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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Nadaljevanje iz Poročevalca št. 74/VII
27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
1. RESORNI CILJI ZA LETO 2000
Na področju zdravstva bomo v naslednjih letih izvajali programe zdravstvenega varstva v skladu
z nacionalnim programom zdravstvenega varstva Republike Slovenije.
Zaradi dogovorjene politike obvladovanja javnih izdatkov za zdravstvo bomo programe
zdravstvenega varstva izvajali največ v realno enakem obsegu in s postopnim prestrukturiranjem
programov. V ta namen in zaradi zagotavljanja večje učinkovitosti zdravstvenega sektorja bomo
izvajali postopno reformo zdravstvenega varstva, ki bo potekala v okviru vstopanja Slovenije v
Evropsko unijo in v sklopu katere so vključena tudi izhodišča za spreminjanje zdravstvene
zakonodaje.
2. POLITIKE, UKREPI IN SREDSTVA
Ministrstvo za zdravstvo bo s proračunskimi sredstvi v letu 2000 zagotavljalo uresničevanje'nalog
iz svoje pristojnosti upoštevaje zdravstveno politiko Republike Slovenije.
Glavni cilj reforme sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji, katerega raven je sicer že
primerljiva z razvitimi evropskimi državami, so uravnoteženje socialnega in ekonomskega razvoja
Slovenije in zagotavljanje načela socialne pravičnosti. Delež javne porabe za zdravstvo v BDP v
letu 2000 naj bi znašal med 6,5% in 7%, pri tem pa bo potrebno v sistemu zdravstvenega varstva
obdržati čim višjo stopnjo solidarnosti. Ministrstvo bo tudi v nadalje dajalo prednost
preprečevanju bolezni, krepitvi zdravja ljudi in zdravstvenemu osveščanju prebivalstva.
V tem okviru bo v letu 2000 zaživel projekt priprave in izvedbe reforme zdravstvenega sektorja.
Z zagotovitvijo enotnega razvoja zdravstveno informacijskega sistema v RS, ki bo sofinanciran
iz sredstev kredita Svetovne banke, bo omogočena celovitost in povezljivost informacijske
strukture na ravni države in znotraj posameznih institucij. Tako bo zagotovljena večja preglednost
delovanja obstoječega zdravstvenega sistema in ustvarjeni pogoji za ustrezno načrtovanje
nacionalne zdravstvene politike in strateško planiranje. Pri načrtovanju reforme zdravstvenega
sektoija bo omogočeno evidentiranje in analiziranje vseh možnih rešitev reforme zdravstvenega
sistema in prestrukturiranja sredstev sistema in ustvarjena informacijska podpora za zagotavljanje
kakovosti in racionalizacije v okviru sistema zdravstvenega varstva.
Na podlagi sprejetih mednarodnih obveznosti Republike Slovenije pri vključevanju v Evropsko
unijo bo ministrstvo namenilo poseben poudarek prevzemanju pravnega reda Evropske unije na
posameznih področjih in usposabljanju ter krepitvi inštitucij za izvajanje teh nalog.
Na področju prostega pretoka blaga je v pristojnosti ministrstva uskladitev zakonodaje in pravne
ureditve
za posamezne specifične vrste proizvodov, pri katerih je enako kot odprava ovir za prosto
trgovanje pomembna tudi visoka raven varovanja zdravja prebivalstva, zaščita potrošnikov in
upoštevanje okoljevarstvenih vidikov.
Slovenska zakonodaja na področju zdravstvene ustreznosti živil je delno usklajena s pravnim
redom evropske unije. Posebej zahtevna naloga je vzpostavitev pooblaščenih preizkusnih
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laboratorijev ter usposobitev organov za uradni nadzor nad proizvodnjo in prometom z živili.
Zakonodaja Republike Slovenije na področju zdravil za humano uporabo je delno usklajena s
pravnim redom EU. S sprejetjem novega zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih in
njegovih podzakonski aktov bo zakonodaja usklajena.
S sprejetjem zakona o kemikalijah je zakonodaja RS usklajena s pravnim redom EU. ki pa bo
polno uveljavljena s sprejetjem ustreznih podzakonskih aktov in vzpostavitvijo Urada za
kemikalije Republike Slovenije.
Na področju predhodnih sestavin za droge zakonska ureditev sicer ni v nasprotju s pravnim redom
EU, vendar bo nov zakon celovito uredil vsa ostala vprašanja s tega področja.
Na področju kozmetike in kozmetičnih proizvodov ministrstvo pripravlja zakon, ki bo uveljavil
določila smernic EU, ki se nanašajo na sezname dovoljenih, pogojno dovoljenih in prepovedanih
substancv kozmetičnih proizvodih ter na metode analiz za preverjanje sestave v smislu
neškodljivosti za zdravje v pooblaščenih laboratorijih.
Na področju varnosti igrač bo pri pripravi usklajene zakonodaje upoštevan princip, ki velja za
direktive novega pristopa, z lastnim certificiranjem ali tipskimi pregledi in izdajo certifikata s strani
priglašenega organa.
Za vsa področja našteta v okviru prostega pretoka blaga je potrebno vzpostaviti sistem nadzora
na trgu. V skladu z načrtovanim programom dela bo potrebno kadrovsko okrepiti in dodatno
usposobiti Zdravstveni inšpektorat RS, ki bo izvajal zdravstveni nadzor živil, izdelkov ter snovi,
ki prihajajo v stik z živili, kozmetiko, igrač, predhodnih sestavin za droge, zdravil, medicinskih
pripomočkov in kemikalij, ki so že na trgu. Pristojni zdravstveni inšpektorji bodo morali pokriti
tudi obmejne uvozne točke, kjer prihaja blago v EU ter sodelovati s carinskimi organi pri uvozu
blaga v EU. Prav tako je potrebno usposobiti in okrepiti laboratorije za testiranje zgoraj navedenih
proizvodov, da bi ugotovili, ali ustrezajo zakonskim zahtevam.
Na področju prostega gibanja oseb bo ministrstvo za zdravstvo v sodelovanju s pristojnimi
zbornicami namenilo posebno pozornost usklajevanju slovenskih predpisov z zahtevami
reguliranja poklicev v zdravstvu in v sorodnih dejavnostih, predvsem v zvezi z izobraževanjem
medicinskih sester, babic, farmacevtov in uskladitvi nazivov.
Za uveljavitev načel koordinacije sistemov socialne varnosti na področju zdravstvenega varstva
bo ministrstvo za zdravstvo okrepilo usklajevalno funkcijo. Slovenska zakonodaja, ki ureja
posamezne sisteme socialnega zavarovanja že omogoča uresničevanje temeljnih načel sistema
koordinacije socialne varnosti v EU.
Na področju varovanja javnega zdravja so naloge opredeljene upoštevaje prioritete Nacionalnega
programa zdravstvenga varstva in strateških in pravnih dokumentov EU. Predvideno je
sodelovanje v programih na področju promocije zdravja, boja proti raku, preprečevanje odvisnosti
od drog in obvladovanje aidsa ter nekaterih drugih nalezljivih bolezni. Spremembe in dopolnitve
zakona o omejevanu porabe tobačnih izdelkov pomenijo uskladitev s pravnim redom EU na
področju označevanja tobačnih izdelkov in omejevanja reklamiranja tobačnih izdelkov in
sponzoriranja javnih prireditev, učinkovito izvajanje predpisov pa zahteva tudi posodobitev
obstoječih preizkusnih laboratorijev. Na področju varnosti in zdravja pri delu bo ministrstvo
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sodelovalo v postopku priprave podzakonskih aktov usklajenim
kadrovsko in strokovno okrepila Inštitut za medicino dela.

s pravnim redom EU ter

Na področju varovanja zdravja prebivalstva pred škodljivimi vplivi v bivalnem in delovnem okolju
bo ministrstvo z novimi predpisi o varstvu pred ionizirnimi in neionizirnimi sevanji in potrebnimi
podzakonskimi akti glede na zahteve pravne ureditve EU in mednarodnih standardov uredilo
zaščito pred sevanji, nadzor prejetih doz, nadzor medicinske obsevanosti, potencialno
izpostavljenost sevanju, intervencije, nadzor nad viri sevanja ter na ta način zagotovilo kakovost
varstva pred sevanji in njeno preverjanje.
V skladu z naštetimi usmeritvami bo Ministrstvo za zdravstvo pripravilo za postopke obravnave
in bodo sprejeti naslednji zakonski predpisi:
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Zakon o varstvu pred sevanji
- Zakon o zdravstveni negi
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju porabe tobačnih izdelkov.
- Zakon o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij za področje zdravstvene dejavnosti
in potrebnih podzakonskih predpisov na področju:
- zdravil in medicinskih pripomočkov
- preskrbe s krvjo
- zdravstvene ustreznosti živil
- proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in predhodnih sestavin za pripravo drog
Ministrstvo bo tudi vnaprej spodbujalo razvoj medicinske stroke preko klinik, inštitutov in
razširjenih strokovnih kolegijev na posameznih področjih. Posebej pa bo usmeijalo in usklajevalo
uvajanje novih dejavnosti in postopkov, ob uvajanju nove medicinske tehnologije in v skladu z
novimi medicinskimi spoznanji.
V skladu s prenosom javnih pooblastil na Zdravniško zbornico Slovenije in na Lekarniško
zbornico Slovenije bo ministrstvo tudi v letu 2000 zagotovilo opravljanje strokovnega nadzora
in drugih nalog, ki so pogoj za kvalitetnejše delo zdravstvenih strok. Večjo pozornost bo
ministrstvo posvetilo tudi izvajanju drugih vrst nadzora nad zdravstveno dejavnostjo, ki so
predvideni po zakonu.
Preko Urada za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo se bo Republika Slovenija
vključevala v 29 specializiranih programov Svetovne zdravstvene organizacije, v njihovo
oblikovanje in potek na nacionalni ravni. Z intenzivnim vključevanjem v mednarodni prostor bomo
skušali uveljavljati slovensko zdravstvo doma in v tujini. Pospešili bomo tudi pripravo novih,
oziroma revizijo in preoblikovanje obstoječih sporazumov o sodelovanju Slovenije z drugimi
državami na področju zdravstva in pri urejanju vprašanj zdravstvenega zavarovanja na meddržavni
ravni.
S sprejemom Nacionalnega programa zdravstvenega varstva do leta 2004, bo ministrstvo določilo
natančnejša merila za mrežo javne zdravstvene službe na vseh ravneh v skladu z zakonskimi
pristojnostmi. Tako določeno mrežo javne zdravstvene službe bo upoštevalo pri investicijskih
vlaganjih v javne zdravstvene zavode na sekundarni in terciarni ravni, kjer je Republika Slovenija
pristojna zagotavljati materialne pogoje za delo in poslovanje. Zagotavljali bomo tudi nujno
investicijsko vzdrževanje v teh zdravstvenih zavodih, ko le-to zaradi svoje zahtevnosti presega
26. oktober 1999

