih virov, preneseno pravno varstvo na 
Državno revizijsko komisijo. 

Nadaljnje naloge Državne revizijske komisije, so poleg že navedenega, vsekakor skrb za permanentno 
izobraževanje vseh zaposlenih z udeležbami na raznih seminarjih kot tudi s podiplomskim študijem na 
področjih, ki so za Državno revizijsko komisijo pomembna. 

Ker je ena izmed temeljnih aktivnosti Državne revizijske komisije strokovno reševanje vseh 
revizijskih zahtevkov, moramo imeti dobre podporne službe, ki so v pomoč članom in svetovalcem, 
kot tudi informacijsko podporo, kar skušamo tudi doseči. 

Izhodišča, na katerih temeljijo pripravljeni izračuni in ocene zastavljenih ciljev z obrazložitvijo 
finančnega načrta, po posameznih proračunskih postavkah. 

1020 Plače; 

(višina načrtovanih sredstev - v tisočih: 162.220 SIT) 

Za izvajanje načrtovanih aktivnosti v letu 2004, bomo na proračunski postavki plače potrebovali 
sredstva v višini 162.220 tisoč tolarjev. Pri tem smo upoštevali, da bomo že v letu 2003 zaposlili dva 
nova sodelavca, zato načrtujemo v letu 2004 zaposliti le še enega svetovalca. 

Nova zaposlitev je nujno potrebna, saj bo, zaradi sprememb in dopolnitev Zakona o reviziji postopkov 
javnega naročanja v primeru javnih naročil, ki se financirajo iz sredstev mednarodnih organizacij, 
skladov ali drugih podobnih virov, zagotavljala pravno varstvo Državna revizijska komisija. Poleg 
tega tudi število vloženih zahtevkov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil ponudnikov iz leta v 
leta narašča, kar je razvidno iz poročil o delu Državne revizijske komisije (število vloženih zahtevkov 
za revizijo seje v letu 2001 glede na leto 2000 povečalo za 19%; število vloženih zahtevkov za 
revizijo se je v prvi polovici leta 2002 glede na enako obdobje v letu 2001 povečalo za 40 %). Ob 
upoštevanju delovnih dni v letu 2001 smo izdali povprečno 1,2 odločitve na dan (306 zahtevkov za 
revizijo/248 delovnih dni), kar je, glede na obseg odločitev (pogojenih z zahtevnostjo in obsežnostjo 
navedb v zahtevkih za revizijo), ki v skupnem številu znaša kar 2012 strani odločitev, ob povečanju 
števila zahtevkov za revizijo, predstavljalo bistveno povečan obseg dela. 

Ker je čas odločanja v zahtevkih za revizijo zakonsko omejen (15 dni od dneva vložitve zahtevka za 
revizijo oz. največ 35 dni v primeru utemeljenega podaljšanja roka za rešitev zahtevka za revizijo) in 
ker se nam bo s spremembami in dopolnitvami zakona razširilo področje dela, je zaposlitev enega 
svetovalca utemeljena. 

zakona s pravnim redom 
zagotavljanju spoštovanja 
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Količniki zaposlenih kot tudi dodatki so določeni v skladu z določili Pravilnika o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest na Državni revizijski komisiji in prilogo »Funkcije in delovna mesta pri 
Državni revizijski komisiji«. 

Pri načrtovanju potrebnih sredstev smo upoštevali redna napredovanja pri zaposlenih, ki bodo v letu 
2004 izpolnili pogoj treh let od zadnjega napredovanja. Predvideli pa smo tudi možnost izrednega 
napredovanja za en plačilni razred. 

Pri določitvi izhodiščne plače za zaposlene, ki se določajo skladno z Zakonom o razmerjih plač v 
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, smo upoštevali odstotke povečanj v 
letu 2003, ki so določeni v Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 99/02), za leto 2004 pa tako kot je navedeno v priročniku za pripravo 
proračuna za leto 2003/2004. 

Za določitev obsega delovne uspešnosti za zaposlene (višje upravne delavce in strokovno-tehnične 
delavce) smo upoštevali določila prvega odstavka 21. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list 
RS, št. 56/02), saj podzakonski akti, ki bi določali (v odstotkih) drugačen obseg sredstev za delovno 
uspešnost v letu 2004, še niso sprejeti. 

Pri določitvi višine potrebnih sredstev za izplačilo delovne uspešnosti za predsednico, namestnika in 
člane Državne revizijske komisije (36. člen Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja določa, da 
do uveljavitve zakona, ki bo urejal pravice iz delovnega razmerja za javne uslužbence, veljajo enaki 
predpisi kot veljajo za državne sekretarje) smo upoštevali višino delovne uspešnost na dan 1.1.2002 
povečano z rastjo izhodiščnih plač po sedanjih predpisih in predvideno povečanje v letu 2004. 

Regres za letni dopust smo planirali za 18 zaposlenih, ravno tako tudi stroške za prehrano med delom 
in povračila prevoza na delo. Pri tem smo upoštevali dneve dejanske prisotnosti ter kvantitativna 
izhodišča, ki so navedena v proračunskem priročniku. 

Za leto 2004 smo planirali tudi, izplačilo solidarnostne pomoči in jubilejnih nagrad. 

Prispevke in davke smo planirali v zakonsko določenih višinah. 

1021 Materialni stroški; 

(višina načrtovanih sredstev - v tisočih: 66.361 SIT) 

Pri načrtovanju sredstev za materialne stroške smo izhajali iz: 

1. povečanega obsega dela, 
2. števila zaposlenih delavcev (ciljna zaposlitev na dan 31.12.2004 je 18), 
3. povečanih fiksnih stroškov, 
4. pridobitve dodatnih poslovnih prostorov, 
5. izobraževanja zaposlenih (podiplomski študij, strokovna izobraževanja doma in v tujini), 
6. povečanega mednarodnega sodelovanja zaradi usklajevanj našega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske skupnosti. 

Kot smo že v navedli pri obrazložitvi potrebnih sredstev za plače, bomo morali v letu 2004 zaposliti 
novega sodelavca (dva sodelavca bomo zaposlili že v letu 2003) in s tem pridobiti tudi dodatne 
poslovne prostore, zaradi česar se nam bodo povečali tako fiksni kot tudi spremenljivi stroški. 

Kot je iz našega predloga razvidno, najvišji strošek na proračunski postavki 1021 - Materialni stroški 
predstavlja najemnina za poslovne prostore in drugi operativni odhodki, ki v skupnem načrtovanem 
znesku na navedeni proračunski postavki predstavljajo 47 % potrebnih sredstev. 

Pri odločitvah o vloženih zahtevkih za revizijo ponudnikov, moramo na področjih za katera so 
potrebna posebna strokovna znanja angažirati izvedence oziroma neodvisne strokovnjake. 
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Ker je eden izmed pomembnih ciljev Državne revizijske komisije vzpostavljanje enotne pravne prakse 
na področju javnega naročanja, ter slediti spremembam je razumljivo, da morajo biti zaposleni na 
Državni revizijski komisiji seznanjeni z novostmi na tem področju in se udeleževati primernih 
izobraževalnih oblik tako doma kot tudi v tujini. Na ta način lahko iščemo optimalne rešitve odprtih 
vprašanj, ki se pojavljajo v praksi in o stališčih do aktualnih vprašanj obveščati javnost. 

Na mednarodnem področju načrtujemo sodelovanje z institucijami s področja javnega naročja, (s 
katerimi že sodelujemo) še poglobiti. Sodelovanje z njimi nam koristi pri prenosu dobre prakse in pri 
preverjanju odločitev Državne revizijske komisije. 

1022 Investicije in investicijsko vzdrževanje. 

(višina načrtovanih sredstev - v tisočih: 15.909 SIT) 

V letu 2004 načrtujemo pridobiti dodatne poslovne prostore, kijih bomo morali ustrezno preurediti in 
opremiti. Za te namene smo planirali: 

1. stroške za preureditev, 
2. nakup pisarniškega pohištva in druge opreme. 

Zaradi zastarelosti sedanje programske in računalniške opreme načrtujemo le-to posodobiti z 
nakupom zmogljivejših osebnih računalnikov in dodatnih tiskalnikov, saj sta tiskalnika, ki ju 
uporabljamo sedaj, zaradi preobremenjenosti pogosto v okvari. 

Zaradi povečevanja obsega dela načrtujemo nakup treh prenosnih računalnikov, saj morajo člani kot 
tudi svetovalci, zaradi kratkih zakonskih rokov, delo opravljati izven delovnega časa in ludi na domu. 

Poleg navedenega načrtujemo tudi: 

1. nakup službenega avtomobila za potrebe člana Državne revizijske komisije, 
2. dodatno ureditev arhiva za hranjenje prejete dokumentacije vloženih revizijskih zahtevkov in 

kopij vloženih ponudb nad 1.000 mio SIT (54. člen Zakona o javnih naročilih), - nakup 4 
ognjevamih omar, 

3. klimatizacija prostorov, saj temperatura v poletnih mesecih znaša od 30 - 40" C, zato je delo zelo 
oteženo. 

Načrt razvojnih programov za obdobje 2003 do 2006 

V navedenem planskem obdobju načrtujemo manjše investicije pod 50 milijonov tolarjev. 

V letu 2003 načrtujemo nakup računalniške opreme in programske opreme, serverja, ureditev 
predelnih sten, dokup manjkajočega pisarniškega pohištva, nakup službenega vozila. 

V proračunskem letu 2004 pa načrtujemo naslednje investicije: 

• nakup službenega vozila, 
• klimatizacijo prostorov, 
• nakup dodatnega pisarniškega pohištva ob pridobitvi dodatnih poslovnih prostorov, 
• nakup 3 osebnih in 3 prenosnih računalnikov, 
• nakup 4 tiskalnikov, 
• opreme za varovanje (ognjevarne omare ipd). 

V naslednjih dveh letih (leti 2005 in 2006) prav tako načrtujemo samo manjše investicije (nakup 
službenega vozila, računalniške in programske opreme, dodatna pisarniška oprema). 
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39 

SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN 

UMETNOSTI 

39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

3911 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

05 Znanost in tehnološki razvoj 

0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 

05013901 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 

05023901 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTUR! 

39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI /N UMETNOST! 

Bilanca odhodkov Leto 2004 

v tisoč tolarjih 
Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 

SPIJ/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
d) (2| (3) (4) (5)=(3)/(2) 

39 fSLO VENSKA AKADEMIJA | 767.787 1 i00.00| ~ 902.855 | 100,00| 117,6| 
'znanosti in umetnosti | 1 ' 1 1 

39^JSlovenskjMikadernj^ ,^^^^767^78^ ^^^^10(k00| ^^^>02J85^J ^^^^i0(M)0| 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 707.787 100,00 90Ž3Š| ToO.OO Ti 7,6 

2501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 707.090 92.09 839.828 93.02 118.8 
05013901 Slovenska akademija znanosti in 707.090 92.09 839.828 93.02 118.8 

umetnosti 
M22 Znanstvenoraziskovalna dejavnost 60.697 7.91 63.027 6.98 103.8 

05023901 Znanstvenoraziskovalna dejavnost 60.697 7.91 63.027 6,98 103.8 
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3911 

SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova. 
Njeni člani so znanstveniki in umetniki, ki so bili izvoljeni zaradi posebnih dosežkov na področju 
znanosti in umetnosti. 

Na podlagi zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki ga je sprejel Državni zbor, je 
Akademija avtonomna ustanova in v proračunu Republike Slovenije kot nevladni proračunski 
uporabnik obravnavana v področju 05 - Znanost in tehnološki razvoj. 

05 Znanost in tehnološki razvoj 

0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 

05013901 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

3092 Plače in drugi osebni odhodki; 

V letu 2004 načrtujemo 45 zaposlenih, kar je enako številu zaposlenih v letih 2002 in 2003. Pod druge 
osebne prejemke za 45 zaposlenih so vključeni stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo in 
z dela ter regres za letni dopust. Načrtujemo tudi 4 odpravnine, 8 jubilejnih nagrad in 3 solidarnostne 
pomoči. 