1315

poročevalec, št. 74/VIII

možnosti zdravstvenih zavodov in razpoložljiva amortizacijska sredstva, ter to zahtevajo
prostorski ter drugi materialni pogoji za izvajanje dejavnosti.
3. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK
2711 - MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA
Za izvajanje nalog, kijih kot upravni organ opravlja Ministrstvo za zdravstvo, bodo v letu 2000
poleg sredstev za plače, materialne stroške in najemnine, namenjena tudi sredstva v okviru
naslednjih proračunskih postavk:
6174 - Prostorski plan Slovenije
Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 29.4.1999 določa, da finančna sredstva za izdelavo
prostorskega plana Slovenije zagotovijo ministrstva v okviru lastnih proračunskih postavk za leto
2000.
7284 - Mednarodno sodelovanje
Glede na polnopravno članstvo RS v OZN, WHO, v Svetu Evrope ter v mednarodnih in
regionalnih organizacijah bo ministrstvo zagotavljalo vključevanje zdravstva s sofinanciranjem
udeležbe na strokovnih sestankih in drugih delovnih srečanjih, krajših oblikah izobraževanja in
izpopolnjevanja slovenskih strokovnjakov v tujini, z organiziranjem in sofinanciranjem
mednarodnih projektov, tečajev, učnih delavnic in drugih oblik izmenjave znanja in izkušenj. Na
podlagi bilateralnih sporazumov o sodelovanju na področju zdravstva in medicine, ki so podpisani
z vrsto držav ter dogovori o sodelovanju, bodo na podlagi recipročnosti sofinancirani tudi obiski
tujih strokovnjakov v Sloveniji. Ministrstvo za zdravstvo bo glede na odločitev, da Ministrstvo
za zunanje zadeve zagotavlja le plačilo članarin iz svojega delovnega področja, prisiljeno
zagotoviti sredstva za plačilo najnujnejših članarin OPCW, OECD, EMF, Pompidou in UNDCP.
Brez nujnega povečanja namenskih sredstev mednarodno sodelovanje na področju zdravstva ne
bo moglo potekati v skladu s predvidenimi programi, ki so povezani tudi s hitrejšim približevanjem
Slovenije Evropi.
7891 - Zdravstveni svet
Minister za zdravstvo s soglasjem Državnega zbora imenuje člane Zdravstvenega sveta in
predsednika kot republiški strokovni kolegij inje sestavljen iz predstavnikov razširjenih strokovnih
kolegijev, Medicinske fakultete in pristojnih zbornic skladno z določili 75. člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o sestavi, načinu imenovanja in načinu dela Zdravstvenega
sveta.
7892 - Verifikacija prostorov za zasebno zdravstveno delo
Za izvajanje postopkov ugotavljanja izpolnjevanja predpisanih pogojev za opravljanje zasebne
zdravstvene dejavnosti zdravnikov in zdravstvenih delavcev in s tem povezanih verifikacij
prostorov in drugih pogojev za zasebno delo v zdravstvu v skladu s Pravilnikom o vodenju
registra zasebnih zdravstvenih delavcev ter Pravilnika o pogojih za opravljanje zasebne
zdravstvene dejavnosti, ministrstvo imenuje predsednika in člane komisij in zagotavlja njihovo
plačilo. V skladu z določili podzakonskih predpisov so predvidena za te dejavnosti vplačila
posameznikov ali pravnih oseb, ki se nakazujejo v proračun. Njihova višina bo v letu 2000
približno enaka planiranim odhodkom.
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7893 - Strokovni izpiti
V skladu s Pravilnikom o opravljanju strokovnih izpitov delavcev na področju zdravstvene
dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92, 59/96), se v okviru ministrstva izvajajo strokovni izpiti za
zdravnike in zdravstvene delavce. Minister imenuje komisijo in predpiše višino stroškov za delo
komisije za posamezni strokovni izpit. Na leto opravlja strokovni izpit okrog 600 kandidatov,
tako znašajo prihodki v proračun letno 30 mio. SIT, odhodki pa okrog 21 mio. SIT.
1964 - Medicinski tisk
Pri izvajanju programov s področja zdravstvenega varstva so posebno pomembni ustrezni
medicinski učbeniki, tematski zborniki in druga strokovna gradiva, ki so nujno potrebna za širitev
in prenos znanja.
Ministrstvo za zdravstvo bo zato sofinanciralo izdajo strokovnih publikacij, zbornikov in
monografij v primerih, ko gre za strokovna gradiva, ki pomenijo predvsem prispevek k izgradnji,
razširitvi in uporabi strokovne doktrine na posameznih področjih in omogočajo dostopnost
doktrinarnih usmeritev vsej zdravstveni službi. Razen tega v določenih primerih ta gradiva
predstavljajo tudi promocijo slovenske zdravstvene in medicinske stroke v domovini in izven nje.
7123 - Strokovni nadzor in javna pooblastila
Po določilih 85. in 86. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ter 39. in 41. člena Zakona o
lekarniški dejavnosti opravljata Zdravniška zbornica Slovenije in Lekarniška zbornica Slovenije
strokovni nadzor s svetovanjem. Te naloge izvajata zbornici kot javna pooblastila in so financirane
iz proračuna. Ministrstvo za zdravstvo bo financiralo strokovni nadzor in druga javna pooblastila
na osnovi sprejetega letnega programa. Za izvajanje javnih pooblastil so na podlagi potrebnega
števila izvajalcev določena sredstva za plače in druge osebne prejemke, materialne in nematerialne
stroške in amortizacijo. Zdravniška zbornica bo v letu 2000 poleg nalog v zvezi s sekundariatom
in izdajo licenc opravila še predvidenih 60 strokovnih nadzorov in pričela z izvajanjem novega
javnega pooblastila - programa specializacij, za kar so nujno potrebna dodatna sredstva, brez
katerih ne bo mogla izvajati zakonsko določenih javnih pooblastil.
2. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
2711 Javne službe v zdravstvu
6856 - Nujna medicinska pomoč
Na podlagi 6. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ter 71., 75., 100. in 115. člena Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, se državljanom RS zagotavlja nujna medicinska
pomoč.
Nujna medicinska pomoč se organizira kot služba nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju
NMP), ki je na voljo 24 ur dnevno, njeno delovanje pa ne sme biti odvisno od privatizacijskih
rešitev v zdravstvu. Je enotno organizirana za celotno področje Slovenije, s predpisano opremo
in kadri. V skladu z navedenima zakonoma in Pravilnikom o nujni medicinski pomoči se izvaja
financiranje službe delno tudi iz proračuna. V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev bo MZ
v letu 1999 v skladu s projektom organizacije službe NMP zagotavljalo usposabljanje izvajalcev
NMP.
1292 - Sekundariji
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Skladno s tretjim odstavkom 34. člena in po prvem odstavku 98. člena Zakona o zdravstveni
dejavnosti (Ur. 1. RS, št. 9/92) je bil uveden dveletni obvezni sekundariat za zdravnike. Zdravnik
se v tem času usposablja za samostojno delo v svoji stroki, v času sekundariata pa sme delati le
pod vodstvom mentorja. Zdravstveni zavodi so dolžni sprejeti na usposabljanje sekundarije, tudi
če imajo že zasedena vsa z normativi predvidena delovna mesta. Sredstva za plačilo plače,
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno zavarovanje v skladu z
določbo 3. odstavka 34. člena ZZVZZ, poravnava državni proračun.
V skladu s spremembami in dopolnitvami Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 37/95),
zdravniki opravljajo pripravništvo v času sekundariata v skupnem trajanju 2 let. V letu 2000
je predvideno povprečno mesečno številoaktivnih zdravnikov sekundarijev 204. Na tej podlagi
izračunana sredstva za refundacijo plač, regresa in povračila stroškov v zvezi z delom znašajo 772
mio. SIT v letu 2000.
5218 - Zdravstveno varstvo pred ionizirajočimi sevanji
Na podlagi Zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in posebnih varnostnih ukrepih
pri uporabi jedrske energije ( Ur. 1. SFRJ, št. 62/84) ter Pravilnikom o mestih, metodah in rokih
za preiskave kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur.l.SFRJ št.40/86), ministrstvo zagotavlja
izvajanje meritev radioaktivnosti življenjskega okolja po programu meritev, ki je bil potrjen v
okviru republiškega programa ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnostjo.
Za tekoče leto predložijo pooblaščeni izvajalci meritev letni program meritev s specifikacijo
stroškov za program nadzora radioaktivnosti življenjskega okolja.
V letu 2000 bo zaradi zbiranja podatkov o sevalnih obremenitvah pacientov (Pravilnik o načinu
vodenja evidence o virih ionizirajočih sevanj in obsevanosti prebivalstva in tistih, ki so pri delu
izpostavljeni ionizirajočemu sevanju - Ur.l.SFRJ št. 40/86), ki jih je RS dolžna posredovati po
vprašalniku UNSCEAR (Komite združenih narodov za analizo učinkov ionizirajočega sevanja),
ministrstvo sofinanciralo program meritev, na osnovi katerih bi ovrednotili učinke vseh virov
sevanja na človeka.
5524 - Transplantacijska dejavnost
S sprejemom zakona o presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja bo morala Republika
Slovenija ustanoviti javni zavod Slovenija - Transplant. Ob tem so po zakonu predvideni stroški
ustanovitve in delovanje zavoda, 24 urno pripravljenost dežurnih ekip v bolnišnicah, delo etične
komisije in druge stroške redne dejavnosti.
5525 - Center za zdravljenje odvisnih od drog
Skladno z nacionalnim programom je predvidena širitev programa Centra za zdravljenje
odvisnosti s specialistično ambulantno dejavnostjo, obravnavo mladostnikov, podaljšanim
zdravljenjem in rehabilitacijo ter obravnavo kriznih stanj pri uživalcih drog. Vsebina razšiijenega
programa Centra za zdravljenje odvisnih od drog je bila potijena z naslednjimi sklepi:
Sklep Odbora za izvajanje nacionalnega programa preprečevanja zlorabe drog pri Vlade
RS (26.3.1998)
Sklep Republiškega kolegija za psihiatrijo (30.3.1998)
Sklep Zdravstvenega Sveta (8.5.1998)
Prostore za širitev dejavnosti se zagotovi v stavbi Vojne bolnišnice ob Zaloški cesti štev.2
(skupno s stavbama štev. 13 in 15), skladno s sklepom Vlade z dne 18.6.1992 in s sklepom
Vlade štev. 464-01/93-3/14-8, z dne 10.10.1996.
Zakon o preprečevanju uporabe drog in o obravnavi uživalcev, ki je v vladnem postopku
sprejemanja,.v 8.členu predvideva ustanovitev Centra za zdravljenje odvisnih od drog. V Centru
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za zdravljenje odvisnosti v okviru specialistične ambulantne dejavnosti in obravnave mladostnikov
poteka priprava na hospitalno obravnavo in kasnejša pomoč pri rehabilitaciji in reitegraciji v
družbo. Potekajo tudi konzultacije s splošnimi (tudi šolskimi, družinskimi) zdravstvenimi službami
ter vse druge oblike hospitalne obravnave (z infektologi, gastroenterologi, intenzivna medicina,
travmatologi, porodničarji
Razširi se posvetovalnica za odvisnike, svojce, pedagoge.
Vzpostavi se intenzivno sodelovanje s Centri za socialno delo ter obojesmerne zveze s
terapevtskimi skupnostmi in skupinami za samopomoč.
Glede na navedeno obrazložitev je za širitev programa obravnave odvisnosti najbolj usposobljen
Center za zdravljenje odvisnosti, ki ima ustrezne reference na področju zdravljenja odsvisnosti
in razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri.
Ministrstvo za zdravstvo zagotavlja v okviru proračunskih sredstev del sredstev za financiranje
širitve Centra za zdravljenje odvisnih od drog, predvsem za širitev ambulantne dejavnosti.
7084 - Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva
V skladu z določili 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 22.
člena zakona o zdravstveni dejavnosti, na tej osnovi pa z letnim delovnim programom, Inštitut
za varovanje zdravja Republike Slovenije v sodelovanju z območnimi zavodi za zdravstveno
varstvo in medicinsko fakulteto izvaja socialno medicinsko, higienskoepidemiološko in
zdravstvenoekološko dejavnost.
Program dejavnosti in nalog na nacionalni ravni za tekoče leto vsebuje natančno opredelitev ciljev
in vsebine nalog z roki za pripravo in oddajo statističnih zbirk, poročil ter projektov.
Naloge obsegajo proučevanje in spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in drugih razmer,
ki vplivajo na zdravje ljudi, programiranje in usklajevanje zdravstvene vzgoje, oblikovanje,
spremljanje, koordiniranje ter evalviranje programov republiškega pomena za krepitev, ohranitev
in povrnitev zdravja. Program obsega tudi pripravo strokovnih podlag za razvoj in organizacijo
zdravstvene dejavnosti, zdravstveno ekonomiko ter upravljanje pri uresničevanju zdravstvenega
varstva.
V program so vključene tudi naloge posebnega republiškega pomena za izvajanje in delovanje
zdravstvenega in zdravstveno-ekološkega informacijskega sistema, vodenje baz podatkov ter
evidence s področja zdravstvenega varstva.
Pri vrednotenju nacionalnega programa so upoštevani naslednji elementi: plače, materialni in
nematerialni stroški, amortizacija, regres in zakonsko predpisane obveznosti izvajalcev.
7121 - Plačilo obveznega psihiatričnega
V skladu s 13. alineo 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
zagotavlja RS plačilo zdravstvenih storitev za osebe, ki jim je izrečen varnostni ukrep obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, oziroma obvezno zdravljenje
alkoholikov in narkomanov. Ministrstvo poravnava izstavljene račune za opravljene zdravstvene
storitve, oziroma za plačilo bolniško oskrbnih dni.
7184 - Zdravstvo - demografsko ogrožena območja
Za delovanje osnovne zdravstvene in lekarniške dejavnosti na demografsko ogroženih območjih
v RS bo ministrstvo v skladu z določilom 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju zagotavljalo dopolnilna sredstva za vzdrževanje dežurne in reševalne
službe na teh območjih. Pri tem bodo upoštevani kriteriji za zagotavljanje dopolnilnih sredstev
zdravstvenim zavodom na demografsko ogroženih območjih. Povečanje namenskih sredstev je
nujno potrebno, saj so zneski, ki jih lahko prejmejo upravičenci prenizki, in ne morejo pokriti dela
dežurne in reševalne službe, katere izvajanje pa je s tem seveda ogroženo.
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2721 Nevladni sektor v zdravstvu
7086 - Zbiranje krvi in organov za presajanje
V skladu z določilom 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju bo
ministrstvo zagotavljalo financiranje aktivnosti za spodbujanje krvodajalstva med prebivalstvom
in organiziranja krvodajalskih akcij na območju Slovenije, ter pokritje dogovorjenih stroškov na
krvodajalca, povezanih z odvzemom krvi. Ob tem bomo zasledovali cilj, da obdržimo dosedanjo
raven krvodajalstva v Sloveniji.
7195 - Sofinanciranje društev s področja zdravstva
Skladno z določilom 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
zagotavlja ministrstvo sredstva za aktivnosti humanitarnih, invalidskih, strokovnih in drugih
društev in organizacij, skladno z opredelitvami iz plana zdravstvenega varstva. Ministrstvo bo na
podlagi predloženih delovnih načrtov in programov društev in organizacij na področju
zdravstvenega varstva zagotovilo sofinanciranje aktivnosti teh društev tudi v letu 2000.
7283 - Humanitarna pomoč
Ministrstvo bo zagotavljalo financiranje bilateralnih obiskov strokovnjakov s področja zdravstva
in dopolnilno usposabljanje posameznih strokovnjakov ter financiralo druge oblike humanitarne
pomoči.
7894 - Programi terapije in nadzora
V letu 1995 je Zavod za zdravstveno zavarovanje RS omogočil nujna zagonska sredstva za
vzpostavitev mreže Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog. Za
nemoteno delovanje mreže centrov sta bili imenovami Koordinacija Centrov (Sklep o imenovanju,
516-4/96 -185, 17.5.1996) in Komisija za nadzor nad delom Centrov (Sklep o imenovanju, 5164/96-103, 29.3.1996), ki potrebujeta za svoje delovanje sredstva.V okviru Koordinacije centrov
je bila že imenovana projektna skupina za pripravo klinične dokumentacije pacientov (Sklep o
imenovanju, 516-4/97 -585, 3.11.1997), posebna skupina opravlja projekt Evidentiranja storitev
v programu zdravljenja odvisnosti, računalniški sistem za evidentiranje storitev je potrebno
prilagoditi obstoječi mreži v posameznem zavodu. V letu 1999 je potrebno zagotoviti sredstva
za izobraževanje zdravstvenih delavcev v ZD in ZZV za obravnavo odvisnosti, za zdravstvene
delavce v psihiatričnih bolnišnicah, za zdravstvene delavce v ostalih bolnišnicah ter posebej v
dežurnih službah. Sredstva bomo zagotovili tudi za izvedbo izobraževanja s področja odvisnosti,
ki poteka v soorganizaciji univerze San Diego in UNDCP. Prav tako bomo finančna sredstva
namenili tudi evalvaciji raziskave o učinkovitosti vzdrževalnega metadonskega programa v
Sloveniji, ki bo pomagala pri načrtovanju aktivnosti v bodoče. V zagonu je terapevtski program
Projekt Človek; sprejemni in dnevni center že delujeta, z delom je pričela terapevtska skupina.
Sofinancirali bomo del projektov, ki tečejo v okviru terapevtskega programa. Prav tako bomo
intenzivneje podprli zdravstvene programe v terapevtski skupnosti Srečanje, ki deluje v okviru
Karitasa ter podprli delovanje preko društev staršev.
2731 Transferi v zdravstvu
8288 - Odškodnine
Skladno z Zakonom o povrnitvi škode osebam okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi
ali krvnih pripravkov (Ur.l. RS Št. 36/97) Ministrstvo za zdravstvo zagotavlja sredstva za izplačilo
odškodnine državljanom Republike Slovenije, ki so se v Republiki Sloveniji okužili z virusom
HIV zaradi transfuzije krvi oziroma krvnih pripravkov, ki so bili izdelani pred 6.1.1986, kot tudi
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njihovim zakoncem oziroma partnerjem, s katerim živijo v zunajzakonski skupnosti in otrokom
oziroma posvojencem upravičenca.
7122 - Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb
Obveznost zagotavljanja nujnega zdravstvenega varstva nezavarovanih oseb izhaja iz 14. alineje
7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ministrstvo poravnava
račune za nujne zdravstvene storitve v primerih, ko zdravstveni zavodi niso mogli zagotoviti
plačila od oseb, ki so nezavarovana, oziroma so iz držav, s katerimi niso sklenjene konvencije.
Republika Slovenija še nima sklenjenih konvencij z vsemi sosednjimi državami, sredstva bodo
potrebna tudi iz razloga, ker je prenehala veljati določba o zavarovanju ožjih družinskih članov,
ki v RS nimajo stalnega prebivališča in zaradi dejstva, ker je v RS veliko število oseb iz bivših
jugoslovanskih republik brez statusa begunca in možnosti plačila za nujne zdravstvene storitve.
3. PROGRAMI
2751 Razvojni programi v zdravstvu
5617 - Programi preprečevanja zasvojenosti z drogami
Iz vsebine nacionalnega programa preprečevanja zlorabe drog izhaja, da je reševanje te
problematike zahtevno in teija kooordinirano delovanje ter stalno povezovanje strokovnih
institucij, skupin civilne družbe in države.
V okviru Ministrstva za zdravstvo bomo v letu 2000 namenjali sredstva te postavke za razvojno
raziskovalne programe na tem področju, za preventivne ter izobraževalne programe, medijske
akcije in delovanje lokalnih akcijskih skupin.
Finančno bomo podprli predvsem delo nevladnih organizacij na področju preventive, za
vzpostavljanje in podpiranje nacionalnih programov vladnih ustanov pa bo vzpostavljena mreža
za zbiranje podatkov na področju zlorabe drog. Na tej podlagi bo omogočeno načrtovanje in
evalvacija programov preprečevanja uživanja drog ter programov zmanjševanja škode, ki jo droge
povzročajo. Terciarno preventivni programi zmanjševanja škode zaradi uživanja mamil so v
letošnjem letu ena od prioritet, saj ta dejavnost pri nas še ni sistematično urejena.
Vzpostavitev mreže zbiranja podatkov je na področju zlorabe drog prioriteta, ker verodostojna
in mednarodno primerljiva slika stanja pogojuje strategijo države ter omogoča načrtovanje in
evalvacijo preventive, kurative in socialne rehabilitacije na tem področju. Potrebna so zagonska
sredstva za vzpostavitev informacijskega sistema za področje zlorabe drog.
6105 - Projekt reforme zdravstvenega varstva
V prvem letu projekta, h kateremu je Ministrstvo za zdravstvo pristopilo na podlagi sklepa Vlade
RS št. 432-07/98-1, bodo sredstva namenjena ustanovitvi projektne pisarne in njenega
delovnanja, vključno s potrebnimi kadri ter delo ekspertnih skupin pri pripravi in oblikovanju
strokovnih vsebin projekta ter vse druge strokovne in administrstivne aktivnosti, potrebne za
podporo projektu.
t
7077 - Univerzitetne naloge
Ministrstvo bo financiralo naloge v zvezi z oblikovanjem doktrine in opredeljevanjem dejavnosti
na terciarni ravni, ki jih bodo izvajali razširjeni strokovni kolegiji. Pri tem bo ministrstvo
upoštevalo letne programe dela posameznih razširjenih strokovnih kolegijev, kot tudi prioritetne
naloge na področjih, ki jih pokrivajo RSK in v odvisnosti od tega zagotavljalo sofinanciranje teh
nalog iz državnega proračuna.
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7079 - Aplikativne študije
V skladu z določili 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, bo
Ministrstvo za zdravstvo naročalo najnujnejše aplikativne študije za proučitev zahtevnejših
strokovnih vprašanj kot podlago za pripravo in sprejem predpisov in ukrepov na posameznih
področjih delovanja ministrstva. V tem okviru bo izvajalo določene predhodne študije ob
sodelovanju strokovnjakov iz različnih institucij za prilagoditev naših predpisov zahtevam
Evropske unije in predhodne študije za oblikovanje nacionalnih programov na nekaterih
prioritetnih področjih delovanja ministrstva.
7083 - Zdravstveno prosveta in vzgoja
Založniška dejavnost v okviru organizirane zdravstveno vzgojne dejavnosti prebivalstva je
pomembna obveznost RS na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju in nacionalnega programa zdravstvenega varstva RS. Zdravstvenovzgojna dejavnost
je bistven element vseh prednostnih ciljev, navedenih v planu. Obsega navajanje na zdrav način
življenja in spremljanje zdravju škodljivih vzorcev vedenja za celotno prebivalstvo inje usmeijeno
po posameznih skupinah prebivalstva. Aktivnosti bodo usmerjene zlasti v preprečevanje kajenja,
čezmernega uživanja alkoholnih pijač, uvajanju zdrave prehrane, povečanju telesne aktivnosti
ljudi, pospeševanju zdrave spolnosti, zboljševanju duševnega zdravja, preprečevanju nesreč v
prometu ter preprečevanje narkomanije.
Zdravstvenovzgojna gradiva so nujen pogoj za izvajanje navedenih aktivnosti in za doseganje
zastavljenih ciljev. Sistematično in usklajeno delo na področju zdravstvene vzgoje prebivalstva
zahteva, da za to namenimo ustrezna proračunska sredstva. Upoštevaje odzivnost in učinke
posameznih aktivnosti in zdravstvenovzgojnih gradiv pri prebivalstvu in ciljnih skupinah, bo
ministrstvo v letu 2000 na osnovi javnih razpisov zagotavljalo financiranje najprimernejših
zdravstvenovzgojnih akcij in gradiv in evalvacije nekaterih dosedanjih projektov.
•
t
7124 - Obrambne priprave
Sredstva za obrambo in zaščito bo ministrstvo uporabilo skladno z obrambnim načrtom
zdravstvenega varstva za vzdrževanje zalog zdravil in sanitetnega materiala v zdravstvenih
zavodih, medicinske opreme ter za delovanje ministrstva za izvajanje nalog iz obrambnega načrta.
Sredstva bo ministrstvo namenilo tudi za naloge na področju obrambnih priprav zdravstva in
katastrofhe medicine. V tem okviru bo ministrstvo zagotavljalo organizacijo tečajev in drugih oblik
izobraževanja za potek obrambnih priprav in katastrofne medicine. Zdravstvena oskrba slovenske
vojske temelji v večinskem delu na storitvah javne zdravstvene službe, zato v Ministrstvu za
zdravstvo načrtujemo način in izvedbo zdravstvenih pregledov nabornikov, organizacijo zdravstva
v primeru vojne ("poljske bolnišnice", mobilne kirurške ekipe ipd.), njihovo opremo in kadrovsko
zasedbo.Programi delovanja zdravstva v primeru naravnih in drugih nesreč (katastrofha medicina)
zagotavljajo organizacijo in pogoje za delovanje zdravstva v teh primerih.
Na podlagi Zakona o obrambi se zagotavlja materialno zdravstvena oskrba preko obstoječih
zdravstvenih zavodov, priprave na to, ki presegajo redno dejavnost, pa bi moral zagotavljati
Proračun RS.
S
7125 - Publicistična dejavnost
Ministrstvo bo zdravstvene zavode ter interno in drugo zainteresirano javnost obveščalo o svojih
dejavnostih in v ta namen izdajalo Informativni bilten Ministrstva za zdravstvo. Po potrebi bo
objavljalo tudi druga gradiva, publikacije in brošure, v katerih bodo informacije s področja
zdravstva.
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6715 - Varstvo potrošnikov zdravstvenega varstva
V letu 2000 bo zagotovljeno nadaljevanje financiranja študij, oziroma analiz o varstvu pacienta,
stopnji zadovoljenosti njegovih zdravstvenih potreb in o informiranosti potrošnikov
zdravstvenega varstva o njihovih pravicah.
6130 - Ciljni raziskovalni projekt "Zdravje"
V 7. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je določeno, da RS
zagotavlja finančna sredstva za znanstveno raziskovalno dejavnost na področju zdravstva.
Ministrstvo bo v letu 2000 zagotavljalo nadaljevanje sofinanciranja raziskovalnih nalog, ki jih
sofinancira tudi Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Na osnovi javnega razpisa bo ministrstvo
sofinanciralo tudi raziskovalne naloge, ki so posebnega pomena za javno zdravstveno področje
in za nadaljevanje dolgoročnih raziskav na področju zdravstva ter za študije, ki potekajo v okviru
SZO. V letu 2000 bo ministrstvo strokovno in finančno sodelovalo v ciljnem raziskovalnem
projektu "Zdravje".
6855 - Nacionalni programi boja proti AIDS
Na osnovi nacionalnega programa boja proti AIDS-u, sprejetem na Zdravstvenem svetu pri MZ
v novembru 1996, bodo določene naloge in aktivnosti, ki so posebnega republiškega pomena in
finančno niso ovrednotene v postavkah zdravstvene vzgoje, oziroma v rednem financiranju preko
zdravstvenih storitev. Pri tem gre omeniti predvsem naloge, kot so anonimno testiranje za
javnozdravstvene namene in zdravstveno vzgojna gradiva za rizične skupine prebivalstva.
7075 - Raziskovalne naloge
7082 - Zdravstveno informacijski sistem
V skladu z obveznostjo RS za zagotavljanje enotnosti zdravstveno informacijskega sistema, bo
ministrstvo zagotovilo dokončanje projekta "Elementi enotnosti zdravstveno informacijskega
sistema". Cilj je zagotoviti koordiniran razvoj zdravstveno informacijskega sistema in
podsistemov, v skladu z uresničevanjem prednostnih nalog na področju zdravstvenega varstva.
7085 - Programi za krepitev zdravja
Krepitev in pospeševanje zdravja je sestavni del planskih ciljev na področju zdravstvenega varstva.
Gre za dejavnosti, ki bistveno presegajo okvire zdravstvene službe, saj morajo glede na naravo
programov in ciljne skupine vključevati organizacije, skupine in druge dejavnike zunaj obstoječe
zdravstvene strukture. V letu 1992 oblikovano strategijo te nove dejavnosti, kije vključena v Plan
zdravstvenega varstva RS, smo pričeli izvajati v preteklih letih in jo bomo nadaljevali tudi v letu
1999. To pomeni povezati in uskladiti aktivnosti v okviru programa CINDI, "Zdrave šole" in
druge programe, namenjene spodbujanju in utrjevanju zdravega načina življenja, spremljanju
zdravih življenjskih navad oziroma opuščanju razvad, tako da bodo programi in informacije
dostopne kar največjemu številu ljudi v njihovem vsakdanjem okolju.
\
5527 - Programi EU na področju javnega zdravja
V okviru programov vključevanja v programe javnega zdravja in socialne politike, bo ministrstvo
v letu 2000 in sodelovalo na projektih promocije zdravja, premagovanja raka, preprečevanja AIDS
in nekaterih drugih nalezljivih bolezni, preprečevanja odvisnosti od drog, preprečevanja poškodb,
programa na področju bolezni povezanimi z onesnaževanjem okolja, spremljanja zdravja in
aktivnosti na področju redkih bolezni.
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2752 Razvojni programi -investicije v zdravstvu
Pri izdelavi finančnih načrtov smo upoštevali organizacijske predpise o zdravstveni dejavnosti in
Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za
obdobje 1994 -1999 (Ur.l. RS št. 19/94) s predlogom zakona za obdobje 1999 - 2003:
•
•