3416 Materialni stroški in 6164 Materialni stroški biblioteke; 

Materialni stroški v letu 2004 bodo višji za 4,6 %, kar je v skladu z navodili. Porabljeni bodo za: 
ogrevanje, električno energijo, pisarniški material, naročnine časopisov, strokovno literaturo, porabo 
vode, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije za stavbe in avtomobile, reprezentanco, potne stroške 
in fotokopiranje. 

3740 Meddržavno sodelovanje; 

Na postavki Meddržavno sodelovanje smo zaprosili za dodatnih 5 milijonov SIT, kijih bomo porabili 
pri vključevanju naših znanstvenikov v projekte Evropske znanstvene fundacije in jih podpira tudi 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti ima podpisanih 26 pogodb o sodelovanju z akademijami v 
tujini. V tem letu pa predvidevamo podpis novih pogodb: Kitajska akademija družboslovnih znanosti, 
Berlinsko-Brandenburška akademija znanosti in humanističnih ved, Atenska akademija in Romunska 
akademija. 

6163 Nakup revij in knjig; 

V letu 2004 bomo obogatili knjižni fond biblioteke, ki je z več kot 465.517 enotami knjižničnega 
gradiva tretja največja biblioteka v državi. Plačali bomo tudi naročnine za tuje strokovne revije, ki 
izhajajo že vrsto let. 

7944 Fond upokojenih akademikov; 

Redni in izredni člani SAZU, ki so upokojeni, bodo dodeljena sredstva porabili za materialne stroške 
pri svojem raziskovalnem delu, ker kot upokojeni profesorji ne morejo sodelovati pri posameznih 
razpisih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. 
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7945 Mednarodna združenja in članarine; 

Sredstva so namenjena plačilu obveznosti SAZU pri Evropski znanstveni fundaciji. Združenju 
evropskih akademij. Evropski akademiji znanosti in umetnosti na Dunaju, združenjem AlpenForum, 
PUGWASH in ESEP ter morebitnim drugim članarinam mednarodnim organizacijam. 

8719 Oddelek za spremljanje razvoja znanosti; 

Stroški Oddelka za spremljanje razvoja znanosti na področju biotehnike. medicine, naravoslovja, 
tehnike in humanistike so višji v primerjavi z letom 2003 zaradi novih raziskovalnih nalog in zaradi 
organizacije znanstvenega srečanja AlpenForum, ki ga članice (Avstrija, Italija, Nemčija, Francija, 
Švica in Slovenija) izmenično pripravljajo. 

6165 Tisk Letopisa in publikacij SAZU; 

V letu 2004 načrtujemo izdajo Letopisa ter več knjižnih izdaj članov SAZU. Skupaj z inštituti 
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU pa tudi pripravljamo večje število publikacij. Izdajo knjig 
potrdi Komisija za tisk in publikacije, ki jo imenuje predsedstvo SAZU. 

5252 Članske nagrade akademikom; 

Zakon o SAZU, ki gaje potrdil Državni zbor Republike Slovenije, določa člansko nagrado rednim in 
izrednim članom na podlagi povprečne bruto plače zaposlenih delavcev v Republiki Sloveniji za 
obdobje zadnjih treh mesecev. 

2938 Investicije in investicijsko vzdrževanje. 

Investicijska sredstva v višini 28.757.000.00 SIT bomo porabili za računalniško opremo, adaptacijo 
dvigala v stavbi Novi trg 3 (začasno obratovalno dovoljenje), zamenjavo službenega avtomobila, 
pripravo projektne dokumentacije za popravilo strehe stavbe Novi trg 3 ter za vsakoletno investicijsko 
vzdrževanje. 

Dodatnih 142 milijonov SIT pa je namenjenih za rekonstrukcijo in adaptacijo objekta Novi trg 4 / 
mansarda in streha. Sredstva za to obnovo so bila prestavljena iz proračuna 2002 in 2003 v leto 2004. 
Stavba na Novem trgu 4 je kulturni spomenik - Kobenclova palača iz konca 17. stoletja. Stavba je 
bila delno sanirana že leta 1986 do III. nadstropja. Letošnja sredstva pa bodo namenjena za popravilo 
mansarde in zamenjavo strešne konstrukcije. V notranjosti stavbe se pojavljajo večje razpoke na 
zidovih, odstopa stropna obloga in v zimskem času drsi opeka ter pada na parkirane avtomobile. V teh 
prostorih se nahaja Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Iz poročila o opravljenem 
pregledu poškodb, ki ga je opravil Gradbeni inštitut ZMRK izhaja, da je stanje prostorov glede 
varnosti slabo in je potrebno v čim krajšem času pričeti s sanacijo mansarde in ostrešja kot celote. 

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 

05023901 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 

4483 Znanstvenoraziskovalni center SAZU 

Višina sredstev je v primeijavi z letom 2003 višja za 3,8 %. Sredstva so namenjena za izvajanje 
programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda. 
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Leto 2004 

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NA ČR TO V NEPOSREDNIH UPORABNIKO V 

DRŽA VNEGA PRORAČUNA 

3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
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41, 42, 46, 50 

SODIŠČA 

41, 42, 46, 50 SODIŠČA 

09 Pravosodje 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč 

4111 VRHOVNO SODIŠČE RS 

09024101 Administracija Vrhovnega sodišča 

09024102 Brezplačna pravna pomoč 

09024104 Informatizacija sodišč 

09024105 Posodobitev evidentiranja nepremičnin 

09024106 Reševanje sodnih zaostankov -1 lerkules 

4112 SODNI SVET RS 

09024103 Administracija Sodnega sveta 

42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 

09024201 Administracija višjih sodišč 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4611 UPRAVNO SODIŠČE RS 

09024601 Administracija upravnega sodišča 

50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 

09025001 Administracija Višjega delovnega in socialnega sodišča 

09025002 Administracija delovnih in socialnih sodišč 
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SPU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2004 

41 VRHOVNO SODIŠČE RS  v tisoč tolarjih 

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 
SPU/PPP/GPR proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
 O) (2) (3) (4) (5)=(3)/(2) 

41 |VRHOVNO SODIŠČE RS ~| T(>48.049J 100,(>0| 1.783.9211 100,00| 108,2| 

09 PRAVOSODJE ' 1.64S.049 100.00 1.783.921 100.00 108.2 

0902 Koordinacija vrhovnega sodiiča in delovanje 1.048.049 100.00 1.783.921 100.00 108.2 
sodišč 
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09 Pravosodje 

1. Opis področja državnega proračuna, poslanstva in ključnih nalog 

Vrhovno sodišče v delu področja državnega proračuna za katerega je zadolžen, kot predlagatelj 
finančnega načrta, skrbi za zagotavljanje finančnih sredstev za vsa redna in specializirana sodišča ter 
Sodni svet RS. Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave), preko 
ključne naloge, zagotavljanja pravice do sodnega varstva. 

2. Ključni cilji področja področja državnega proračuna 

Ključni cilj je zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim 
sodiščem v razumnem roku (23. člen Ustave). 

3. Šifre in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančni načrtov 

0902 Koordinacija Vrhovnega sodišča in delovanje sodišč 

4. Glavni letni izvedbeni cilji, njihovi indikatorji in planirani rezultati na področju porabe 
državnega proračuna 

Glavni letni izvedbeni cilj je zmanjšati število nerešenih sodnih zadev. Indikatorja izvedbe sta število 
nerešenih zadev na dan 31.12.2004 in število nerešnih zadev, ki so v skladu z določbami Sodnega reda 
opredeljene kot sodni zaostanek na dan 31.12.2004. V letu 2004 se planira zmanjšanje števila vseh 
nerešenih zadev v primerjavi z letom 2003 za 10%, števila nerešnih zadev, ki so opredeljene kot 
sodni zaostanek pa za 15 %. 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč 

1. Opis glavnega programa 

Vrhovno sodišče, kot predlagatelj finančnega načrta, skrbi za zagotavljanje finančnih sredstev za vsa 
redna in specializirana sodišča ter Sodni svet RS. Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju 
pravne države (2. člen Ustave), preko ključne naloge, zagotavljanja pravice do sodnega varstva. 

2. Dolgoročni cilji gknmega programa 

Dolgoročni cilj je zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim 
sodiščem v razumnem roku (23. člen Ustave). 

3. Šifre in nazivi podprogramov 

09024101 Administracija Vrhovnega sodišča 
09024102 Brezplačna pravna pomoč 
09024103 Administracija Sodnega sveta 
09024104 Informatizacija sodišč 
09024105 Posodobitev evidentiranja nepremičnin 
09024106 Reševanje sodnih zaostankov - Herkules 
09024201 Administracija višjih sodišč. 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 
09024601 Administracija Upravnega sodišča 
09025001 Administracija Višjega delovnega in socialnega sodišča 
09025002 Administracija delovnih in socialnih sodišč 

proračunskih uporabnikov: 

4111 Vrhovno sodišče RS 
4112 Sodni svet RS 
4211 Višje sodišče Celje 
4212 Višje sodišče Koper 
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4213 Višje sodišče Ljubljana 
4214 Višje sodišče Maribor 
4215 Okrožno sodišče v Celju 
4216 Okrožno sodišče v Kopru 
4217 Okrožno sodišče v Kranju 
4218 Okrožno sodišče v Ljubljani 
4219 Okrožno sodišče v Mariboru 
4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti 
4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici 
4222 Okrožno sodišče v Novem mestu 
4223 Okrožno sodišče v Krškem 
4224 Okrožno sodišče na Ptuju 
4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 
4611 Upravno sodišče RS 
5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani 
5012 Delovno sodišče v Celju 
5013 Delovno sodišče v Kopru 
5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 
5015 Delovno sodišče v Mariboru ' * 

4. Glavni izvedbeni cilji, indikatorji in planirani rezultati v proračunskem letu 2004 

Glavni letni izvedbeni cilj je zmanjšati število nerešenih sodnih zadev. Indikatorja izvedbe sta število 
nerešenih zadev na dan 31.12.2004 in število nerešnih zadev, ki so v skladu z določbami Sodnega reda 
opredeljene kot sodni zaostanek na dan 31.12.2004. V letu 2004 se planira zmanjšanje števila vseh 
nerešenih zadev v primeijavi z letom 2003 za 10%, števila nerešnih zadev, ki so opredeljene kot 
sodni zaostanek pa za 15 %. 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTUR! 

41 VRHOVNO SODIŠČE RS 

Bilanca odhodkov Leto 2004 

v tisoč tolarjih 

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

proračuna 2003 proračuna 2003 
(D (2) 

Predlog Strukt. predloga Indeks 
proračuna 2004 proračuna 2004 

(3) (4) (5)=(3)/(2) 

4) IVRHOVMO SODIŠČE RS 

4111 I Vrhovno sodiSče RS 

09 PRAVOSODJE 

0%2 Koordinacija vrhovncea sodišča in delovanje 
sodišč 

09024101 Administracija vrhovnega sodišča 
09024102 Brezplačna pravna pomoč 

09024104 Informatizacija sodišč 

09024105 Posodobitev evidentiranja nepremičnin 
09024106 Reševanje sodnih zaostankov - Herkules 

4112 ISodnisvetRS J 

09 PRAVOSODJE 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09024103 Administracija Sodnega sveta 

1.648.049 | 

^K633JB2^J 

1.633.027 

1.633.027 

884.845 
54.556 

488.740 

169.022 
35.864 

__j£023j 

15.023 

13.02? 

15.023 

100,001 1.783.921 | 

99.09| 

99,09 
99.09 

53.69 

3.31 

29.66 
10.26 
2.18 

0,911 

0,91 
0.91 

0.91 

1.766.812 I 

1.766.812 

1.766.812 

967.388 
57.066 

511.222 
176.797 

54.339 

17.109 g 

17.109 
17.109 

17.109 

100,00| 

99.04| 

99,04 
99.04 

54.23 
3.20 

28.66 
9.91 

3,05 

0,96| 

0,96 
0.96 

0.96 

108,21 

108.2| 

108.2 

108.2 

109.3 
104.6 

104.6 
104.6 

151.5 

113,9| 

113,9 
113.9 

113,9 
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4111 

VRHOVNO SODIŠČE RS 

09024101 Administracija Vrhovnega sodišča 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog 

Vrhovno sodišče RS je najvišje sodišče v državi in odloča o rednih in izrednih pravnih sredstvih, kot 
sodišče zadnje stopnje. Skrbi za evidenco sodne prakse domačih in meddržavnih sodišč, za enotno 
sodno prakso, za enotno tehnološko podporo sodišč, za delovanje Centralne pravosodne knjižnice in 
za usklajevanje priprave finančnih načrtov in porabe sredstev sodišč. 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji so: 

• zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v 
razumnem roku (23. člen Ustave) 

• zagotoviti potrebna finančna sredstva za nemoteno delovanje sodišč 
• zagotoviti ažurno evidenco sodne prakse 

3. Obrazložitev aktivnosti, izhodišč in kazalcev na katerih temelji izračun predloga pravic 
proračunske porabe in navedba zakonske podlage 

Aktivnosti temeljijo na določbah Zakona o sodiščih (70., 75., 106.-110. člen). Izračun predloga pravic 
temelji na podatkih o številu sodnikov in sodnega osebja v letu 2002, ter sorazmernega deleža 
materialnih stroškov. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji, indikatorji in planirani rezultati v proračunskem letu 2004: 

Glavni letni izvedbeni cilji so zmanjšanje števila nerešenih zadev v primeijavi z letom 2002, 
zagotovitev finančnih sredstev za delo vseh sodišč v letu in ažurno spremljanje sodne prakse. 
Indikator prvega cilja je število nerešenih zadev na dan 31.12.2003, planirani rezultat pa zmanjšanje 
nerešenih zadev za 10%. Indikator drugega cilja je realizacija proračuna za leto 2003, planirani 
rezultat pa poslovanje brez primanjkljaja. Indikator tretjega cilja je tekoče polnjenje računalniške baze 
v P1S, objava na domači spletni strani in izdaja zbirk sodnih odločb, planirani rezultat pa objava vseh 
odločb tekočega leta v P1S in izbranih odločb v knjižni zbirki. 

09024102 Brezplačna pravna pomoč 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog 

Na način in po merilih predpisanih z Zakonom o brezplačni pravni pomoči morajo sodišča 
upravičencem do brezplačne pravne pomoči zagotoviti takšno pomoč, ki se financira iz sredstev, ki se 
zagotavljajo v proračunu Vrhovnega sodišča. 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti uresničevanje pravice do sodnega varstva osebam, ki brez škode za svoje preživljanje in 
preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogle uresničiti (1. člen Zakona o brezplačni pravni 
pomoči). 

3. Obrazložitev aktivnosti, izhodišč in kazalcev na katerih temelji izračun predloga pravic 
proračunske porabe in na\<edba zakonske podlage 

Na podlagi Zakona o brezplačni pravni pomoči morajo sodišča in osebe pooblaščene za nudenje 
brezplačne pravne pomoči osebam, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine ne 
bi mogle uresničiti pravice do sodnega varstva, zagotoviti to pravico z nudenjem redne, izredne, 
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izjemne, posebne ali nujne brezplačne pravne pomoči. Izračun potrebnih sredstev temelji na ocenah 
Ministrstva za pravosodje o številu upravičencev do pomoči ter realizaciji v letu 2002. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji, indikatorji in planirani rezultati v proračunskem letu 2004: 

Zagotoviti tekoče izvajanje Zakona o brezplačni pravni pomoči in izplačevanje stroškov vseh oblik 
brezplačne pravne pomoči. Indikatorje število posameznih oblik brezplačne pravne pomoči. Planirano 
je pokritje vseh stroškov brezplačne pravne pomoči. 

09024104 Informatizacija sodišč 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog 

Projekt enotne tehnološke podpore poslovanja sodišč zajema tehnološko posodobitev strojne in 
programske opreme, vzpostavitev učinkovitih programskih aplikacij za spremljanje najpomembnejših 
postopkov pred sodišči splošne pristojnosti in specializiranimi sodišči ter izobraževanje sodnikov in 
sodnega osebja iz določenih programskih aplikacij. 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je vzpostavitev učinkovitega poslovanja sodišč, ki zajema izboljšanje kvalitete 
odločanja, večjo hitrost sodnih postopkov in zmanjšanje zaostankov v posameznih sodnih postopkih. 
Dejavnosti temeljijo na izvedenih javnih naročilih za nakup in vzdrževanje strojne in programske 
opreme in vodenju posameznih projektov po enotni metodologiji projektnega vodenja. Elektronsko 
podporo poslovanja sodišč predvideva Zakon o sodiščih v 70. členu in Sodni red v določbah 46. ter 
150 do 155. člena. Vsebinsko določajo možnost uvedbe računalniško podprtih informacijskih 
sistemov področni zakoni: npr. Zakon o sodnem registru, Zakon o zemljiški knjigi itd. 

3. Obrazložitev aktivnosti, izhodišč in kazalcev na katerih temelji izračun predloga pravic 
proračunske porabe in navedba zakonske podlage 

Aktivnosti se nanašajo na zamenjavo strojne opreme na sodiščih, redno vzdrževanje informacijske 
opreme, zagotovitev dostopa vseh uporabnikov do lokalnih računalniških mrež, in intraneta 
Vrhovnega sodišča, nadaljevanje informatizacije zemljiške knjige, zagotovitev javnosti zemljiške 
knjige (dostopnost odvetnikom, notarjem in drugim zainteresiranim uporabnikom), nadaljevanje dela 
na informatizaciji vpisnikov. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji, indikatorji in planirani rezultati v proračunskem letu 2004: 
zamenjava 1/5 strojne opreme na sodiščih (približno 600 kosov), 
redno vzdrževanje informacijske opreme, 
zagotovitev dostopa vseh uporabnikov do lokalnih računalniških mrež (trenutna dostopnost 
je približno 90 %), 
zagotovitev dostopa vseh sodnikov, strokovnih sodelavcev in referentov do intraneta 
Vrhovnega sodišča, 
100 % usklajenih vložkov v elektronski zemljiški knjigi do konca leta 2004, 
zagotovitev javnosti zemljiške knjige (dostopnost odvetnikom, notaijem in drugim 
zainteresiranim uporabnikom), 
vzpostavitev elektronskega spremljanja pravdnega postopka na višjih in vrhovnem sodišču 
prenova izvršilnega vpisnika in lokalnih aplikacij elektronskega sodnega registra in 
izvedba projekta elektronskega spremljanja kazenskega postopka po sprejetju novelirane 
procesne kazenske zakonodaje (trenutno je projekt v inicialni fazi). 

09024105 Posodobitev evidentiranja nepremičnin 

1. Opis podprograma, poslanska in ključnih nalog 

Sedanji podatki o nepremičninah zaradi neaktualnosti, medsebojne nepovezanosti in nepopolnosti ne 
zadovoljujejo vedno večjih potreb uporabnikov in zavirajo uspešen razvoj. Poleg vsebinske prenove 
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in dopolnitve sedanjih sistemov evidentiranja nepremičnin je treba sisteme tudi tehnološko prenoviti. 
Celotni sistem podatkov o nepremičninah bo popolnoma zaživel šele ob vzpostavitvi in 
informatizaciji treh osnovnih evidenc o nepremičninah: zemljiškega katastra, katastra stavb in 
zemljiške knjige. Zato seje s posojilom Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter sredstvi programa 
P11ARE začel Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (trajanje projekta 2000 - 2004). 

Njegov namen je evidentiranje najpomembnejših večnamenskih podatkov o vseh nepremičninah. Z 
uvedbo enotnega identifikatorja za vse nepremičnine bo omogočena povezava obstoječih evidenc o 
nepremičninah. Projekt je na področju evidentiranja nepremičnin predvsem operativno usmerjen, na 
področju vrednotenja nepremičnin ter financiranja stanovanjske gradnje pa je razvojno naravnan. 

Projekt Posodobitev evidentiranja nepremičnin bo na področju evidentiranja zemljišč in stavb 
zagotovil vzpostavitev osnovnih podatkov o nepremičninah ter njihovem lastništvu in tako omogočil 
nadgradnjo teh podatkov za različne namene, predvsem varovanje stvarnih pravic na nepremičninah, 
obdavčenje nepremičnin, nadzor trga z nepremičninami, podporo aktivnostim v kmetijstvu, 
gozdarstvu in ravnanju z naravnimi viri ter s premoženjem, podporo prostorskemu načrtovanju in 
stanovanjski politiki, ter statističnim obdelavam, ekologiji, geodeziji in drugim. 

Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin koordinira Programski svet za izvedbo posodobitve 
evidentiranja nepremičnin, ki ga je imenovala Vlada Republike Slovenije. Za izvajanje projekta 
skladno z odločitvijo Vlade Republike Slovenije skrbijo člani Projektnega sveta. 

Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin obsega naslednje podproiekte: 

• Podprojekt A: Zemljiški kataster in kataster stavb, Geodetska uprava Republike Slovenije 
• Podprojekt B: Zemljiška knjiga, Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
• Podprojekt C: Razvoj sistema registracije stanovanj, Geodetska uprava Republike Slovenije 
• Podprojekt D: Zajem in spremljanje rabe kmetijskih zemljišč, Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano f 
• Podprojekt E: Razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja nepremičnin. Ministrstvo za finance 
• Podprojekt F: Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva, 

Ministrstvo za finance 
• Podprojekt G: Priprava zakonodaje na področju lastništva nepremičnin, Ministrstvo za pravosodje 
• Podprojekt H: Podpora koordinaciji projekta in strateške šudije 

Podprojekt B; Zemljiška knjiga obsega: 

• SC_2.1B_1S Nakup programske opreme za podatkovni vmesnik (dobavljene licence decembra 
2000) 

• SC_2.1C_Ind 2, 4 Odprava zaostankov na zemljiškoknjižnih sodiščih 
• (začetek februar 2002, konec december 2004) 
• SC_2.1D_Ind Svetovalec za optimizacijo in racionalizacijo postopkov ter pretoka informacij na 

zemljiškoknjižnih sodiščih (začetek julij 2001, konec november 2002) 
• SC_2.1G_ns Nakup skenerjev za skeniranje obstoječega zemljiškoknjižnega gradiva in povezavo 

le-tega z elektronsko zemljiško knjigo 
• (opravlja se analiza smotrnosti nakupa, planiran nakup v letu 2004) 
• SC_2.1F_Ind Svetovalec za preučitev vloge papirnih dokumentov v zemljiškoknjižnem postopku 

(naloga zaključena februarja 2001) 
• SC_2.1 H_ss Study tours (začetek marec 2003, konec marec 2004) 
• Vse inštitucije sodelujoče na projektu pa si premosorazmerno delijo tudi stroške dela članov 

Projektne pisarne in to je sklop PCO_8.10_QCBS 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Namen podprojekta je odprava zaostankov pri vpisih v zemljiško knjigo. 
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3. Obrazložitev aktivnosti, izhodišč in kazalcev na katerih temelji izračun predloga pravic 
proračunske porabe in navedba zakonske podlage 

Na 44 zemljiškoknjižnih sodiščih v Sloveniji se zaostanki pri vpisu razlikujejo od sodišča do sodišča. 
Stanje je najbolj pereče na sodiščih v urbanih naseljih, medtem ko nekatera manjša sodišča vpise 
opravljajo skoraj tekoče. 

• Tako smo aktivirali vnašalce kot dodatno pomoč za reševanje zadev (sklop SC_2.1C_Ind), ki 
čakajo na zemljiškoknjižni vpis. Vknjižbe vseh nerešenih predlogov bodo predvidoma izvršene v 
dveh letih. Vnašalci so razporejeni na sodišča z največjimi zaostanki (Ljubljana, Maribor, Koper, 
Nova Gorica, Slovenj Gradec). Pred pričetkom dela z elektronsko zemljiško knjigo so se vnašalci 
šolali za delo v zemljiški knjigi in se naučili uporabljati aplikacijo. Njihova pomoč bo 
zemljiškoknjižnim referentom omogoča, da se še aktivneje posvečajo svojemu tekočemu delu. 