uvrščenost zavoda v mrežo javnih zdravstvenih zavodov v državi,
podatke na podlagi ocen realnih potreb in predvidenih ekonomsko - stroškovnih gibanj, zlasti
v gradbeništvu ter v okviru drugih glavnih dobaviteljev,

•

opredeljeno prioriteto oziroma veljavne predpise in potrjeno prakso s cilji: posodobitev
prostorov in opreme, primerni prostori za paciente - higiensko medicinski racionalni minimum,

•

razširitev dejavnosti (kadar je to po ocenah potrebno, glede na število prebivalstva in
pogostost obolenj),

•

zahteve, ki izhajajo zlasti iz (predpisanih) zahtev požarnega, ekološkega, obrambnega in
splošnega varstva,

•

potrebe po urejeni infrastrukturi,

•

potrebe po odkupih in zemljiško-knjižnih ureditvah kot obveze, ki izhajajo iz investicijskih
predpisov, v zvezi s predpisi o javnih naročilih,

•

poleg sredstev proračuna še del amortizacije in druge predvidene vire.

2446 - investicije v zdravstvu
2/41
KC - LJ. - Nevrološka klinika, nadomestna gradnja
Za finalizacijo nadomestne gradnje Klinike, katere novogradnja je nujna zaradi dotrajanosti
obstoječega objekta in dislokacije oddelkov na več mestih, so sredstva potrebna tudi za nabavo
splošne, medicinske in medicinsko - tehnološke opreme. Ureditev ožje in širše okolice nove
Klinike - vključno z nadomestilom in potrebno izgradnjo komunalne infrastrukture je tudi del
povečane investicijske vrednosti.
3/41
KC - LJ. - Očesna klinika, nadomestna gradnja
Zaradi popolne dotrajanosti in pomanjkanja zadostnih površin ter zaradi razseljenosti oddelkov
na različnih lokacijah, je v teku nadomestna rekonstrukcija in dogradnja nove Klinike v bivšem
objektu VB. Potrebna so sredstva za finalizacijo; nabavo splošne in medicinske opreme ter
ureditev ožje in širše okolice - vključno z nadomestilom dotrajane in ustrezno povečanje
komunalne infrastrukture.
4/41
KC - LJ - Tehnične službe novogradnja (preselitev)
Zaradi nujne preselitve dela tehnično - vzdrževalnih služb in rezervne kotlovnice KC ter centrale
medicinskih plinov iz področja gradnje Onkološkega inštituta ter zaradi razseljenosti ostalih delov
servisnih služb na različnih lokacijah, je izvršena nadomestna gradnja na skupni lokaciji (bivša
Pletenina). Za finalizacijo bo potrebno zagotoviti sredstva za zunanjo in komunalno ureditev ter
nabavo splošne in tehnološke opreme.
5/41
KC - LJ. - ORL klinika novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija
Izrazito pomanjkanje površin in lokacije oddelkov na več mestih - tudi v neustreznih in dotrajanih
prostorih, narekuje rekonstrukcijo - adaptacijo obst. gl. objekta Klinike in dogradnjo manjkajočih
površin. Potrebna so sredstva tudi za ureditev okolice in ustrezno komunalno infrastrukturo (ki
je dotrajana); razen tega je potrebno upoštevati še sredstva za splošno, medicinsko in medicinsko
tehnološko opremo.
6/41
Onkološki inštitut Ljubljana novogradnja, rekonstrukcija I. faza
Nadaljevanje in finalizacija že začete nadomestne gradnje in rekonstrukcije obstoječih objektov
v okviru I. faze izgradnje; planirana so dodatna sredstva za splošno in medicinsko opremo,
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zunanjo ureditev in izgradnjo povečanih kapacitet komunalne infrastrukture (sicer popolnoma
dotrajane).
8/41
SB MARIBOR Psihiatrični oddelek novogradnja
• Popolna neustreznost prostorov in dotrajanost ter dislokacija psihiatričnega oddelka (graščina
Pohorski dvor) narekujejo nadomestno novogradnjo neposredno ob bolnišničnem kompleksu
(bivše kasarne). Upoštevati dodatna sredstva za opremo ter ureditev pripadajoče okolice ter
kompletno nadomestilo sicer neurejene infrastrukture. Na osnovi medsebojnega sporazuma med
resorji bo sedanji objekt (Pohorski dvor) namenjen učnemu programu visoke kmetijske šole v
Mariboru.
9/41
SB MARIBOR - Očesni in ORL oddelek novogradnja
Novogradnja Očesnega in ORL - oddelka z vsemi GOI - deli ter medicinsko in splošno opremo;
ureditev okolice in pripadajoče infrastrukture. Rušenje bivšega internega oddelka na tem je mestu
je bilo opravljeno po letu 1998. Pripravljena je razpisna dokumentacija za pridobitev gl. izvajalca
GOI - dela.
10/41 SB CELJE rekonstrukcija, adaptacije, invest. vzdrževanje
Postopna dogradnja in finalizacija bolnišničnih oddelkov v že zgrajeni toda še nedokončani
novejši gradnji. Ureditev urgentnega bloka z dnevno hospitalizacijo na obstoječih površinah.
Adaptacija in obnova obstoječih starejših objektov (posodabljanje) - v glavnem za potrebe
bolnišničnih oddelkov in drugih služb - pogonov. Med nujno potrebno postopno reševanje oz.
ureditve spadajo: ortopedija, travmatologija, urologija, plastična kirurgija, fizioterapija. Ureditev
kanalizacije (infrastrukture) je nujna predvsem zaradi nevarnosti poplav. Postopna nabava splošne
in medicinske opreme za preje omenjene oddelke in druge službe ter obnove fasad, streh,
instalacij, toplarne, pralnice ipd. Upošteva se sofinanciranje znotraj nespremenjenega števila
postelj in ambulant.
11/41 SB JESENICE rekonstrukcije, novogradnje invest. vzdrževanje
Zastarelo, dotrajano, neurejeno in tudi po površini nezadovoljivo področje operacijske dejavnosti
narekuje izgradnjo (oz. obnovo) operacijskega bloka (nad obstoječim objektom Poliklinike vključno z ureditvijo oddelka CIT); obenem je potrebna delna preureditev polikliničnega bloka.
Potrebna je tudi obnova ginekološko - porodniškega oddelka (GOI - dela in opreme). Plan obsega
tudi investicije v splošno in medicinsko opremo in pripadajočo energetiko.
14/41 SB Murska Sobota (rekonstrukcija, adaptacija) - nadomestna gradnja
Zaradi dotrajanosti in poddimenzioniranih površin je predvsem nujno potrebna nadomestna
gradnja objekta za ginekološko - porodniški oddelek. Sanacija in preureditev kotlovnice na
zemeljski plin (kogeneracija) je potrebna zaradi dovoda plina oz. dotrajanosti sistema. Sanacija
strehe (zaradi zamakanja) na otroškem - infekcijskem bloku ter obnova oken na internem in
otroškem oddelku. Obnova sistema za reverzno ozmozo za dializni oddelek.
16/41 SB Slovenj Gradec novogradnja, rekonstrukcija, obnova, oprema
Zaradi zastarelosti in dotrajanosti objekta in inštalacij je nujna kompletna sanacija kirurško ginekološka - porodniškega bloka s kompletno potrebno opremo - vključeno z ureditvijo dogradnjo urgentnega bloka, ambulantno - poliklinično službo ter centralne sterilizacije,
transfuzijske in fizioterapevtske službe - delno tudi kot nadomestna dogradnja. Pogojuje pa se
tudi novogradnja patološkega oddelka zaradi popolnoma nezadovoljive ureditve v premajhnih in
starih prostorih (bivša individualna hiša). Potrebna pa bodo tudi sredstva za tekoče, investicijsko
vzdrževanje.
18/41 SB Novo mesto finalizacija, adaptacije, sanacije, dogradnje (nadgradnje)
Finalizacija GOI - del in kompletna opremljenost novega (že delno izdelanega) centralnega
operacijskega bloka (in obst. novem objektu) - vključno s finalizacijo centralne sterilizacije in
dezinfekcije. Preselitev internega oddelka, apoteke in laboratorija v del novega objekta
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porodnišnice ter v nadgrajene in obstoječe trakte gl. objektov bolnišnice - vključno s kompletacijo
in finalizacijo poliklinične službe na novih lokacijah. Adaptacije obst. površin CIT. Adaptacija
objekta za pljučni oddelek, dializo in dr. Planira pa se tudi nujna izgradnja elektroenergetske
zanke znotraj bolnišničnega kompleksa in druga investicijsko vzdrževalna dela.
20/41 B. SEŽANA adaptacija, obnova
Zaradi dotrajanosti je predvidena določena obnova in investicijsko vzdrževanje minimalno
potrebnih sanacij - predvsem za potrebe negovalne bolnišnice: vključena za GOI - dela in
potrebna oprema.
28/41 SB BREŽICE - rekonstrukcija, adaptacija, investicijsko vzdrževanje
Za notranji transport bolnikov je potrebno bolniško dvigalo ter sanacija (obnova) nekaterih
oddelkov (intenzivna nega) in drugih površin v smislu investicijskega vzdrževanja.
29/41 Inštitut za medicino dela, prometa in športa
Znaten del obstoječih površin Inštituta je v objektu na Korytkovi ulici, ki se zaradi gradnje
Pediatrične klinike mora porušiti. Razen tega obstoja velika decentralizacija in disperzija
dejavnosti Inštituta na različnih lokacijah v Ljubljani. Nujna je torej ustrezna centralizacija
dejavnosti na zadostnih skupnih površinah, za katere že obstajajo programske prostorske zahteve
in okvirne ocene investicije; lokacija še ni opredeljena.
30/41 Bolnišnica Golnik - rekonstrukcija, adaptacija
Zaradi dotrajanosti je potrebna sanacija - preureditev kuhinje, vključno z sodobno tehnološko
opremo ter opraviti nekatere manjše adaptacije n.pr. glavni vhod in sprejemi prostori ter nabaviti
manjkajočo opremo (novo dvigalo) in zamenjava dotrajanega dvigala.
31/41 Zavod za invalidno mladino Stara Gora
Po dogovorjeni izselitvi iz stavbe bivšega ortopedskega oddelka, ki bo služila drugim namenom,
je za invalidno mladino potrebno urediti ustrezne bivalne in delovne (ambulantne in terapevtske)
prostore v delno že uporabljenih objektih Zavoda. Poleg rekonstrukcije in adaptacije je predviden
manjši del prizidav, ki zaokrožujejo potrebne skupne prostore. Investicija obsega GOI - dela ter
nabavo potrebne opreme in ožjo ureditev okolice in komunalij.
32/41 ZZV NOVA GORICA novogradnja (nadomestna gradnja)
Nadomestna gradnja novega objekta zaradi neustreznih in premajhnih prostorov oz. površin na
sedanji lokaciji. Sofinanciranje obsega samo obvezni del - nacionalnega programa - vključno z
ustreznim deležem sredstev za opremo in ostalih ureditev.
33/41 ZZ V KOPER novogradnja (nadomestna gradnja)
Sofinanciranje obveznega (nacionalnega) programa pri nameravani novogradnji, kije nujna zaradi
dislokacij služb v neustreznih in premajhnih obstoječih površinah; Sofinanciranje vključuje tudi
ustrezen delež ureditve okolice in komun, infrastrukture ter ustrezni del splošne in medicinske
opreme.
35/41 PB BEGUNJE - adaptacija, obnova
Postopna ureditev bolniških oddelkov, vključno s postopno sanacijo objekta po poškodbah
zadnjega potresa in nekatera druga investicijsko vzdrževalna opravila.
37/41 Psihiatrična klinika - Ljubljana center za zdravljenje odvisno od drog adaptacija,
dogradnje
Zaradi prostorske stiske, ki je posledica naraščujočih potreb, neprimerno urejenih prostorov in
lokacije, je potrebno na novi lokaciji (bivše VB) v obstoječem objektu rekonstrirati, adaptirati in
po potrebi dograditi zadostne in ustrezno urejene prostore - vključno z ureditvijo okolice,
komunalnih priključkov in nabaviti potrebno opremo. Nameravana investicija obsega hospitalni
in ambulantni del ter le najnujnejše pomožne in tehnične prostore.
39/41 Priprava in nakupi zemljišč
V smislu ureditve lastniških in zemljiško - knjižnih razmerij so predvidena določena sredstva za
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ureditev ter event. nakup zemljišč (glej že pri posameznih investicijah).
40/41 Požarnovarnostne sanacije in ureditev drugih elem. infrastrukture
Zaradi poostrenih predpisov in zahtev požarno varnostne službe MO, je predvidena postopna
sanacija in vgradnja požarno varnostnih naprav v ključnih in najbolj ogroženih objektih bolnišnic
po republiki.
2204 - Izgradnja pediatrične klinike
Dotrajanost in občutno pomanjkanje prostorov v obstoječi osrednji zgradbi Pediatrične klinike,
dislokacije nekaterih oddelkov ter oddaljenost od specializiranih diagnostik v KC, so narekovali
izgradnjo nove (nadomestne) gradnje Pediatrične klinike. Lokacija je v neposredni bližini glavnih
objektov KC - ob Bohoričevi in Korytkovi ulici. Upoštevana je souporaba nekaterih ključnih
medicinskih in tehničnih služb in pogonov. V teku je priprava tehnične dokumentacije in priprava
zemljišča za nameravano gradnjo (nadomestna stanovanja, odkupi, rušenje obst. zgradb in dr.).
V okviru Zakona o zagotovitvi sredstev za izgradnjo Pediatrične klinike so predvidena tudi
sredstva za splošno in medicinsko opremo ter sredstva za ožjo ureditev okolice s potrebno
2785 Investicije v upravi
2913 Nakup in investicijsko vzdrževanje v državni upravi
Sredstva bo ministrstvo namenilo predvsem za nakup računalnikov in programske opreme.