• Ob uvedbi informatizirane zemljiške knjige in zaradi velikih zaostankov na nekaterih sodiščih, bo 
potrebno tudi drugače organizirati delo na zemljiškoknjižnih sodiščih. Preučiti je potrebno možne 
postopke za sodobnejšo organizacijo dela glede na novosti, ki jih prinaša računalniško vodenje 
zemljiške knjige. V ta namen bo v letu 2002 izdelana študija, katera bo v pomoč pri odločitvi, 
kako optimizirati in racionalizirati postopke dela in pretoka informacij na zemljiškoknjižnih 
sodiščih (npr. elektronsko vlaganje Predloga s strani odvetnikov in notarjev) (sklop 
SC_2.1D_lnd). 

• Bila je izdelana Študija, ki obravnava novo vlogo papirnatih knjig in zbirke listin, glede na to, da 
se zemljiška knjiga od januarja 2000 vodi s pomočjo računalniške tehnologije. Študija je v pomoč 
pri odločitvi, kaj narediti s knjigami in papirnato zbirko listin (sklop SC_2.1F_Ind). 

• V okviru podprojekta bodo namesto študija o možnostih prenosa knjig in zbirke listin v 
elektronsko obliko predvidoma kupljeni skenerji za skeniranje obstoječega zemljiškoknjižnega 
gradiva in povezavo le-tega z elektronsko zemljiško knjigo (sklop SC_2.1G_ns). V teku je analiza 
smotrnosti nakupa opreme. 

• Cilj posodobitve evidentiranja nepremičnin in postopkov v zemljiški knjigi je tudi usklajeno in 
sodobno sodelovanje Zemljiške knjige in Zemljiškega katastra. Izbirali smo programsko opremo, 
ki nam bo pomagala pripraviti naš del aplikacije elektronske zemljiške knjige za vzpostavitev 
elektronske izmenjave podatkov s centralnim elektronsko vodenim zemljiškim katastrom(sklop 
SC_2.1B_1S). 

• Ob pomoči strokovnjakov iz tistega dela projekta, ki ga financira Phare, smo bomo oblikovali 
vsebinske rešitve za razvoj aplikacij, ki bodo omogočale elektronsko povezavo zemljiške knjige in 
zemljiškega katastra. 

• V študiji za informacijsko tehnologijo in upravljanje informacij (sklop PCO_8.1B_QCBS) je 
definirana skupna, sodobna in večnivojska informacijska arhitektura, ki zadostuje potrebam 
nosilnih institucij za vzpostavitev, vzdrževanje in izmenjavo podatkov med različnimi uporabniki. 
Rezultati omenjene študije bodo uporabljeni tudi kot vhodni podatki za študijo o povračilu 
stroškov nosilnih institucij sodelujočih na Projektu posodobitev evidentiranja nepremičnin. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji, indikatorji in planirani rezultati v proračunskem letu 2003: 
• SC_2.1C_Ind Odprava zaostankov na zemljiškoknjižnih sodiščih 
Z uporabo elektronske zemljiške knjige, aktiviranjem dodatnih človeških virov za vpis vseh 
predlogov, izboljšanjem zemljiškoknjižnih postopkov in elektronsko izmenjavo podatkov med 
nepremičninskimi evidencami bo omogočena postopna odprava zaostankov pri vpisu v zemljiško 
knjigo, in sicer tako, da bo čakalna doba za zemljiškoknjižni vpis ob koncu projekta trajala nekaj 
delovnih dni. Vnašalci nadaljuje operativno delo na lokacijah, kar pomeni sistematičen prenos 
podatkov iz papirnatih zemljiških knjig v elektronsko zemljiško knjigo. Glavni letni cilj je odprava 
zaostankov na zemljiškoknjižnih sodiščih, indikator izvedbe je število usklajenih vložkov v zemljiški 
knjig, planirani rezultat pa je 100% usklajenih vložkov v elektronski zemljiški knjigi do konca leta 
2004. 
• SC_2.1 H_ss Study tours 

Program bo določen naknadno. 
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09024106 Reševanje sodnih zaostankov - Herkules 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog 

Program Herkules z dodelitvijo sodnikov in sodnega osebja na izbrana sodišča, ki imajo, po merilih 
določenih z Zakonom o sodiščih, sodne zaostanke, omogoči njihovo odpravo in s tem uresničuje 
poslanstvo zagotavljanja sodnega varstva v razumnem roku. Ključna naloga je zagotoviti potrebna 
sredstva za izvršitev projekta v čimvečjem obsegu 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Odpraviti sodne zaostanke na sodiščih, izbranih z vsakoletnim programom. 

3. Obrazložitev aktivnosti, izhodišč in kazalcev na katerih temelji izračun predloga pravic 
proračunske porabe in navedba zakonske podlage 

V primeru, če je po statističnih podatkih na sodišču izkazan zaostanek v višini pripada zadnjih 
dvanajst mesecev, mora predsednik sodišča v skladu s 60. členom Zakona o sodiščih in pooblastili v 
zakonu in sodnem redu sprejeti program reševanja teh zadev. Sodišču se lahko dodelijo dodatna 
finančna sredstva za reševanje teh zadev v skladu s sprejetim programom reševanja. Ena od oblik 
program je program Herkules, ki se bo izvajal na sodiščih, ki bodo izpolnjevala navedene pogoje in v 
skladu z oceno smotrnosti izvajanja programa, glede na obseg sodnih zaostankov, možnost reševanja z 
drugimi ukrepi ter razpoložljivimi sodniki za dodelitev. Izračun predloga pravic proračunske porabe 
temelji na potrebnih sredstvih za financiranje dodatka za 10 sodnikov (46. člen Zakona o sodiščih), 
plač 3 strokovnih sodelavcev in ustreznega števila sodnega osebja, ter ocenjenih materialnih stroških 
(pogodbeno delo, prevozni stroški, poštnina, pisarniški material ipd.). 

4. Glavni letni izvedbeni cilji, indikatorji in planirani rezultati v proračunskem letu 2004: 

Zagotoviti odpravo sodnih zaostankov (po merilih Sodnega reda) na izbranih sodiščih. 
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4112 

SODNI SVET RS 

09024103 Administracija Sodnega sveta 

Podprogram izvaja: 4112 Sodni svet Republike Slovenije 

Odgovorna oseba: predsednik Sodnega sveta RS 

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

Nadzor kvalitete in kvantitete dela sodnika in sodišč, izvajanje ukrepov za zagotavljanje zasedenosti 
sistemiziranih sodniških mest na sodiščih v Republiki Sloveniji ter izvajanje postopkov in ukrepov za 
varovanje pravic sodnikov. 

2. Cilji podprograma: 
kvalitetnejše izvajanje sodne funkcije in zmanjševanje sodne funkcije, 
preverjanje kvantitete in kvalitete dela sodnika in sodišč v RS, 
izbira kandidatov za opravljanje sodniške funkcije, 
odločanje o napredovanjih ter razrešitvah sodnikov 
izboljšanje postopka za evidentiranje in obdelavo podatkov o rešenih zadevah sodnika in 
sodišč v RS 
100 % zasedenost sistemiziranih sodniških mest na sodiščih v RS 
ukrepi za zmanjšanje sodnih zaostankov oziroma obvladovanje pripada zadev tekočega leta 
na sodiščih v RS, 
uvedba evidence o premoženjskem stanju sodnika, 
odprava kršitev, s katerimi so bile prizadete pravice sodnikov. 

3. Obrazložitev dejaviosti v ok\'iru 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 

Sodni svet RS je poleg sredstev za svoje delovanje(pisarniški material, pošta, telefon, elektrika, 
komunalne storitve) planiral tudi sredstva za: 

izvedba volitev novih članov v.Sodni svet RS, 
sejnine za člane Sodnega sveta RS, 
posodobitev programa za vodenje pričakovanega obsega dela sodnika, 
investicije - nakup računalnika 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in planirani rezultati v 
proračunskem letu 2004 

Glavni izvedbeni cilji so: 

izvedba analize učinkovitosti dela sodnikov in sodišč v RS, 
preverjanje kvalitete in kvantitete dela sodnika in sodišč v RS, 
sprotno odločanje o sodniških napredovanjih in kandidaturah za nova sodniška mesta. 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 

Bilanca odhodkov Leto 2004 

v tisoč tolarjih 

SPU/PPP/GPR/PPR 
Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 

proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)/(2) 

42 |VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 

09 PRAVOSODJE 
0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in 

delovanje sodišč 
0902-1201 Administracija višjih sodišč 

09024202 Administracija akroinih sodišč 

20.119.012 

20.119.012 

20.119.012 

2.493.145 

17.625.866 

J 100,00| 21.031.511 

100.00 

100,00 

12,39 

S'. 61 

21.031.511 

21.031.511 

2.584.850 

IS.446.661 

i 100,00| 104.5| 

100.00 

100.00 

12,29 

8 -.71 

104.5 

104.5 

103,7 

104,7 

t 
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42 

VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 

09024201 Administracija višjih sodišč 

J. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog 

V skladu s 104. členom Zakona o sodiščih je glavna naloga višjih sodišč sojenje oz. odločanje na 
drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč. 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v 
razumnem roku (23. člen Ustave) 

3. Obrazložitev aktivnosti, izhodišč in kazalcev na katerih temelji izračun predloga pravic 
proračunske porabe in navedba zakonske podlage 

Finančni načrti višjih sodišč za leto 2004 je pripravljen na podlagi načrtov dela višjih sodišč, 
predvidenega števila zaposlenih ter izhodišč za pripravo finančnega načrta Ministrstva za finance. 

Na postavki plač je upoštevano predvideno število zaposlenih po stanju na dan 15/12-2002, postavka 
materialnih stroškov se povečuje skladno s povečano zaposlenostjo in s tem povezanim obsegom 
dela. Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja se v letu načrtuje višino sredstev glede na 
planirano porabo v letu 2004 za nujne nabave pisarniške opreme in nujna investicijska vzdrževanja. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji, indikatorji in planirani rezultati v proračunskem letu 2004: 

Tekoče obvladovanje pripada novih zadev. 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog 

Izvajanje nalog v skladu s pristojnostmi, ki jih določata 99. in 101. člen Zakona o sodiščih. 
Podprogram vključuje tudi delovanje okrajnih sodišč. 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v 
razumnem roku (23. člen Ustave) 

3. Obrazložitev aktivnosti, izhodišč in kazalcev na katerih temelji izračun predloga pravic 
proračunske porabe in navedba zakonske podlage 

Finančni načrti okrožnih sodišč za leto 2004 so pripravljeni na podlagi načrtov dela okrožnih sodišč, 
predvidenega števila zaposlenih ter izhodišč za pripravo finančnega načrta Ministrstva za finance. 

Na postavki plač je upoštevano predvideno število zaposlenih po stanju na dan 15/12-2002, postavka 
materialnih stroškov se povečuje skladno s povečano zaposlenostjo in s tem povezanim obsegom 
dela. Sodišča, ki so dolžna izdelati program reševanja v skladu s 60. členom Zakona o sodiščih, so 
upoštevala tudi stroške teh programov. Na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja se v letu 
načrtuje višino sredstev glede na planirano porabo v letu 2004 za nujne nabave pisarniške opreme in 
nujna investicijska vzdrževanja. 
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4. Glavni letni izvedbeni cilji, indikatorji in planirani rezultati v proračunskem letu 2004: 

Glavni letni izvedbeni cilja je zmanjšanje števila nerešenih zadev v primerjavi z letom 2003. 
Indikatorji so število vseh nerešenih zadev in število nerešenih pomembnejših zadev. Planirani 
rezultat je zmanjšanje števila nerešenih zadev za 10 % (vse zadeve) oz. 15 % (pomembnejše zadeve). 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2004 

46 UPRA VNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE v tisoč tolarjih 

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 
^Pl 1/pi I/PPP/fPR /PPW proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
 (I) (2) (3) (4) (S)=(3)/(2) 

46 |UPRAVNO SOD1SČE REPUBLIKE | 589.8881 100,001 " 616.0921 100,001 ~ 104,4| 
'SLOVENIJE  I 

46M^J lipravno^odiščt^*epuM^^ ^^^^589J58fJ ^^^^^OjOOJ ——1111-11 

09 PRAVOSODJE 589.888 100.00  616.092 100.00 104.4 

0902 Koordinacija vrhovnega sodiSCa in delovanje 589.888 100-C0 6lfr.Q92 10Q,0Q liiM 
sodiSč 

09024601 Administracija upravnega sodišča 589.888 100.00 616.092 100.00 104.4 
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4611 

UPRAVNO SODIŠČE RS 

09024601 Administracija upravnega sodišča 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog 

Sodišče je pristojno za reševanje sporov s področja carin, davkov, denacionalizacije, državljanstva, 
socialnega varstva, urbanizma in gradbeništva, inšpekcijskega nadzorstva, industrijske lastnine, 
agrarnih operacij, invalidov in žrtev vojnega nasilja, tujcev, azila, varstva ustavnih pravic in ostalih 
upravnih sporov. 