2712 URAD RS ZA SODELOVANJE Z WHO
1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA
Urad bo skrbel za ustrezno medresorsko povezavo pri uresničevanju kompleksnih nalog, skrbel
za neprekinjeno prisotnost slovenskega zdravstva v WHO in v spremljajočih mednarodnih
institucijah ter sodeloval z ustreznimi vladnimi in nevladnimi inštitucijami doma in v tujini. V
okviru materialnih stroškov bo Urad zagotovil tudi delno plačilo članarine Svetovni zdravstveni
organizaciji. V okviru proračunske postavke 6133 - Delovanje nacionalni koordinatorjev bo
financirano in vodeno usklajevanje dela nacionalnih koordinatorjev, ki so bili imenovani s sklepom
ministra za zdravstvo, predvsem na področju promocije zdravja in preprečevanja motenj,
poškodb in obolenj na vseh nivojih
2. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
2721 Nevladni sektor v zdravstvu
6132 - Izvajanje programov sodelovanja z WHO
Urad RS za sodelovanje z WHO kot organ v sestavi ministrstva bo v letu 2000 in 2001 usklajeval
in vodil programe WHO na podlagi mednarodne pogodbe med Uradom WHO za Evropo in
Ministrstvom za zdravstvo RS z dne 20.1.1995 in 21.9.1995. Na podlagi srednjeročnega
programa o sodelovanju med WHO in Ministrstvom za zdravstvo 1999-2000, bo potekala
priprava novih in preoblikovanje oziroma dopolnitev že obstoječih sporazumov o sodelovanju
zdravstva RS z drugimi državami članicami.
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2713 ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS
1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA
Zdravstveni inšpektorat RS naloge iz svojih pristojnost izvaja v okvru postavk Uprava in
administracija, kamor poleg plač, materialnih stroškov in najemnin uvrščamo tudi naloge, kijih
inšpektorat izvaja v okviru naslednjih proračunskih postavk.
6135 - Meritve in analize imisij onesnaženosti
Zdravstveni inšpektorat RS bo sredstva v letu 2000 namenil za meritve imisij onesnaženj iz tal in
zraka glede na ekološke razmere kakor tudi za anlize vzorcev živil rastlinskega izvora glede na
vsebnost težkih kovin in nitratov.
6136 -Analize vzorcev
Na podlagi Zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Ur. 1. SFRJ, št.
55/78 in 58/85), bodo zdravstveni inšpektorji v okviru izvajanja zdravstveno - inšpekcijskega
nadzora nad zdravstveno neoporečnostjo živil in predmetov splošne rabe odvzeli vzorce živil. V
skladu s Pravilnikom o higienski neoporečnosti pitne vode (Ur. 1. SFRJ, št. 33/87), bo Zdravstveni
inšpektorat nadzoroval vzorce pitne vode z namenom ugotavljanja higienske neoporečnost. V
skladu z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov bo Zdravstveni inšpektorat v tem
okviru izvajal tudi analize na vsebnost katrana v cigaretih.
6137 - Ionizirana sevanja '
V letu 2000 bomo nadaljevali z meritvami radona in njegovih kratkoživih potomcev v sevalno
najbolj obremenjenih šolah in vrtcih. Vzpostavljen bo centralni dozimetrični regidter v Sloveniji
ter skrb za vzdrževanje in ažuriranje le tega.
5530- Izvršbe
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije v postopku zdravstvenega nadzorstva izvaja tudi
postopek izvršbe odločb, ki so bile izdane v upravnem postopku in jih zavezanci izpolnijo sami.
V skladu z določili zakona o upravnem postopku se v primeru, če je zavezanec dolžan storiti kaj
takega, kar lahko stori tudi kdo drug, pa zavezanec te obveznosti ne izpolni ali je ne izpolni
popolnoma, se tako dejanje opravi po drugi osebi na zavezančeve stroške. Tak način izvršbe je
zlasti potreben v primeru, ko je zaradi neizpolnitve obveznosti zavezanca, podana neposredna
nevarnost za zdravje ljudi. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije v takih primerih zadolži
za izpolnitev obveznosti zavezanca drugo osebo, kateri se plačajo stroški opravljenih dejanj
oziroma del. Tako nastali stroški za izvršbo se nato z ustreznim postopkom izteijajo od zavezanca
in vrnejo v proračun.
3. PROGRAMI
2785 Investicije v upravi
2915 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v državni upravi
Sredstva so namenjena predvsem za nakup nujno potrebnih računalnikov in ustrezne programske
opreme.
2791 Razvojni programi - donacije
5531 - Zagotovitev pogojev za delo zdravstvene inšpekcije na meji
V okviru te postavke naj bi postopoma zagotavljali pogoje in opremo za delo na državni meji po
poročevalec, št. 74/VM
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sprejemu v Europsko unijo.

2714 URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA
1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA
8225 - Materialni stroški
Dejavnost Urada RS za zdravila je racionalno upravljanje z zdravili inje opredeljena z Zakonom
o zdravilih. Urad RS za zdravila izvaja državni nadzor nad proizvodnjo zdravil, preizkušanjem,
prometom in uvozom zdravil. Delovanje Urada RS za zdravila temelji na sodelovanju z Zavodom
za farmacijo in za preizkušanje zdravil, Zdravstvenim inšpektoratom RS, Inštitutom za varovanje
zdravja RS, Centrom za zastrupitve in strokovnimi komisijami.
Delo v letu 2000 bo obsegalo registracijo zdravil na recept in registracijo zdravil, ki se izdajajo
brez recepta. V skladu z novo sprejetim Zakonom o zdravilih in medicinskih pripomočkih bomo
izvajali notifikacijo medicinskih pripomočkov, vodili Register izdelovalcev medicinskih
pripomočkov, Register dobaviteljev medicinskih pripomočkov in Register notificiranih
medicinskih pripomočkov. V Uradnem listu RS bo Urad RS za zdravila skladno z Zakonom o
zdravilih objavljal spiske registriranih zdravil in notificiranih medicinskih pripomočkov. Naloga
Urada RS za zdravila je izdaja Registra zdravil, izdaja CD-romov s podatki o zdravilih in izdaja
strokovnih publikacij o zdravili, izdaja dovoljenja za vsakokratni uvoz rizičnih zdravil (serumov,
cepiv, radiofarmakov in izdelkov iz krvi), preverjanje oblikovanja cen uvoženih zdravil in zdravil
domačih proizvajalcev z merili za oblikovanje cen, sodelovanje in vključevanje v delo
mednarodnih organizacij (Svet Evrope, Evropska komisija, PIC, IFPMA, Evropska farmakopeja
idr.) ter priprava izvršilnih predpisov, ki dopolnjujejo Zakon o zdravilih, pripravljenih in usklajenih
z Evropsko zakonodajo.
3. PROGRAMI
2785 Investicije v upravi
2916 Investicije in investicijsko vzdrževanje v državni upravi
Sredstva bodo namenjena nakupu računalnikov in nujno potrebne programske opreme.

2715 URAD ZA KEMIKALIJE REPUBLIKE SLOVENIJE
Sredstva v državnem proračunu, namenjena za proračunskega porabnika Urad za kemikalije
Republike Slovenije (Urad), se bodo uporabila za zagotavljanje kemijske varnosti, kije glavna
naloga Urada. Program dela Urada, ki je bil ustanovljen na podlagi Zakona o kemikalijah (Uradni
list RS, št. 36/99) kot organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo, obsega v letu 2000 posamezne
vsebinske sklope iz področij dveh delovnih skupin za pripravo izhodišč za pogajanja Republike
Slovenije za članstvo v Evropski uniji (pogajalske skupine), to je delovne skupine 22. Okolje
(nadzor nad tveganji z obstoječimi substancami, uvoz in izvoz določenih nevarnih kemikalij in
dajanje biocidov v promet) in delovne skupine 1. Prost pretok blaga (nevarne snovi, nevarni
pripravki in detergenti, dobra laboratorijska praksa in kozmetika). Poleg tega je z Zakonom o
kemičnem orožju (Uradni list RS, št. 36/99) Uradu naložena naloga za izvajanje konvencije o
kemičnem orožju in sodelovanje z Organizacijo za prepoved kemičnega orožja, na podlagi
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Uredba o monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih (Uradni list RS, št. 13/99) pa
je Urad zadolžen za koordinacijo izvajanja monitoringa pesticidov v živilih in kmetijskih
proizvodih na državni ravni.
1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA
Za naloge v okviru svojih pristojnost bo Urad, poleg sredstev za plače in materialne stroške
,zagotovil tudi sredstva v okviru posebnih proračunakih postavk, za delo medresorske komisije
in akreditacijo laboratorijev.
8730 - Medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi snovmi
Pravna podlaga za delo komisije je 49: člen zakona o kemikalijah. Naloge komisije so
usklajevanje dela pristojnih resoijev na področju kemikalij in priprava nacionalnega programa za
ravnanje s kemikalijami. Sredstva, predvidena na tej proračunski postavki izhajajo iz obrazložitve
£akona o kemikalijah. Uporabljala se bodo za sejnine članom, ki niso državni uradniki, za
pokrivanje tehnično administrativnih stroškov za delovanje komisije, za mednarodno sodelovanje
s podobnimi komisijami drugih držav in mednarodnimi telesi, za udeležbo in prirejanje strokovnih
ekskurzij, konferenc, posvetov, seminarjev in drugih regionalnih in mednarodnih srečanj, za
nakup literature in baz podatkov o kemikalijah za potrebe pristojnega organa (Ministrstvo za
zdravstvo) za sodelovanje z Mednarodnim forumom za kemijsko varnost (IFCS), za povezovanje
v mrežo in dostop do on-line.baz podatkov o kemikalijah (npr. z OECD), za izdelavo oziroma
prevajanje, objavo (tisk) in distribucijo publikacij, za izobraževanje in ozaveščanje uporabnikov
nevarnih snovi in javnosti, organizacijo in izvedbo delavnic na temo kemijska varnost (v
nacionalnem in regionalnem merilu).
6189- Akreditacija laboratorijev
Na podlagi 27. in 64. člena zakona o kemikalijah bodo ustreznost embalaže kemikalij oziroma
njihove kemijske sestave preverjali pooblaščeni laboratoriji. Predvidevamo, da bo njihovo število
malo in sicer ne več kot dva laboratorija za izvajanje testov različnih oblik embalaže glede na
njihov namen (za transport oziroma za splošno uporabo), ter največ dva laboratorija za testiranje
inšpekcijskih vzorcev kemikalij za preveijanje sestave. Laboratoriji se bodo morali v skladu z
zakonom do 01.01. 2003 akreditirati. Ker je akreditacija laboratorijev zaradi zagotavljanja
neodvisnosti od interesov industrije in drugih držav članic v državnem interesu Republike
Slovenije, ni pa pričakovati, da bi laboratoriji sami zmogli visoke stroške povezane z akreditacijo,
ki jo za to delo potrebujejo, je predvideno delno sofinanciranje teh stroškov. Istočasno bo
pridobljena akreditacija za laboratorije, ki bodo šli z razvojem v to smer, pomenila tudi stopnjo
k razvoju dobre laboratorijske prakse.
2.

FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB

2711 Javne službe v zdravstvu
6348 Monitoring pesticidov
Pravna podlaga:
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94),
- Zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Uradni list RS, št. 55/7S
in 58/85),
- Uredba o monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih (Uradni list RS, št. 13/99)
- Sklep Vlade št. 530-03/96-1/1-8 z dne 29. marca 1996 o tem, da morajo pristojna ministrstva
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vzpostaviti nacionalni monitoring za pesticide za vsa področja (rastline, živila, tla, voda in pitna
voda)
- Sklep ministra za zdravstvo št. 517-7/96 z dne 7. 11. 1996 in št. 517-7/97 z dne 24. 7. 1997 o
imenovanju komisije za izdelavo celovitega nacionalnega monitoringa pesticidov in ocene
tveganja za zdravje ljudi in življenjsko okolje ter za svetovanje ministru.
Na podlagi uredbe se bo v prvi fazi izvajal nacionalni monitoring živil, kasneje, ko bo sprejet
ustrezen predpis, pa tudi nacionalni monitoring pitne vode. Vzorčenje bo potekalo na območjih
vseh Zavodov za zdravstveno varstvo, število vzorcev bo ustrezalo številu prebivalstva v
določenem območju. Ciklus monitoringa bo petleten in sicer tako, da se bo vsakih pet let izvedel
monitoring za širok spekter pesticidov in širši program vzorčenja za ugotavljanje, katere pesticide
je treba v nadaljnih štirih letih podrobneje pregledovati. Prvo tako leto, ko bo monitoring
zastavljen širše, bo leto 2000. Iz proračunske postavke se bodo financirala tudi določena dela
posameznih ekspertov in udeležba na mednarodnih srečanjih iz tega področja.
6350 - Preventiva zastrupitev
Pravna podlaga: 40. člen Zakona o kemikalijah.V predvidenih sredstvih je všteto delo Centra
za zastrupitve, ki naj bi v letu 2000 zaposloval tri interniste klinične toksikologe in enega
tehničnega sodelavca z visoko izobrazbo ter delo enega specialista na Inštitutu za sodno medicino
Medicinske fakultete, ki daje Centru za zastrupitve podporo tako, da izvaja zanj določene analize
telesnih tekočin in tkiv. Tako oblikovan tim lahko zagotovi, da se bodo izvajali predpisi Evropske
Unije.
Naloge, ki izhajajo iz navedenih predpisov, so naslednje: spremljanje klinično pomembnih
stranskih učinkov zdravil in informacij o kemikalijah, kozmetičnih pripravkih, pesticidi in drugimi
snovmi, ki škodljivo vplivajo na domače in delovno okolje, vodenje Republiškega registra
zastrupitev, vodenje evidenc o republiškem depoju protistrupov, svetovanje regijskim
zdravstvenim zavodom o ravnanju pri zastrupitvah, izobraževanje s področja klinične
toksikologije, ekološka toksikologija in strokovna pomoč ob kemičnih nesrečah, spremljanje
lastnosti bojnih strupov in izobraževanje na področju toksikologije bojnih strupov, izdelava
zdravstveno-medicinskega dela toksikoloških ocen za dajanje nevarnih snovi v promet, lastno
izobraževanje strokovnjakov in druge naloge v zvezi s preprečevanjem zastrupitev. Center za
zastrupitve mora v zvezi s preventivno dejavnostjo za hitro ukrepanje na kraju samem, za
zmanjšanje nepotrebne hospitalizacije ali prevozov bolnikov v oddaljene centre voditi 24-umo
dežurno službo za pomoč zdravnikom na terenu.
3. PROGRAMI
2751 Razvojni programi v zdravstvu
6312 - Konvencija o kemičnem orožju
Pravna podlaga: Zakon o ratifikaciji Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja
zalog in uporabe kemičnega orožja in o njegovem uničenju (Uradni list RS, št.9/97-mednarodne
pogodbe) in Zakon o kemičnem orožju (Uradni list RS, št. 36/99), po katerem je Ministrstvo za
zdravstvo pristojni organ, ki navzven predstavlja Republiko Slovenijo in koordinira izvajanje
konvencije. Sredstva se bodo uporabljala za delo strokovnjakov po pogodbi, za izvedbo
strokovnih seminaijev na nacionalni in regijski ravni, za službena potovanja na seje Izvršnega
sveta Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW), kjer bo Republika Slovenija v letu
2000 predvidoma postala redna članica z dveletnim mandatom, udeležbo na seminarjih in
strokovnih srečanjih v zvezi s konvencijo, za udežbo delegacije na redni letni konferenci, za
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stroške povezane z obiskom strokovnjakov OPCW v Republiki Sloveniji, za druge stroške v zvezi
s sodelovanjem z Mednarodno organizacijo za prepoved kemičnega orožja, ter za morebitno
mednarodno inšpekcijo v Republiki Sloveniji.
6349 Program kemijske varnosti
Pravna podlaga programa je Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99). Za izvajanje zakona
o kemikalijah je treba zagotoviti sredstva za delovanje delovnih teles in izvedencev za svetovanje
ministru, za izvajanje ocene tveganja, uvajanje in nadzor dobre laboratorijske prakse, za
financiranje strokovnih nalog za izboljšanje stanja onesnaženosti s kemijskimi kontaminanti, za
pripravo nacionalnega programa za ravnanje s kemikalijami, za strokovno usposabljanje
sodelavcev Urada za kemikalije Republike Slovenije, za izvajanje del po tem zakonu, kot je npr.
registracija biocidov, ocenjevanje tveganja kemikalij, postopki za notifikacijo novih snovi itn.
Ta sredstva se bodo uporabljala tudi za pripravo predpisov, za financiranje programov
usposabljanja inšpektorjev za kemikalije, za usposabljanje carinskih organov za izvajanje del po
tem zakonu in za zboljšanje stanja na področju kemijske varnosti.
6368 - Razvoj toksikologije
Pravna podlaga: 40.člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) in sklep Vlade št-. 53003/96-2/1-8 z dne 25.07.1996. S predvidenih sredstev se bo financiralo delo dveh zdravnikov, ki
se bosta usposabljala za farmakologa - toksikologa oziroma za zdravnika farmakologa. S tem se
bo v Republiki Sloveniji uresničevale zahteve in Resolucije EU 86/C 184/01 o programu ukrepov
Evropske Skupnosti za uporabo toksikologije pri zdravstvenem varstvu. Izobraževanje
strokovnjakov za razvoj bazične in eksperimentalne toksikologije bo potekalo delno v Republiki
Sloveniji, delno v tujini. Izobraževanje v tujini je nujno potrebno, ker v Sloveniji ne razpolagamo
z zadostnim znanjem na tem področju. Zato se bodo sredstva namenjala za zagotavljanje plač
delavcem in za plačilo izobraževalnih programov, pripadajoče literature, bivanja v tujini ter drugih
zadev, ki so neobhodno potrebne za uresničevanje izobraževalnega programa za omenjene delavce
in za delavce na Ministrstvu za zdravstvo, kijih bo potrebno usposobiti za ustrezno povezavo med
inštitucijo in zavezanci. Strokovnjaki se bodo vključevali v delo Ministrstva za zdravstvo, pri
čemer bo njihovo delo usmerjeno v zagotavljanje kakovosti in primerljivosti podatkov in
postopkov preverjanja, s ciljem zmanjšanja trgovinskih barier, izogibanja ponavljanju preskusov
na vretenčaijih in večje kemijske varnosti.
2785 Investicije v upravi
6279 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Sredstva v okviru proračunske postavke bodo namenjena za nakup računalnikov, predvsem pa
nakup nujno potrebne programske opreme
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A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
Realizacija
1998 (1)

Konto

Ocena realizacija
1999 (2)

Predlog proračuna Indeks
2000 (3)
4:3/2

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH
A. Bilanca odhodkov
|2711 ^Ministrstvo za zdravstvo
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
2 Financiranje javnih služb
2711 Javne službe v zdravstvu
2721 Nevladni sektor v zdravstvu
2731 Transferi v zdravstvu
3 Programi
2751 Razvojni programi v zdravstvu
2752 Razvojni programi - investicije v zdravstvu
2785 Investicije v upravi
2791 Razvojni programi - donacije
|2712|Urad RS za sodelovanje s Svetovno zdravstveno
^^lorganizacijo
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
2 Financiranje javnih služb
2721 Nevladni sektor v zdravstvu
3 Programi
2785 Investicije v upravi
[2713jZdravstveni inšpektorat RS
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
3 Programi
2785 Investicije v upravi
2791 Razvojni programi - donacije
[2^^4jUradMRtS^jH^dVavila^^^^^^
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
3 Programi
278$ Investicije v upravi
2715 | Urad RS za kemikalije
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
2 Financiranje javnih služb
2711 Javne službe v zdravstvu
3 Programi
2751 Razvojni programi v zdravstvu
2785 Investicije v upravi

5.532.234
4.735.743
i i.
474.629
239.593
235.036
2.007.299
1.822.630
124.957
59.712
2.253.815
186.767
2.064.556
1.499
994
16.971
j I.
15.069
5.859
9.210
1.902
1.902
0
JL

ir

709.
709.598
574.230
135.367
0
0
o
69.922
i L
69.922
41.039
28.883
0
0
C

6.294.203
JUm>63j
499.787
264.555
235.232
2.337.039
2.091.332
124.934
120.773
2.382.237
258.239
2.112.952
1.602
9.444
78.926
i L
74.876
10.412
64.464
4.050
4.050
0
0
863.391
K
822.427
652.490
169.937
40.964
2.000
38.964
125.454 | [
125.454
52.343
73.111

r370j f
7.370
4.370
3.000
0
0
o
o
o

6.619.112
5.426.105 1
527.603
267.018
260.585
2.449.495
2.266.827
126.819
55.849
2.449.007
268.182
2.163.315
17.510
0
63.930

105.2
104,0
105,6
100,9
110.8
104,8
108.4
101.5
46,2
102,8
103,8
102,4
0,0
81,01

58.170
77.7
7.687
73.8
50.483
78,3
4.078 100,7
4.078 100,7
1.682
1.682
J»87j>00J HI23J
815.484
99,2
668.955 102,5
146.529
86,2
72.116 176,1
26.721
45.395 116,5
93.164
74,31
86.235
68,7
55.393 105,8
30.842
42,2
6.929
6.929
148.313
O
84.490
44.999
39.491
40.395
40.395
23.428
11.649
11.779

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI
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A. Bilanca odhodkov

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
Konto

Realizacija
1998(1)
S.532.234

A. Bilanca odhodkov
RT]j(TEKOČI ODHODKI
400 Plače ln drugI Izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspešnost
4004 Nadurno delo
4005 Plače za delo po pogodbi
4009 Dragi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniJko varetvo
402 Izdatki za blago in storitve
4020 PisamiSki in sploini material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroJki in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine (leaiing)
4029 Dragi operativni odhodki
EKOČI TRANSFERI
EOSL
410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Dragi transferi posameznikom
412 Transferi neproOtnlm organizacijam In ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekočI domači transferi
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države
4133 Tekoči transferi v javne zavode in drage izvajalce javnih služb
414 TekočI transferi v tujino
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam

Ocena realizacija
1999(2)
6.294.203

Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2
6.619.112

105.2

INVESTICIJSKI ODHODKI
EK
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
4202 Nakup opreme
4203 Nakup dragih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemijiič in naravnih bogastev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring
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Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
Konto

Realizacija
1998(1)
104.000
104.000
104.000

[43 I ^INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim
zavodom
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Ocena realizacija
1999(2)
45.000
45.000
45.000

Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2
0| I

0,0[
0,0
0,0
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A. Bilanca odhodkov

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
Konto

Realizacija
1998(1)

Ocena realizacija
1999(2)

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK
5.532.234
6.294.203
7~ MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
1.269.218
I
1.529.913 I
1 'Uprava in administracija
860.721
984.169
1010 Plače
239.593
264.555
2711 3023 Plaće
5.859
10.412
2712 5992 Plače
652.490
574.230
2713 5993 Plače
41.039
52.343
2714 8222 Plače
0
4.370
2715 6175 Plače
408.497
545.744
1020 Materialni in drugi stroSki
7.000
0
2711 8470 Zdravstvena oskrba prireditve državnega pomena
88.586
91.928
2711 3347 Materialni stroJki
0
16.583
2711 5523 Najemnine
3.879
4.183
2711 6138 Sredstva za delo odbora za investicije v javne zdravstvene zavode
0
0
2711 6174 Prostorski plan Slovenije
62.866
23.319
2711 7284 Mednarodno sodelovanje
7.711
5.550
2711 7891 Zdravstveni svet
13.711
10.035
2711 7892 Verifikacija prostorov za zasebno zdravstveno delo
13.642
21.000
2711 7893 Strokovni izpiti
1.448
2.632
2711 8730 Medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi snovmi
8.002
7.192
2711 1964 Medicinski tisk
36.000
45.000
2711 7123 Strokovni nadzor in javna pooblastila
6.416
62.734
2712 4529 Materialni stroiki
2.794
1.730
2712 6133 Delovanje nacionalnih koordinatorjev
78.033
95.478
2713 4530 Materialni stroški
0
6.200
2713 5529 Najemnine
7.000
0
2713 5530 Izvribe
4.400
6.920
2713 6135 Meritve in analize emisij onesnaženosti
51.807
50.994
2713 6136 Analize vzorcev
1.127
3.345
2713 6137 Ionizirana sevanja
11.691
0
2714 5533 Najemnine
61.420
28.883
2714 8225 Materialni stroški
3.000
0
2715 6176 Materialni stroJki
0
0
2715 6369 Medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi snovmi
0
0
2715 6189 Akreditacija laboratorijev
2.341.089
2.009.201
!2 llFinanciranje javnih služb
1.822.630
2.091.332
2711 Javne službe v zdravstvu
13.884
5.800
2711 4084 Monitoring pesticidov
9.921
6.223
2711 6856 Nujna medicinska pomoč
11.923
0
2711 6936 Odplačilo obveznosti po sklepih vlade
641.737
720.056
2711 1292 Sekundariji
22.000
23.496
2711 5218 Zdravstveno varstvo pred ionizirajočimi sevanji
90.000
0
2711 5524 TransplanUcijska dejavnost
0
13.836
2711 5525 Center za zdravljenje odvisnih od drog
1.125.066
1.055.122
2711 7084 Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva
26.754
35.273
2711 7121 Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja
33.071
37.000
2711 7184 Zdravstvo - demografsko ogrožena območja
22.800
20.000
2711 7896 Preventiva zastrupitev
0
0
2715 6348 Monitoring pesticidov
0
0
2715 6350 Preventiva zastrupitev
128.984
126.859
2721 Nevladni sektor v zdravstvu
109.495
109.396
2711 7086 Zbiranje krvi in organov za presajanje
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Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2

6.6!9.fl2
1.571.982 I!
1.044.052
267.018
7.687
668.955
55.393
44.999
527.930
0
97.034
66.016
3.276
2.126
16.961
5.846
7.860
14.949
0
1.268
45.249
49.129
1.354
87.305
6.355
5.163
5.104
40.135
2.467
0
30.842
10.559
2.053
26.879
2.493.968
2.307.222
0
7.313
0
772.076
25.920
111.242
17.956
1.261.283
37.081
33.956
0
15.287
25.108
130.897
109.093

1.05.2
102,8106,1
100,9
73.8
102.5
105,8
96,7
0,0
105.6
398,1
78,3
72.7
105,3
78.3
71.2
0,0
15.9
100,6
78.3
78.3
91.4
102,5
73.8
73.8
78.7
73.8
0,0
50.2
352,0

106,5
110,3
0,0
73.7
107.2
110.3
123.6
129.8
112.1
105,1
91.8
0.0

101,5
99,6
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A. Bilanca odhodkov

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
Konto

Realizacija
1998(1)
5.649
200
S.712
1.902
59.712
11.112
48.600
2.253.815
186.767
3.563
0
23.217
0
2.153
8.600
74.977
3.834
2.000
8.848
5.698
4.000
5.980
6.480
17.818
10.960
8.640
0
0
0
0
2.064.556
244.655
1.715.900
104.000
1.499
1.499
0
0
0
0
994
0
994

2711 7195 Sofinanciranje društev s področja zdravstva
2711 7283 Humanitarni pomoč
2711 7SS4 Programi terapije in nadzora
2712 6132 Izvajanje programov sodelovanja z WHO
2731 Transferi v zdravstvu
2711 8288 Odškodnine
2711 7122 Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb
|3 j Programi
2751 Razvojni programi v zdravstvu
2711 4083 Konvencija o kemičnem orožju
2711 5526 Program kemične varnosti
2711 5617 Programi preprečevanja zasvojenosti z drogami
2711 6105 Projekt reforme zdravstvenega varstva
2711 7077 Univerzitetne naloge
2711 7079 Aplikativne študije
2711 7083 Zdravstvena prosveta in vzgoja
2711 7124 Obrambne priprave zdravstva in katastrofne medicine
2711 7125 Publicistična dejavnost
2711 7897 Razvoj toksikologije
2711 6385 Odplačila kreditov za UKC
2711 6715 Varstvo potrošnikov zdravstvenega varstva
2711 6130 Ciljni raziskovalni projekt Zdravje
2711 6855 Nacionalni programi boja proti A1DS
2711 7075 Raziskovalne naloge in študije
2711 7082 Zdravstveno informacijski sistem
2711 7085 Programi za krepitev zdravja
2711 5527 Programi EU na področju javnega zdravja
2715 6312 Konvencija o kemičnem orožju
2715 6349 Program kemične varnosti
2715 6368 Razvoj toksikologije
2752 Razvojni programi - investicije v zdravstvu
2711 2204 Izgradnja pediatrične klinike
2711 2446 Investicije v zdravstvu
2711 2203 SB Nova Gorica
2785 Investicije v upravi
2711 2913 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
2712 2914 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
2713 2915 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
2714 2916 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
2715 6279 Investicije in investicijsko vzrževanje državnih organv
2791 Razvojni programi - donacije
2711 8253 Seminar o mednar.informatizaciji zdravstva - TUJA DONACIJA
2711 8263 Seminar o ravnanju z nevarnimi snovmi - TUJA DONACIJA
2711 8405 Srečanje strokovnjakov, ki delujejo na področju etike v
biomedicini - TUJA DONACIJA
2711 8431 Nordijske šole javnega zdravja - TUJA DONACIJA
2711 8432 Projekt reforme zdravstvenega sekloija - TUJA DONACIJA
2713 5531 Zagotovitev pogojev za delo zdravstvene inšpekcije na meji lastna udeležba
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Ocena realizacija
1999(2)

Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2

7.532
807
7.100
4 050
120.773
11.868
1 OS.905
2.423.201
258.239
5.340
11.909
20.051
0
8.000
14.077
81.126
14.614
3.097
10.216
0
4.272
7.000
6.921
20.683
11.705
9.228
30.000
0
0
0
2.112.952
411.870
1.656.082
45.000
3.602
1.602
0
2.000
0
0
48.408
1.029
661
543

7.503
804
5.4 i 9
4 07R
55.849
12.639
43.210
2.553.162
279.831
0
0
9.930
104.163
3.005
25.816
■ 60.489
. 3.730
1.096
0
0
1.511
7.131
5.600
7.773
1.099
9.468
27.371
2.262
5.050
4.337
2.163.315
190.357
1.972.958
0
64.621
17.510
1.682
26.721
6.929
11.779
45.395
0
0
0

232
6.978
38.964

0
0
45.395

99,6
99.6
132,7
!0n."
46,2
106.5
39.7
105,4
108,4
0.0
0.0
49.5
37.6
183,4
74.6
25.5
35,4
0.0
35,4
101.9
80.9
37.6
9,4
102.6
91.2

102,4
46.2
119.1 '
0.0

93,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
116,5
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33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