2. Dolgoročni cilji podprograma 
1. reševanje zaostankov glede na pripad zadev na sodišču s sprejetimi ukrepi (spremembe 

razporeda dela) ter morebitnimi novimi ukrepi (program za reševanje zaostankov). 
2. spremljanje odločanja na pritožbeni stopnji zaradi sprejetih pravnih stališč sodišča za lažje 

reševanje, 
3. oblikovanje baze lastne sodne prakse - službe za informatiko, 
4. sodelovanje pri sprejemanju zakonodaje, ki sodišču daje nove pristojnosti. 

3. Obrazložitev aktivnosti, izhodišč in kazalcev na katerih temelji izračun predloga pravic 
proračunske porabe in navedba zakonske podlage 

Sodišče deluje v okviru treh proračunskih postavk: plače, materialni stroški ter manjše investicije. 
Obseg porabe je določen glede na obseg dela in številu zaposlenih. Plače so določene na podlagi dveh 
zakonov: Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94 - 67/02) in zakona o razmerjih plač v 
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 - 36/96). 
Plače so v predlogu finančnega načrta za leto 2004 povišane za 3.9 % glede na rebalans za leto 2003. 

Poraba na postavkah materialnih stroškov ter investicij se izvaja skladno z Zakonom o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99-30/02), Zakonom o izvrševanju proračuna RS (Uradni list RS, št. 103/01), 

Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 - 102/02), Zakonu o brezplačni pravni pomoči 
(Uradni list RS, št. 48/01) ter ostalimi podzakonskimi akti. 

Razdelitev po podkontih na omenjenih postavkah je narejena na osnovi strukture letne porabe pri 
čemer sta bili upoštevani dosedanja dinamika skupaj z oceno porabe v naslednjih letih. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji, indikatorji in planirani rezultati v proračunskem letu 2004: 

Doseči zmanjšanje nerešenih zadev za 7,5 %. 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

50 DELOVNA IS SOCIALNA SODIŠČA 

Bilanca odhodkov Leto 2004 

i' tisoč tolarjih 

SPU/PPP/GPR/PPR 
Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 

proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
(D (2) (3) (4) (5)=(3)/(2) 

50 [DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA | 1.546.963 | 100,00g 1.615.975J 

09 PRAVOSODJE 1.546.963 100.00 1.615.975 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in 1.546.963 100,00 1.615.975 
delovanje sodišč 

09025001 Administracija viijcga delovnega in 330.052 21,34 362.S70 
socialnega sodišča 

09025002 Administracija delovnih in socialnih 1.216.911 7S.66 1.253.105 
sodišč 

100,00| 104.: 

100.00 

100,00 

22.46 

77.54 

104.5 

104,5 

109.9 

103.0 
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50 

DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 

09025001 Administracija Višjega delovnega in socialnega sodišča 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog 

Glavna naloga sodišča je reševanje pritožb zoper odločitve prvostopnih delovnih in socialnih sodišče 
v Republiki Sloveniji (9. čl. Zakona o delovnih in socialnih sodiščih - Uradni list RS, št. 19/94). 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim 
sodiščem v razumnem roku (23. člen Ustave). 

3. Obrazložitev aktivnosti, izhodišč in kazalcev na katerih temelji izračun predloga pravic 
proračunske porabe in navedba zakonske podlage 

Pri opravljanju teh nalog je pred leti prišlo pri sodišču do velikih sodnih zaostankov, tako da je bila 
tudi v postopkih pred tem sodiščem ogrožena ustavna pravica do učinkovitega sodnega varstva (23. 
člen Ustave RS), saj je v letu 2000 statistično povprečje trajanje pritožbene zadeve pri sodišču znašalo 
kar 18 mesecev. Zato je bil v začetku leta 2001 pri sodišču sprejet program reševanja sodnega 
zaostanka, s katerim so bile predvidene nekatere notranje rešitve za dosego povečanega obsega dela, 
hkrati pa je bila predvidena kadrovska krepitev sodišča, ki je bila hkrati pogojena z zagotovitvijo 
dodatnih oziroma ustreznih prostorskih pogojev. 

Sprejeti program reševanja sodnih zaostankov seje ob sodelovanju Sodnega sveta, Vrhovnega sodišča 
RS in Ministrstva za pravosodje že v letu 2001 uspešno realiziral s pridobitvijo ustreznih prostorov in 
zaposlitvijo dveh dodatnih sodnikov in dveh strokovnih sodelavcev koncem leta ter 14 % povečanjem 
števila rešenih zadev. V skladu s sprejetim programom reševanja sodnega zaostanka je v letošnjem 
letu predvidena dodatna zaposlitev še enega sodnika, v takšnem sestavu pa naj bi VDSS sodni 
zaostanek rešilo v naslednjih 2 do 3 letih. 

V prvem polletju 2002 je sodišče predvideni program pospešenega reševanja sodnega zaostanka v 
celoti realiziralo. Rešenih je bilo za 32 % več zadev kot v enakem obdobju predhodnega leta, v 
primerjavi z 31.12.2001 pa seje število nerešenih zadev (skupni zaostanek) pri sodišču zmanjšalo za 
22 %. Ob takšnem trendu bo sodišče koncem leta 2002 statistično izkazovalo povprečno trajanje 
pritožbenega postopka v trajanju manj kot eno leto. 

Ob sedanjih trendih bi lahko VDSS v letu 2004 ob maksimalnih naporih že prešlo na relativno tekoče 
obravnavanje zadev (povprečno trajanje postopkov manj kot 6 mesecev). Skrajševanje postopkov je v 
tem obdobju zelo pomembno tudi zaradi uveljavitve novega Zakona o delovnih razmerjih s 1.1.2003, 
saj bo uspešna uveljavitev novega, lastninsko tržnim razmerjem prilagojenega sistema delovnih 
razmerij v veliki meri pogojena z ustrezno odzivnostjo sodišč v delovnih sporih. 

Tako kadrovska okrepitev kot zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev (najem poslovnih prostorov) 
in povečana dejavnost sodišča, ki se kaže v bistveno povečanem številu rešenih zadev, je pogojeno s 
povečanimi stroški delovanja sodišča. Ob povprečni omejitvi rasti proračunske porabe v letu 2004 
planirana sredstva pri VDSS glede na prikazana gibanja ne bodo zadoščala za kritje vseh stroškov. 

4. Glavni letni iz\'edbeni cilji, indikatorji in planirani rezultati v proračunskem letu 2004: 

Doseči tekoče reševanje zadev. Indikator je trajanje postopkov, planirani rezultat pa je povprečno 
trajanje postopkov manj kot 6 mesecev. 
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09025002 Administracija delovnih in socialnih sodišč 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog 

Glavna naloga delovno - socialnih sodišč je reševanje delovnih in socialnih sporov (4. člen Zakona o 
delovnih in socialnih sodiščih). 

2. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim 
sodiščem v razumnem roku (23. člen Ustave). 

3. Obrazložitev aktivnosti, izhodišč in kazalcev na katerih temelji izračun predloga pravic 
proračunske porabe in navedba zakonske podlage 

4. Glcn'ni letni izvedbeni cilji, indikatorji in planirani rezultati v proračunskem letu 2004: 

Doseči zmanjšanje nerešenih zadev za 15 %. 
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44 

TOŽILSTVA 

44 TOŽILSTVA 

44 TOŽILSTVA 

09 Pravosodje 

0903 Delovanje tožilstva 

09034-401 Delovanje Državnega tožilstva Republike Slovenije 

09034402 Delovanje višjih državnih tožilstev 

09034403 Delovanje okrožnih državnih tožilstev 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

44 TOŽILSTVA 

Bilanca odhodkov Leto 2004 

v tisoč tolarjih 

SPU/PPP/GPR/PPR 
Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 

proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
(D (2) (3) (4) (5)=(3)/(2) 

44 |TQŽ1LSTVA J 3.574.519 

09 PRAVOSODJE 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 
09034401 Administracija državnega tožilstva 

09034402 Administracija vi.ijili državnih tožilstev 

09034403 Administracija okrožnih državnih 
tožilstev 

i 
3.574.519 

3.574.519 

434.668 
3S2.071 

2.75 7. SO 

100,001 

100.00 

100,00 

12.16 
10.69 
77.15 

3.734.791 | 

3.734.791 

3.734.791 
480.227 

387.958 

2.866.606 

100,00| 104,5| 

100.00 

100,00 

12.86 
W.39 

76.75 

104.5 

104.5 

110.5 
101.5 
104.0 
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44 

TOŽILSTVA 

09 Pravosodje 

1. Področje porabe državnega proračuna 

Področje pravosodja vključuje izdatke države, ki so namenjeni koordinaciji pravosodja in delovanju 
šestih glavnih programov ter vključuje pod šifro 0903 sredstva za delovanje državnih tožilstev. 

2. Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog: 

0903 Delovanje tožilstva 

V okviru pravosodja kot področja porabe državnega proračuna uokvirjajo glavni program - delovanje 
tožilstva - 135. člen Ustave Republike Slovenije in na tej podlagi sprejeti Zakon o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) ter podzakonski akti (Pravilnik o notranji organizaciji in 
poslovanju državnih tožilcev - Uradni list RS, št. 78/98, 33/2000 -, Navodilo za organizacijo in delo 
Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri DT RS - Uradni list RS, št. 95/99 Navodilo o 
poravnavanju v kazenskih zadevah - Uradni list RS, št. 59/2000 - in drugi). Citirani predpisi 
vzpostavljajo funkcionalno strukturo državnotožilske službe z 11 okrožnimi državnimi tožilstvi, 4 
višjimi državnimi tožilstvi in Državnim tožilstvom Republike Slovenije. 

Ključne naloge državnega tožilstva opredeljuje temeljna funkcija vlaganja in zastopanja kazenskih 
obtožb oziroma pregona kaznivih dejanj. Nosilci temeljne funkcije so državni tožilci (okrožni, višji, 
vrhovni), ki kot upravičeni tožilci po Zakonu o kazenskem postopku vlagajo in zastopajo kazenske 
obtožbe, vlagajo pritožbe in druga redna ter izredna pravna sredstva, sodelujejo z organi odkrivanja, 
jih usmerjajo in ukrepajo v okviru pristojnosti v predhodnem (predkazenskem) postopku. Z institutom 
poravnavanja in odloženega pregona državni tožilec odpravi protipravno stanje zunaj funkcije 
pregona. Kadar tako določa zakon s procesnimi akti in drugimi pravnimi sredstvi nastopa v civilnih in 
drugih sodnih ter upravnih postopkih. Med ključne naloge višjih državnih tožilcev uvrščamo 
pritožbeno nastopanje, sprejemanje mnenj in pravnih stališč v zvezi z delom državnih tožilstev na prvi 
stopnji ter izvajanje nadzora. Državno tožilstvo Republike Slovenije kot vrh državno tožilske službe je 
izključno pristojno za nastopanje pred Vrhovnim sodiščem RS v kazenskih, gospodarsko kazenskih, 
civilnih in upravnih zadevah, hkrati pa opravlja svetovalno in usmerjevalno vlogo pri zagotavljanju 
dela nižjih tožilstev, izobraževalne naloge, izvaja nadzor in na podlagi ugotovljenega stanja oblikuje 
politiko pregona kaznivih dejanj, sprejema pravna stališča ter izdaja navodila za delo državnih 
tožilstev. Kot posebna organizacijska enota je za pregon najzahtevnejših oblik kriminala pri Državnem 
tožilstvu RS organizirana Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve s pristojnostjo na območju 
celotne države. 

3. Navedba dolgoročnih ciljev glavnega programa: 

Državna tožilstva se bodo tudi dolgoročno trudila vzdrževati trend tekočega reševanja zadev, kar pa 
brez primernih delovnih prostorov in kadrovske okrepitve tako državnih tožilcev kot administrativno 
tehničnega osebja, realno ni pričakovati. Okrepili bomo svoje delovanje na področju pregona 
najzahtevnejših in prekomejnih oblik kriminala (trgovina z belim blagom, pranje denarja, mamila, 
trgovina z orožjem, ilegalna emigracija) ter intezivirali delo pri reševanju bagatelnega kriminala na 
alternativni način - z odložitvijo pregona in poravnavanjem. V izpolnjevanju nalog tretjega stebra 
ACQUIS evropske unije so to ključne dolgoročno naravnane naloge državnih tožilstev v 
pridružitvenih procesih Slovenije, prav tako pa bomo nadaljevali z vsemi ostalimi mednarodnimi 
aktivnostmi in vzdrževali neposredne in redne stike s tožilstvi po svetu. 
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4. Šifre in nazivi proračunskih uporabnikov in podprogramov v pristojnosti predlagatelja finančnega 
načrta 

09034401 Delovanje Državnega tožilstva Republike Slovenije 

Državno tožilstvo Republike Slovenije, kot vrh državno tožilske službe, je izključno pristojno za 
nastopanje pred Vrhovnim sodiščem RS v kazenskih, gospodarsko kazenskih, civilnih in upravnih 
zadevah, hkrati pa opravlja svetovalno in usmerjevalno vlogo pri zagotavljanju dela nižjih tožilstev, 
izobraževalne naloge, izvaja nadzor in na podlagi ugotovljenega stanja oblikuje politiko pregona 
kaznivih dejanj, sprejema pravna stališča ter izdaja navodila za delo državnih tožilstev. Kot posebna 
organizacijska enota je za pregon najzahtevnejših oblik kriminala pri Državnem tožilstvu RS 
organizirana Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve s pristojnostjo na območju celotne države. 

Proračunski uporabnik, ki izvaja podprogram 09034401 je: 

4411 Državno tožilstvo Republike Slovenije. 

09034402 Delovanje višjih državnih tožilstev 

Med ključne naloge višjih državnih tožilcev uvrščamo pritožbeno nastopanje, sprejemanje mnenj in 
pravnih stališč v zvezi z delom državnih tožilstev na prvi stopnji ter izvajanje nadzora. 

Proračunski uporabniki, ki sestavljajo podprogram 09034402 so: 

4412 Višje državno tožilstvo v Celju, 

4413 Višje državno tožilstvo v Kopru, 

4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani, 

4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru. 

09034403 Delovanje okrožnih državnih tožilstev 

Ključne naloge državnega tožilstva opredeljuje temeljna funkcija vlaganja in zastopanja kazenskih 
obtožb oziroma pregona kaznivih dejanj. Nosilci temeljne funkcije so državni tožilci, ki po Zakonu o 
kazenskem postopku vlagajo in zastopajo kazenske obtožbe, vlagajo pritožbe, sodelujejo z organi 
odkrivanja, jih usmerjajo in ukrepajo v okviru pristojnosti v predhodnem (predkazenskem) postopku. 
Z institutom poravnavanja in odloženega pregona državni tožilec odpravi protipravno stanje zunaj 
funkcije pregona. Kadar tako določa zakon s procesnimi akti in drugimi pravnimi sredstvi nastopa v 
civilnih in drugih sodnih ter upravnih postopkih. 

Proračunski uporabniki, ki sestavljajo podprogram 09034403 so: 

4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju, 
4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru, 
4418 Okrožno državno tožilstvo v Kranju, 
4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, 
4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, 
4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, 
4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi gorici, 
4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu, 
4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem, 
4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, 
4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu. 
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5. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2004, njihovi indikatorji in planirani rezultati: 

V izpolnjevanju dolgoročnih ciljev bomo v državnih tožilstvih, ob pričakovani finančno dodatno 
podprti zagotovitvi normalnih pogojev delovanja (zagotavljanje sredstev za delovanje državnih 
tožilstev iz postavk materialnih stroškov in dopolnitev kadrovske zasedbe) skušali doseči in vzdrževati 
cilj tekočega reševanja vseh zadev v povprečno pričakovanem roku treh mesecev, kar je razumen rok 
tudi v okviru evropskih demokratičnih standardov odločanja v sodnih postopkih, okrepili nadzor nad 
kvaliteto odločitev, okrepili naloge usmeijaivja organov odkrivanja ter pospešeno reševali najbolj 
zapletene in odmevne zadeve. Vključevanje v neposredne oblike mednarodne pravne pomoči pa 
spremlja vedno bolj intenzivno delovanje in sodelovanje v mednarodnih in posebej institucijah Unije 
in Sveta Evrope. Dvig kvalitete dela ostane tudi v naprej ena najpomembnejših nalog tožilske 
institucije, zato je nujno skrbeti za izobraževanje tožilcev, pomočnikov in strokovnih sodelavcev, pa 
tudi administrativnega kadra, kar pa brez zagotovljenih sredstev ne bo mogoče. 

6. Kratka obrazložitev proračunskih postavk: 

Ministrstvo za finance je v pripravi proračuna za leto 2004 določilo državnim tožilstvom v Republiki 
Slovenije limit v višini 3.734.791.000 SIT. Limit smo razporedili na postavke plač v višini 
2.982.051.000 SIT, na postavke materialnih stroškov v višini 741.397.000 SIT in na postavke malih 
investicij v višini 11.343.000 SIT. 

1. Plače; 

Finančni načrt stroškov za plače temelji na izhodiščih, ki so navedena v proračunskem priročniku. 

Izhodišče za izračun je bilo število zaposlenih dne 31.8.2002. Potrebna sredstva za plače za leto 2004 
znašajo 2.982.051.000 SIT. V letu 2004 je potrebno upoštevati še dodatna sredstva za nove zaposlitve, 
ki jih glede na trende rasti najbolj zapletene in mednarodno povezane kriminalitete ter obveznosti pri 
izpolnjevanju nalog v zvezi s polnopravnim članstvom EU načrtujemo. Za leto 2003 smo jih uskladili 
z Ministrstvom za finance v obsegu 9 državnih tožilcev oziroma njihovih pomočnikov in 7 
administrativno tehničnih delavcev, za leto 2004 pa načrtujemo še 9 državnih tožilcev oziroma 
njihovih pomočnikov in 6 strokovnih sodelavcev. 

2. Materialni stroški; 

Finančni načrt za materialne stroške temelji na: 

1. Zakonu o državnem tožilstvu. Pravilniku o poravnalcih in Navodilu za organizacijo in delo 
Skupine državnih tožilcev, Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, 

2. Večletnih pogodbah z najemodajalci za poslovne prostore, 
3. Tekočih materialnih stroških (pisarniški material in storitve, telefonske in pošten storitve, prevozni 

in potni stroški, izobraževanje, tekoča vzdrževanja poslovnih prostorov. 

Izhodišče za izračun in oceno potrebnih sredstev za materialne stroške je dosedanja poraba v letu 2002 
z upoštevanjem restriktivne porabe na vseh področjih, predvidena rast cen v letu 2003 in 2004 
(priročnik MF za pripravo proračuna) ter povečani stroški v letu 2004 zaradi:. 

T. zahtev Evropske unije pri pregonu organiziranega kriminala, ki pomeni več dela na terenu, izven 
kabinetov, več angažiranja v dežurnih službah in pri nudenju takojšnje operativne, tudi 
mednarodne pravne pomoči. Vključujejo nujne poti izven države zaradi izvajanja preiskovalnih 
opravil ali usmerjanja dela policije pri razkrinkanju mednarodnih hudodelskih združb. 

2. uveljavitve alternativnih oblik obravnave kriminalitete, kar pomeni bistveno razbremenitev sodišč, 
ki jih bremenijo visoki zaostanki, hitrejšo pot do rešitve kazensko pravnega spora. 

3. reševanje zadev v razumnem roku 
4. povečane stroške za najemnine, katerih pogodbe so v večini primerov vezane na tečaj EUR-a. 
5. zaradi številčnega porasta storilcev kaznivih dejanj iz drugih držav, predvsem pa iz držav vzhodne 

Evrope, je pregon teh storilcev nemogoče izvesti, če se ne nahajajo v priporu. Zato stremimo za 
tem, da se te kazenske zadeve odstopajo državam, od koder storilci prihajajo. Da pa te države 
prevzamejo pregon, je potrebno ovadbo z vsemi priloženimi listinami prevesti v jezik države, 
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kamor se zadeva odstopa. Nemalokrat pa dobivamo tudi listinska dokazna gradiva iz tujih držav, 
ki so prevedena le neuradno. V nadaljevanju kazenskega postopka pa brez uradnega prevoda teh 
listin ni mogoče uporabiti. Zato predstavljajo stroški prevajalskih storitev vse večjo postavko v 
našem proračunu. Primeroma povedano je samo prevod listin v kazenskem postopku zoper 
Lončariča, ki smo ga prevzeli ali morali prevzeti od Italije, stal 3 milijone SIT. Nujne so 
pritegnitve prevajalcev za konsekutivno in pisno prevajanje že v predkazenskem postopku. 

6. novela Zakona o državnem tožilstvu predvideva že v letu 2003 in nato 2004 reorganizacijo višjih 
državnih tožilstev. Njena izvedba bo pomenila premik kadrov in stroške selitev, premikov arhiva 
in prehoda zadev v instituciji. 

Na teh osnovah znaša naš finančni načrt za materialne stroške za leto 2004 741.397.000 SIT, 

3. Manjše investicije. 

Predlog državnih tožilstev RS za manjše investicije v letu 2003 je 11.343.000 SIT. Predlog je manjši 
od zakonsko določenega 50.000 SIT na osebo, saj so tožilstva manjši znesek namenila za investicije v 
korist materialnih stroškov. 

Povzetek: 

Proračun za leto 2004 v višini 3.734.791.000 SIT, za kritje materialnih stroškov in manjših investicij 
zagotavlja izvajanje zakonskih funkcij in upošteva vse nujne in neodložljive naloge, ki jih izvaja 
državno tožilska služba ter nove zakonsko opredeljene naloge, ki izhajajo iz zavez, ki jih je Slovenija 
dala v zvezi s pridružitvenimi procesi EU. Posebej poudarjamo zahteve Evropske unije pri pregonu 
organiziranega kriminala, uveljavitve alternativnih oblik obravnave kriminalitete in nujna sredstva za 
poslovanje pri odpravljanju zaostankov ter reševanje zadev v razumnem roku. Sredstva za plače, 
planirana na osnovi števila zaposlenih v letu 2002, se bodo za dodatno zaposlene, v skladu z načrtom 
delovnih mest, zagotavljala na podlagi veljavne zakonodaje. 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTUR! 

452 DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS 

Bilanca odhodkov Leto 2004 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 

proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
(D (2) (3) (4) (5)=(3)/<2) 

100,00| 

00| 

452 |DRUZBEN1 PRAVOBRANILEC RS | 167.858 | 

451^J Družbcn^pravol)i^nHe^R^^^^^^^^J 100, 

09 PRAVOSODJE 167.858 100,00 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 167.858 100.00 
09034501 Administracija družbenega pravobranilca 167.858 100.00 

175.071 J 100,00| 104,3| 

175.071 100.00 

175.071 
175.071 

175.071 

100,00 
100.00 

100.00 

1 104.31 

104 J 

104.3 

104.3 
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4512 

DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS 

09 Pravosodje 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

090334501 Administracija družbenega pravobranilstva 

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

Družbeni pravobranilec RS je samostojni državni organ, ki opravlja z zakoni določene funkcije v zvezi 
z varstvom družbene lastnine. Zakoni, ki organu nalagajo varstvo družbene lastnine so: Zakon o 
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe d. d. (ZZLPPO), 
v skladu z določbo 63. člena navedenega zakona še nekatere določbe Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (ZLPP) ter Zakon o Družbenem pravobranilcu RS. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma: 

Družbeni pravobranilec RS je v skladu z navedenimi zakoni dolžan skrbeti za odpravo oškodovanja 
družbene lastnine z vlaganjem ustreznih tožb pred pristojnimi sodišči na podlagi revizijskih poročil 
Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, ki jih mora vlagati v prekluzivnem 
roku 30 dni po dokončnosti revizijskega poročila. Koliko revizijskih poročil bo Agencija Še izdala v 
letu 2004, načrtuje sama. Zakon o družbenem pravobranilcu RS določa, da le-ta opravlja aktivnosti v 
zvezi z varstvom družbene lastnine, dokler ni pravnomočno rešena zadnja tožba, ki jo v zvezi s to 
aktivnostjo vloži. Tako potrebni čas delovanja Družbenega pravobranilca RS ni vezan na hkratni 
obstoj in delovanje Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, ker po 
Družbenem pravobranilcu RS vložene in še ne dokončane tožbe rešujejo pristojna sodišča po določbah 
Zakona o pravdnem postopku. 

3. Obrazložitev dejavnosti v ok\'iru proračunskih postopkov, izhodiščih in kazalcev, na katerih temelji 
izračun predlogov pravic proračunske prakse: 

Organ v letu 2004 ne bo povečeval števila zaposlenih funkcionarjev in delavcev, s tem, da bo na mesto 
upokojenih delavcev zaposloval le nadomestno število potrebnih delavcev. Upoštevaje pravno 
situacijo po uveljavitvi pokojninske reforme, ko o datumu upokojitve odloča delavec sam, po 
dopolnitvi obeh upokojitvenih pogojev, pa organ planira izplačila odpravnin ob upokojitvi tako v letu 
2003 kot tudi v letu 2004 (deloma za iste delavce), s tem, da bodo le-te izplačane le enkrat in sicer ob 
dejanski upokojitvi zaposlenega. Sicer pa je pri pripravi predloga proračuna za leto 2004 upošteval 
sklepe Vlade RS za sestavo predloga proračuna za leto 2004. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2004, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma: 

Družbeni pravobranilec RS bo svoje aktivnosti uravnaval tako, da bo kot tožeča stranka v postopkih na 
sodiščih prispeval k temu, da se vložene tožbe čimprej končajo s pravnomočno odločitvijo sodišča. Pri 
na novo prejetih revizijah pa bo deloval tako, da bi oškodovatelji še pred vložitvijo tožbe sami 
odpravili ugotovljena oškodovanja družbene lastnine. Vse aktivnosti Družbenega pravobranilca RS pa 
so seveda podrejene glavnemu cilju delovanja, ki je v tem, da se odpravi ugotovljeno oškodovanje 
družbene lastnine. 
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S P l/P U - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

4S4 DRŽA l'NO PRA VOBRANILSTl O RS 

Bilanca odhodkov Leto 2004 

r tisoč tolarjih 

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

proračuna 2003 proračuna 2003 
(D (2) 

Predlog Strukt. predloga Indeks 
proračuna 2004 proračuna 2004 

(3) (4) (5)»(3)/<2) 

54 JDRZAVNO PRAVOBRANILSTVO I 1.413.081 | 100,00| 
RS I 

5^JDramH^pnmilininilstw^^^^^^^J ^^^M3^0^J| ^^^JOjhOOJ 

09 PRAVOSODJE L413.081 100,00 

Q2il2 Delovanji- tožilstva in pravobranilstva 1.042.507 73.78 
0903.4502 Administracija državnega pravobranilca 1.042.507 73.78 
2205 Odžkodninc 370.574 26.22 

09054501 Odškodnine neupravičeno obsojenim in 370.574 26.22 
za postopke pred ESČP 

1.473.912 I 

1.473.912 I 

1.473.912 
1.0X6.292 

1.086.292 
387.620 

387.620 

100.1 00| 104.31 

100.1 ,00| 

100,00 
73.70 

73.70 
26.30 

26.30 

104JI 

104 J 

104.2 

104.2 
104.6 

104.6 
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454 

DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS 

09 Pravosodje 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

09034502 Administracija državnega pravobranilca 

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

Državno pravobranilstvo je zastopnik Republike Slovenije in drugih subjektov, določenih v Zakonu 
državnem pravobranilstvu, pred sodišči in upravnimi organi. Državno pravobranilstvo je samostojen 
državni organ in opravlja tudi druge naloge določene z zakoni. Podlago za delo Državnega 
pravobranilstva predstavIjajo Zakon o državnem pravobranilstvu, Zakon o razmerjih plač v javnih 
zavodih, državnih organih in v organih državnih skupnosti, Pravilnik o napredovanju zaposlenih na 
sodiščih, v državnih tožilstvih, v državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških, 
Uredba o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno - tehničnim ter drugim delavcem na 
sodiščih, državnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških. Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku, Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o prekrških, Zakon o upravnih sporih, Zakon o davčnem postopku, Zakon o vzajemnosti, 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi, Zakon o denacionalizaciji in 
Zakon o brezplačni pravni pomoči. 

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprogramov 

Državno pravobranilstvo v skladu z zakoni navedenimi pod točko 1 zastopa državo in državne organe 
pred domačimi in mednarodnimi sodišči, pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Upravnimi 
organi pa nastopa tudi kot zastopnik javnega interesa. V vseh tekočih zadevah z vlogami predstavlja 
stališča svoje stranke oz. javnega interesa, udeležuje pa se tudi obravnav pred različnimi sodišči in 
upravnimi organi. Pričakovati je, da se bo obseg dela povečeval, tako glede na nove predpise, 
pristojnosti, kot tudi na širitev pravnih temeljev. 

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. 

Državno pravobranilstvo je za leto 2004 planiralo višino sredstev v okviru danih limitov Ministrstva 
za finance v višini 1.086.292.000,00 SIT. 

Planirana in odobrena sredstva za plače v višini 853.757.000,00 SIT pokrivajo zgolj potrebna sredstva 
za izplačilo plač delavcev zaposlenih na Državnem pravobranilstvu do konca leta 2002. Za planirana 
in že odobrena delovna mesta (obrazec št. 8 za leto 2003 in 2004), ki jih iz tehničnih razlogov ni 
mogoče realizirati do konca leta 2002 (predvsem gre za dolgotrajne postopke v zvezi z imenovanji in 
razrešitvami in tudi z iskanjem ustreznih kadrov), pa bo potrebno sredstva zagotoviti iz 
proračunske rezervacije. 

Planirani stroški za najemnine v okviru materialnih stroškov v višini 229.808.000,00 SIT zadostujejo 
le za obstoječe pogodbene obveznosti. Ponovno opozarjamo na neustrezno prostorsko utesnjenost 
sedežnega pravobranilstva, vsled česar bo, z namenom da se zagotovi normalen delovni proces, nujno 
potrebno pridobiti ustrezne prostore in s tem v zvezi dodatna finančna sredstva. 
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4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2004, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma 

Državno pravobranilstvo si bo, kljub morebitnim težavam zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, 
prizadevalo, da bodo opravljene vse potrebne aktivnosti za kvalitetno zastopanje države in državnih 
organov v postopkih pred sodišči in upravnimi organi. 

0905 Poprava preteklih krivic 

09054501 Odškodnine neupravičeno obsojenim in odškodnine na 
podlagi prijateljskih poravnav in sodb pred Evropskim 
sodiščem za človekove pravice 

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

Državno pravobranilstvo kot zastopnik Republike Slovenije opravlja naloge podprograma na podlagi 
Zakona o Državnem pravobranilstvu. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem 
postopku (ZKP) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP). 

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

Državno pravobranilstvo vodi na podlagi ZKP in ZP postopke za izplačilo odškodnin pred vložitvijo 
tožbe. Sredstva za odškodnine po ZKP in ZP se Državnemu pravobranilstvu zagotavljajo v proračunu 
vsako leto. Na pobudo Ministrstva za finance stq pri programu 0905 dodani v okviru podprograma 
odškodnine dve novi proračunski postavki in sicer odškodnine na podlagi sklenjene prijateljske 
poravnave in odškodnine na podlagi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. 

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 

Pri programu 0905 je potrebno poudariti, da sta na pobudo Ministrstva za finance dodani v okviru 
podprograma odškodnine dve novi proračunski postavki in sicer odškodnina na podlagi sklenjene 
prijateljske poravnave pred Evropskim sodiščem za človekove pravice in odškodnina na podlagi sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice. Ker niti višine niti dospelosti odškodnin, ki se izplačujejo iz 
podprograma 09054501 ni mogoče v naprej predvideti, je ustreznost limitiranega zneska v višini 
387.620.000,00 SIT negotova. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2004, indikatorji in planirani rezultati na nivoju podprograma 

Opravljene bodo vse potrebne aktivnosti, da bo Državno pravobranilstvo odškodninske zahtevke po 
Zakonu o kazenskem postopku in Zakonu o prekrških ter predloge Evropskega sodišča za človekove 
pravice za eventualne sklenitve prijateljskih poravnav pravočasno in brez odlašanja obravnavalo. 

Če in ko bodo sredstva za odškodnine porabljena Državno pravobranilstvo preostalih zahtevkov ne bo 
moglo več obravnavati, saj je mogoče oškodovancu ponuditi poravnavo le v primerih, ko Državno 
pravobranilstvo razpolaga z potrebnimi sredstvi. 
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09 PRAVOSODJE 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

1. Opis glavnega programa 

Glavni program obsega delovanje Senata za prekrške RS in vseh 55 sodnikov za prekrške. Zakonske 
podlage, ki opredeljuje delovno področje glavnega programa so: Zakon o prekrških, Zakon o sodniški 
službi, Sodni red, Pravilnik o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških ter drugi zakoni in 
podzakonski predpisi. Senat za prekrške je pristojen za odločanje o pritožbah zoper odločbe sodnikov za 
prekrške prve stopnje, sodniki za prekrške pa so pristojni za vodenje postopkov o prekrških z izdajo 
ustreznih odločb na prvi stopnji in izvrševanje izrečenih sankcij v tem postopku. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni dolgoročni cilj programa je kar se da kvalitetno in sprotno reševanje zadev ter nova celovita 
sistemska ureditev področja prekrškov, s katero naj bi se del prekrškov prenesel v upravno sfero, s čimer bi 
bili sodniki za prekrške razbremenjeni, kar bi prispevalo k večji učinkovitosti obravnavanja zadev ob 
nadaljnji ureditvi področja dela davčne uprave v zvezi s prisilno izterjavo neplačanih denarnih kazni. 

3. Šifre in nazivi podprogramov in proračunskih uporabnikov v okviru glavnega programa 

V glavni program spadata 2 podprograma, in sicer: 

podprogram 09064901 - Administracija Senata za prekrške RS, v katerega spada PU s šifro 4911 - 
Senat za prekrške RS in 
podprogram 09066101 - Administracija organov za postopek o prekršku, v katerega pa spadajo PU od 
šifre 6101 - Sodnik za prekrške Ajdovščina do šifre 6158 - Sodnik za prekrške Žalec. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2004 

Senat za prekrške in sodniki za prekrške si bodo prizadevali za zmanjšanje zaostankov in za večjo 
učinkovitost in kvaliteto dela, za kar pa bo potrebno tudi dodatno strokovno izobraževanje zaposlenih. Za 
uresničitev vseh ciljev pa je s predlogom proračuna za leto 2004 zagotovljenih premalo sredstev, saj le-ta 
ne bodo zadostovala niti za pokrivanje najnujnejših materialnih stroškov pri sodnikih za prekrške, kot npr. 
za najemnine, poštne storitve, odvetnike, tolmače, izvedence ipd. 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov 

49 SENAT ZA PREKRŠKE RS 

Leto 2004 

>• tisoč tolarjih 

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
 (I) (2) (3) (4) (5H3)/(2) 

49_ |SENAT ZA PREKRŠKE RS | 449.758 | 100,00| "4627248 | 100,00| i02,8| 

Sena^j^)r^kr^kcJ^epijl)inv^Slo\xn^^^J ^^^449^75^ ^^^^OOJOOJ ^^^462j24^| ^^^^I00^00| ^^^02jjj 

09 PRAVOSODJE 449/758 lOO.Op" 462.248 100,00 102^8 

0%6 Administracija senata in sodnikov za prckrSke 449 758 100.0» 462.248 100.00 102.8 
09064901 Administracija senata za prekrške 449.758 100.00 462.248 100.00 102.8 

poročevalec, št. 96/V 1690 11. oktober 2002 



4911 

SENAT ZA PREKRŠKE RS 

09 PRAVOSODJE 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09064901 Administracija senata za prekrške 

Podprogram izvaja: 4911 Senat za prekrške RS 

1 Opis podprograma 

Senat za prekrške RS na podlagi določbe 258a. člena Zakona o prekrških deluje kot samostojni državni 
organ. Ta zakon določa tudi pristojnosti Senata za prekrške, in sicer: 

odločanje o pritožbah zoper odločbe sodnikov za prekrške prve stopnje in drugih organov, pristojnih 
za odločanje v postopku o prekršku (carinarnic in Republiškega deviznega inšpektorata), 
reševanje sporov o pristojnosti med sodniki za prekrške, 
odločanje o izločitvi predsednika Senata, 
druge zadeve, ki so določene z zakonom, zlasti: sprejemanje stališč in načelnih pravnih mnenj, 
pregledovanje dela sodnikov za prekrške prve stopnje in dajanje strokovne pomoči, vodenje evidence 
kazenskih točk in prenehanj veljavnosti vozniških dovoljenj, koordinacija nalog s področja finančnega 
poslovanja ter zagotavljanje izvajanja notranje revizije za vse sodnike za prekrške. 

2 Cilji podprograma 

Glavni dolgoročni cilj Senata za prekrške RS je nova celovita sistemska ureditev področja prekrškov. Nova 
ureditev tega področja je potrebna zaradi preobremenjenosti sodnikov za prekrške in zaradi uskladitve z 
evropskim pravom. Pravo o prekrških tudi po praksi Evropskega sodišča za varstvo človekovih pravic sodi 
v okvir kazenskega prava. 

Senat za prekrške RS se bo dolgoročno še naprej prizadeval za kar se da kvalitetno in sprotno reševanje 
zadev iz njegove pristojnosti. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk 

Celotni finančni načrt Senata za prekrške upošteva izhodišča, ki so navedena v proračunskem priročniku 
2003 - 2004. Finančni načrt zajema 4 proračunske postavke, in sicer: Plače, Svet SP - materialni stroški, 
Materialni stroški in Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 

3051 Plače; 

Pri planiranju proračunskih sredstev za plače za leto 2004 smo upoštevali predvideno število zaposlenih na 
dan 31.12.2003 ter predvideno rast sredstev za plače v višini 2,45 %. Drugo polovico sredstev iz naslova 
uskladitve plač (še 2,45 %) bo rezerviralo Ministrstvo za finance na posebni proračunski postavki v okviru 
splošne proračunske rezervacije. V letu 2004 ne načrtujemo novih zaposlitev. 

1538 Svet SP - materialni stroški; 

Materialne stroške na tej postavki smo planirali v skladu s predvideno porabo v letu 2003, katero smo 
povečali le za del načrtovane stopnjo rasti v letu 2004 v primerjavi z letom 2003. 

3375 Materialni stroški; 

Za leto 2004 so planirani materialni stroški v višini predvidene porabe za leto 2003, povečani le za del 
načrtovane rasti za materialne stroške. 

3589 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 

Sredstva na tej postavki smo planirali v enakem obsegu kot za leto 2003. 

11. oktober2002 1691 poročevalec, št. 96/V 



4 Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2004 

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2004 so poleg kvalitetnega in čimbolj tekočega reševanja zadev ter 
uvajanja nove celovite sistemske ureditve področja prekrškov še: pridobitev manjkajoče programske 
opreme za Senat in vse sodnike za prekrške ter vzpostavitev enotne kadrovske evidence z uvedbo 
programa MFERAC, Naloga 4, na nivoju 11 bodočih sodišč za prekrške. Vse te cilje pa bo možno 
zagotoviti le ob stalnem izobraževanju tako sodnikov za prekrške kot tudi administrativno - tehničnih 
delavcev. 
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SPIl - IZDA TKI PO PROGRA MSKI STRLKTLRI 

61 SODNIKI ZA PREKRŠKE 

Bilanca odhodkov Leto 2004 

v tisoč tolarjih 

SPU/PPP/GPR/PPR 
Predlog sprememb Strukt. sprein. Predlog Strukt. predloga Indeks 

proračuna 2003 proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2004 
(D (2) (3) (4) (5)=(3)/(2) 

61 [SODNIKI ZA PREKRŠKE J 3.548.529 

09 PRAVOSODJE 

0906 Administracija senata in sodnikov za 
prekrške 

(19066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

3.548.529 

3.548.529 

J 100,001 3.727.980 

3..US.5:9 

100.00 

100.00 

100,00 

3.727.980 

3.727.980 

J 100. 00| 105.11 

3.727.980 

100.00 

100,00 

100.00 

105.1 

105,1 

105.1 
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61 

SODNIKI ZA PREKRŠKE 

09 PRAVOSODJE 

0906 Administracija senata in sodnikov za 

09066101 Administracija organov za postopek 

Podprogram izvaja: 

6101 Sodnik za prekrške Ajdovščina 
6102 Sodnik za prekrške Brežice 
6103 Sodnik za prekrške Celje 
6104 Sodnik za prekrške Cerknica 
6105 Sodnik za prekrške Črnomelj 
6106 Sodnik za prekrške Domžale 
6107 Sodnik za prekrške Dravograd 
6108 Sodnik za prekrške Gornja Radgona 
6109 Sodnik za prekrške Grosuplje 
6110 Sodnik za prekrške Hrastnik 
6111 Sodnik za prekrške Idrija 
6112 Sodnik za prekrške Ilirska Bistrica 
6113 Sodnik za prekrške Izola 
6114 Sodnik za prekrške Jesenice 
6115 Sodnik za prekrške Kamnik 
6116 Sodnik za prekrške Kočevje 
6117 Sodnik za prekrške Koper 
6118 Sodnik za prekrške Kranj 
6119 Sodnik za prekrške Krško 
6120 Sodnik za prekrške Laško 
6121 Sodnik za prekrške Lenart 
6122 Sodnik za prekrške Lendava 
6123 Sodnik za prekrške Litija 
6124 Sodnik za prekrške Ljubljana 
6125 Sodnik za prekrške Ljutomer 
6126 Sodnik za prekrške Logatec 
6127 Sodnik za prekrške Maribor 
6129 Sodnik za prekrške Moziije 
6130 Sodnik za prekrške Murska Sobota 
6131 Sodnik za prekrške Nova Gorica 
6132 Sodnik za prekrške Novo mesto 
6133 Sodnik za prekrške Ormož 
6135 Sodnik za prekrške Piran 
6136 Sodnik za prekrške Postojna 
6137 Sodnik za prekrške Ptuj 
6138 Sodnik za prekrške Radlje ob Dravi 
6139 Sodnik za prekrške Radovljica 
6140 Sodnik za prekrške Ravne na Koroškem 
6141 Sodnik za prekrške Ribnica 
6143 Sodnik za prekrške Sevnica 
6144 Sodnik za prekrške Sežana 
6145 Sodnik za prekrške Slovenj Gradec 
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6146 Sodnik za prekrške Slovenska Bistrica 
6147 Sodnik za prekrške Slovenske Konjice 
6148 Sodnik za prekrške Šentjur pri Celju 
6149 Sodnik za prekrške Škofja Loka 
6150 Sodnik za prekrške Šmarje pri Jelšah 
6151 Sodnik za prekrške Tolmin 
6152 Sodnik za prekrške Trbovlje 
6153 Sodnik za prekrške Trebnje 
6154 Sodnik za prekrške Tržič 
6155 Sodnik za prekrške Velenje 
6156 Sodnik za prekrške Vrhnika 
6157 Sodnik za prekrške Zagorje ob Savi 
6158 Sodnik za prekrške Žalec 

1 Opis podprograma 

Sodniki za prekrške Republike Slovenije so samostojni državni organi sodne veje oblasti. Zakonske 
podlage, ki opredeljujejo njihovo delovno področje so: Zakon o prekrških. Zakon o sodniški službi, Sodni 
red, Pravilnik o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških ter drugi zakoni in podzakonski 
predpisi. Vsebina dela sodnikov za prekrške je vodenje postopkov o prekrških (vseh zadev o prekrških, 
razen carinskih in deviznih)z izdajo ustreznih odločb na prvi stopnji in izvrševanje izrečenih sankcij v tem 
postopku. 

2. Cilji podprograma 

Glavni dolgoročni cilj vseh sodnikov za prekrške je poleg tekočega vodenja postopkov o prekršku še 
prizadevanje za čimbolj učinkovito delo, s katerim bi se število zaostankov postopoma zmanjševalo. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih posta\>k 

Sodniki za prekrške so pripravili predloge svojih finančnih načrtov za leto 2004 na osnovi izhodišč, ki so 
navedena v proračunskem priročniku 2003 - 2004. 

Sodniki za prekrške imajo v svojih finančnih načrtih proračunska sredstva na postavkah za plače, 
materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 

Plače 

Sodniki za prekrške so pri pripravi predloga proračuna za leto 2004 na postavkah za plače načrtovali obseg 
sredstev glede na predvideno število zaposlenih v tem letu ter ob upoštevanju kvantitativnih izhodišč za 
planiranje plač iz navodil za pripravo proračuna 2003 - 2004. V skladu s skupnim načrtom delovnih mest 
je pri sodnikih za prekrške v letu 2004 načrtovanih 11 novih zaposlitev, in to zlasti zaradi predvidene nove 
sistemske ureditve področja prekrškov v letu 2004, ki med drugim zahteva okrepitev finančnih služb na 
nivoju regij, za katere pa sodniki za prekrške ne razpolagajo z ustreznim kadrom. 

Materialni stroški 

Sodniki za prekrške so materialne stroške planirali na podlagi sklenjenih pogodb in ocenjene porabe za leto 
2003 ter načrtovane stopnje rasti. Ker je bilo potrebno upoštevati postavljene okvire, načrtovana sredstva 
ne bodo zadoščala za normalno delovanje. V strukturi materialnih stroškov največji delež predstavljajo 
najemnine in poštne storitve. V zadnjih letih je prisoten trend stalnega naraščanja teh stroškov, hitreje od 
načrtovane stopnje rasti pa naraščajo tudi stroški odvetnikov, tolmačev in izvedencev. Slednji se 
povečujejo zaradi prenosa pristojnosti za reševanje gospodarskih prestopkov iz okrožnih sodišč na sodnike 
za prekrške ter zaradi dejstva, da so postopki vse bolj zahtevni in da ima vedno več obdolžencev svoje 
zagovornike. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Ta sredstva so sodniki za prekrške načrtovali za nadomestitev opreme manjše vrednosti ter za investicijsko 
vzdrževanje le-te. 

4. Gla\'ni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2004 
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Glavni letni izvedbeni cilj v letu 2004 je reševanje čimveč tekočih zadev, tako da bi se zmanjšalo število 
zaostankov in ustavitev postopkov zaradi zastaranja. Eden izmed ciljev je tudi izobraževanje zaposlenih, 
kar bi prispevalo k večji učinkovitosti dela. 
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