Predlog finančnega načrta Ministrstva za šolstvo in šport za leti 2000 je pripravljen na
podlagi usmeritev razvojne politike in strategije dolgoročnega družbenega in
gospodarskega razvoja Slovenije ter na podlagi določil zakonodaje, ki opredeljuje
smeri in način delovanja ter financiranja posameznih področij dejavnosti, ki jih
pokriva ministrstvo.
Ob obrazložitvi ciljev in politik razvoja področja v nadaljevanju podajamo
obrazložitev posameznih proračunskih postavk.
Osnovo za financiranje posamezne dejavnosti, ki je vključena v predlog proračuna
predstavljajo naslednji področni zakoni:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št. 12/96 in
23/96)
- Zakon o vrtcih (Ur.l. RS št. 12/96)
- Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS št. 12/96)
- Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS št. 12/96)
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 12/96)
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur.l.RS št. 12/96)
- Zakon o visokem šolstvu (Ur.l. RS št. 67/93)
- Zakon o športu (Ur. 1. RS št 22/98)
Obrazložitev posameznih proračunskih postavk po SPP
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3310: OŠ - javne službe
Postavka 6672: Dejavnost osnovnega šolstva
Po predhodnih podatkih se bo na področju osnovnega šolstva v šolskem letu 1999/00 v vse
programe na tej stopnji šolanja vključevalo 186.368 otrok, pri čemer približno 90% otrok hodi
v matične oziroma centralne šole, 8,3 % otrok v podružnične šole, 1,8% otrok je vključenih v
šole s prilagojenim programom. V 55 glasbenih šolah pa se bo izobraževalo
21.602
udeležencev, od tega 18.905 šoloobveznih otrok.
Na področju osnovnega šolstva v prihodnjih letih torej pričakujemo nadaljnji upad števila
vpisanih učencev, kar naj bi se odrazilo tudi v zmanjšanju števila oblikovanih oddelkov v
osnovnem šolstvu. Ocenjeno je, da bo ta upad v šolskem letu 1999/2000 znašal 169, v
naslednjem pa bo še nekoliko višji. Vendar v jeseni letošnjega leta v šolo prvič vstopajo tudi
eno leto mlajši otroci (1.499), ki se poskusno vključujejo v novo devetletno osnovno šolo. V
35 šolah bo zato oblikovanih 89 oddelkov novega prvega razreda, v poučevanje pa se bodo v
skladu z zakonom vključile tudi vzgojiteljice, kot dodatne učiteljice. Istočasno bo kot poskus
novi program potekal v sedmih razredih teh šol.
Glede na prenovljene programe in novo zakonodajo bo v prihodnjih letih postopno potrebno
zagotoviti jutranje varstvo za otroke prvih razredov prenovljenih programov, vsaj za najmlajše
pa bo potrebno poskrbeti tudi za odprtje dodatnih oddelkov podaljšanega bivanja. Zaradi
zgodnejšega vstopa otrok v šolo se namreč močno povečujejo potrebe po organizaciji
oddelkov podaljšanega bivanja, ki so številčno in glede na delež vseh oddelkov še vedno pod
ravnijo, ki je bila dosežena pred letom 1990. Ocenjujemo, da bi bilo potrebno število teh
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oddelkov povečati vsaj za 80, kar predstavlja le tretjino vseh potreb po tej obliki dejavnosti v
osnovnem šolstvu.
Zaradi ustanovitve nove šole v letu 1999 ter stalnega povečevanja površin ob izgradnji in
rekonstrukciji šolskih objektov (dograditvi telovadnic, knjižnic, računalniških učilnic ipd), se
povečujejo tudi potrebe po nekaterih drugih delavcih.
Ob obveznem šolanju se iz leta v leto povečuje tudi interes za vključevanje otrok v glasbene
šole, tako da se pričakuje, da se bo v prihodnjem šolskem letu v glasbenih šolah izobraževalo
že več kot 10% šoloobveznih učencev. Glede na to, da se tudi zasebne glasbene šole
prilagajajo zakonskim zahtevam in izpolnjujejo kriterije po financiranju izvajanja programov
zasebnih šol, je v prihodnjih letih pričakovati cca 2% letno naraščanje števila vključenih v to
dejavnost.
V prihodnjem letu se bo zmanjšanje obsega dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja
kompenziralo s povečevanjem oddelkov zaradi že omenjenih razlogov. Dodatna sredstva pa
bo zato v naslednjih letih zahtevalo predvsem uresničevanje sprememb panožne kolektivne
pogodbe, saj se dodatki na plače povečujejo že konec leta 1999, največje povečanje sredstev
pa se pričakuje v letu 2000. Poleg tega bodo v prihodnjem letu potekla tri leta od zadnjega
napredovanja delavcev v plačilne razrede, to pa pomeni dodaten porast sredstev.
Postavka 7154: Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini
Dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture za otroke, ki bivajo v tujini je ustavna obveznost
in namenjena otrokom in mladini slovenske narodnosti v tujini, kot pomoč za lažje
vključevanje v slovenski šolski sistem ob povratku v domovino ter za ohranjanje narodne
identitete. Ministrstvo financira slovenske učitelje, ki poučujejo v 16 evropskih državah in
delno tudi v prekomorskih. Za učitelje slovenskega jezika iz Argentine, Avstralije, ZDA in
Kanade so v Sloveniji organizirani strokovni seminarji , učitelji pa so oskrbljeni z ustreznimi
učbeniki.
Sredstva so predlagana v povečanem obsegu predvsem zaradi ustanavljanja oddelkov
dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v republikah nekdanje Jugoslavije (BIH,
ZRJ, Hrvaška, Makedonija). Ob tem je potrebno obstoječe učilnice tudi bolje opremiti z
učnimi gradivi ter povečati vpis v poletne in zimske šole slovenskega jezika za otroke. Vse
bolj izrazita postaja tudi potreba po razširitvi dosedanjih učnih programov za otroke
slovenskih diplomatskih in gospodarskih predstavnikov, ki začasno odidejo v tujino.
V okviru te postavke se zagotavljajo tudi sredstva za pouk matemega jezika in kulture za
otroke drugih narodnosti v Sloveniji. Ta del nalog se povečuje, saj je Slovenija v skladu z
direktivami Evropske unije dolžna omogočiti dopolnilni pouk matemega jezika tudi učence
potomce priseljencev v Sloveniji. Ker domnevamo, da bodo za tak pouk zaprosile tudi
narodnosti, za katere doslej pouk še ni bil organiziran, je sredstva na tej postavki potrebno
povečati.
Postavka 7200: Šolstvo narodnosti in zamejstva
Od leta 1997 je sofinanciranje specifičnih materialnih in drugih stroškov šolstva narodnosti (v
skladu s specifičnimi normativi) izvedeno v okviru postavk, ki se nanašajo na financiranje šol,
sofinanciranje učbenikov pa se pokriva iz postavke 4832. Sredstva na tej postavki so sedaj
namenjena predvsem kritju stroškov, kot so stiki šol z matičnim narodom, priprave romskih
otrok na izobraževanje in razne druge akcije.
Pri financiranju izobraževalne dejavnosti v zamejstvu je poudarek na podpori glasbenemu
šolstvu in domovom v zamejstvu, finančni pomoči pri nabavi slovenskih učbenikov za
zamejske otroke in izvedbi strokovnih seminarjev za učitelje iz zamejstva. Sofinancirajo pa se
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tudi strokovne ekskurzije maturantov iz zamejstva v Sloveniji. Za leto 2000 so sredstva
predvidena v večjem obsegu, glede na to, da je predvideno sofinanciranje dograditve 5-letne
šole v Špetru v Benečiji, ki širi svojo dejavnost in seje doslej financirala iz zasebnih sredstev.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3311: OŠ - transferi
Postavka 7050: Regresiranje prevozov
V okviru te postavke se regresirajo vsakodnevni prevozi dijakov in študentov do kraja šolanja
je v preteklih letih že dvakrat doživelo zmanjšanje obsega regresiranja, in sicer od 40% na
17% cene mesečne vozovnice). Zaradi stalnega povečevanja števila študentov, ne le rednih,
temveč tudi izrednih, ki so po sklepu vlade pridobili enake pravice do regresa, zagotavljamo
povečanje sredstev za ta namen.
Postavka 7909: Subvencioniranje za šolo v naravi
Subvencije se nanašajo na zakonsko obveznost subvencioniranja stroškov prevoza in bivanja
otrok v šoli v naravi. Finančna pomoč je predvidena za eno šolo v naravi v času osnovnega
šolanja, za število otrok, ki v šolah prejemajo tudi regresirano prehrano, v višini 10% vrednosti
programa, ki ga šolam financiramo, pri čemer naj bi pomoč prejemalo več otrok kot doslej.
Postavka 8638: Regresirana prehrana učencev in dijakov
Sredstva za regresirano prehrano učencev in dijakov se bodo tudi v prihodnjih letih namenjala
približno četrtini učencev in dijakov v osnovnih in srednjih šolah.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3315: ZAVODI ZA USPOSABLJANJE - javne
službe in transferi
Postavka 6674:Dejavnost zavodov za usposabljanje
Po predvidevanjih bo obseg dejavnostih v zavodih tudi v prihodnjih letih ostal nespremenjen. V
18 zavodov za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami je v različnih
oblikah dela vključenih 2,o61 otrok in mladostnikov, od katerih nekateri v zavodih bivajo,
nekateri pa se le udeležujejo izobraževanja in usposabljanja. Pri tem je v zavodih 4%
predšolskih otrok, 25% otrok obiskuje oddelke osnovnošolskega izobraževanja, 24%
srednješolske programe, 4.7% se jih udeležuje delovnega usposabljanja. V vzgojni obravnavi je
865 otrok oziroma mladine.
V prihodnjih dveh letih se bodo v plačnem sistemu uveljavile spremembe kolektivne pogodbe,
ki bodo v letu 2000 zahtevale dodatna sredstva. Naslednje leto je tudi v tem segmentu
pričakovati napredovanje v višje plačilne razrede.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3320: SŠ - javne službe
Postavka 6676: Dejavnost srednjega šolstva
Število novincev, ki se vključujejo v srednje šole počasi upada (v šolskem letu 1 etu 1999/2000
jih je 25.688, kar je 684 manj kot leto poprej, pri tem pa se z manjšim tempom zmanjšuje
število vseh dijakov v srednjih, pri čemer pa ti dalj časa ostajajo na šolanju ( programi 3+2,
poklicni tečaj, maturitetni tečaj). Zaradi tega se obseg dejavnosti ne bo spreminjal. Nekoliko
pa se bo povečal delež praktičnega pouka v poklicnih in strokovnih programih, kar je v skladu
s cilji prenove teh programov in njihovega prilagajanja zahtevam gospodarstva in podjetništva
To seveda zahteva več sredstev za nabavo materialov, ki se obdelujejo pri praktičnem pouku
ter kritje stroškov energije in dopolnitev opreme.
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V prihodnjih dveh letih se bodo v plačnem sistemu uveljavile spremembe kolektivne pogodbe,
ki bodo v letu 2000 zahtevale dodatna sredstva. Naslednje leto je tudi v tem segmentu
pričakovati napredovanje v višje plačilne razrede.
Postavka 6673: Dejavnost dijaških domov
Glede na dosedanje trende ni pričakovati, da se bo v prihodnjih letih dejavnost dijaških domov
po obsegu povečevala, celo več, število vzgojnih skupin se rahlo zmanjšuje. Vendar dijaški
domovi ne ostajajo prazni, saj jih v izobraževalnih središčih zasedajo študentje. Ob
obveznostih realizacije določb kolektivne pogodbe glede povečanja dodatkov je v prihodnjih
letih nujno potrebno postopno nadomestiti iztrošeno opremo, v katero se doslej ni veliko
vlagalo. Glede na to, da je od prvih intenzivnih novogradenj teh domov preteklo že več kot
dvajset let je razumljivo, da so številni domovi zopet potrebni temeljite obnove.
Postavka 6250: Priprave na uvedbo poklicnega izobraževanja
Sredstva so namenjena razvoju izobraževalnih programov poklicnega izobraževanja ter
strokovnemu delu pri postopnem vzpostavljanju medpodjetniških centrov, pomembnih za
razvoj strokovnega izobraževanja in socialnega partnerstva, ki ga je v Sloveniji potrebno še
razvijat.
Postavka 7098: Tekmovanja učencev in dijakov
Ministrstvo sofinancira državna tekmovanja v znanju učencev različnih predmetnih področij,
med katerimi so glasbena, jezikovna, matematična med najbolje organiziranimi in z najdaljšo
tradicijo. Vsako leto pa se pridružujejo tudi nova predmetna področja (računalništvo,
geografija, tekmovanje na poklicnih področjih srednjih šol). Sodelujočih je iz leta v leto več,
kar je vsekakor zelo pozitivno, zato tudi sredstva minimalno povečujemo, saj stroške priprave
tekmovanj pokrivamo v majhnem deležu.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3321: SŠ - transferi
Postavka 5491: Štipendije
Sredstva na tej postavki se bodo v letu 1999 tako kot doslej večinoma namenjala kadrovskim
štipendijam za deficitarne poklice v izobraževanju. Zaradi povečevanja števila štipendistov na
področju osnovnega šolstva (postopen prenos naloge od občin na državo) se njihov obseg še
nadalje rahlo povečuje.. Zaradi številnejših bilateralnih povezav Slovenije z drugimi državami
se precej hitro povečuje obseg mednarodnih recipročnih štipendij, predvsem pa tudi CEEPUS
štipendij. Povečuje se obseg štipendij za študij slovenskih izseljencev pri nas, vendar je obseg
teh štipendij glede na preostale štipendije še vedno majhen.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3325: VIŠ - javne službe
Postavka 8733: Dejavnost višjega šolstva
Glede na pomen višjega strokovnega šolstva za gospodarski in regionalni razvoj Slovenije je
nujno programsko ponudbo in mrežo teh šol še razširiti. Za študijsko leto 1999/2000 je
razpisanih 670 mest, tako da bo na teh šolah študiralo več kot 1000 študentov, kar pomeni 2%
delež študirajočih. Na novo se bodo v letu 2000 izvajali štirje programi, in sicer gradbeništvo,
telekomunikacije, poštni promet in poslovni sekretar. Za leto 2001 je načrtovarlo se
predvideva še pet novih programov: živilstvo, trgovina - komerciala, turizem, lesarstvo in
okolje. Izvajanje naštetih programov bo potekalo na šestih šolah. V šolskem letu 2000/2001
bo skupaj v programe višjih strokovnih šol vključenih preko 2500 študentov. Za leto 2000 je
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Vlada RS s sklepi o ustanovitvi novih višjih strokovnih šol prevzela obveznosti za
sofinanciranje njihove dejavnosti. Zaradi preraščanja obsega v nove letnike in uvajanja novih
programov se ta dejavnost izrazito širi, saj je to še relativno mlad izobraževalni segment in bo
še nekaj časa v porastu, kar razbremenjuje pritisk na univerzi, istočasno pa je to izobraževanje
za državo tudi cenejše.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3330: VŠ - javne službe
Postavka 6675: Dejavnost visokega šolstva
Dejavnost visokega šolstva se močno povečuje že nekaj let, kar je pričakovati tudi v
prihodnjem letu, ko se bo vpisala številčno najmočnejša generacija četrtošolcev in bo
študentov že 47.000, ali 8,5% več kot v predhodnem študijskem letu. To je rezultat tudi
močno povečane prehodnosti med letniki, oziroma večje učinkovitosti študija. Zaradi
sprememb visokošolskega sistema (opustitev dveletnih višješolskih programov na univerzah)
se bo znaten del zadnje generacije višješolskih diplomantov odločil za nadaljevanje študija po
na novo uvedenih triletnih (evropski standard) visokošolskih strokovnih programih, kar bo
tudi povečalo število študentov.
V visokem šolstvu so uvedeni tudi nekaterih novi študijski programi oziroma smeri, zlasti na
področjih, ki so za Slovenijo strateško pomembni (npr. okolje, biokemija, promet, tuji jeziki,
prevajalstvo, restavratorstvo). Tako se bodo v študijskem letu 1999/2000 prvič izvajali 4
programi v drugem letniku, 6 v tretjem, štiije pa v četrtem. Ker gre večinoma za popolnoma
nove discipline, njihovo izvajanje ne bo mogoče brez novih namestitev.
Uvedeni so tudi povsem novi študijski programi, ki so potrebni na različnih gospodarskih,
upravnih in kulturnih področjih in ki jih pred tem pri nas ni bilo. Nekateri izmed takšnih novih
programov že potekajo v vseh letnikih študija (npr. mikrobiologija, hotelirstvo in turizem,
grafična tehnika, gospodarsko inženirstvo ipd.), tako se bodo prvič izvajali v študijskem letu
1999/2000 naslednji programi:
Prvič v 1. letniku:
- visokošolski strokovni program Podjetništvo (Portorož)
- visokošolski strokovni program Upravljanje in poslovanje (Novo mesto)
- visokošolski strokovni program Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov
(Nova Gorica)
Prvič v 2. letniku:
- univerzitetni študijski program Biokemija na FKKT UL
- univerzitetni študijski program Vodarstvo in komunalno inženirstvo na FG UL
- smer saksofon na AG UL
- smer nemščina - angleščina/francoščina/italijanščina v univ. programu Prevajalstvo FF UL
Prvič v 3. letniku:
- visokošolski strokovni program Operna šola AG UL
- visokošolski strokovni program Fizikalna merilna tehnika FMF UL
- visokošolski strokovni program Rudarstvo in geotehnologija NTF UL
- visokošolski strokovni program Promet FG UM
- smer nemščina -angleščina/francoščina/italijanščina v univ. programu Prevajalstvo FF UL
- dvopredmetni univerzitetni program Pedagogika UM
Prvič v 4. letniku:
- visokošolski strokovni program sanitarno inženirstvo na VZŠ UL
- visokošolski strokovni program socialno delo na VŠSD UL
- smer kitara na AG UL
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- univerzitetni program restavratorstvo na ALU UL
- enopredmetni univerzitetni program bibliotekarstvo FF UL
-dvopredmetni univerzitetni program računalništvo in matematika Pef UL
Tej širitvi pa v ustreznem razmerju ne sledi zaposlovanje pedagoških delavcev, zato so v
zadnjem času močno izraženi pritiski na dodatno zaposlovanje vseh kadrovskih profilov v tem
izobraževalnem segmentu.
V visokem šolstvu je trenutno redno zaposlenih 4.800 visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter
drugih delavcev, pogodbeno pa 1.204 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. To pomeni, da jih
je redno zaposlenih 79 %, pogodbenih pa 21%. Na enega visokošolskega učitelja pride v
povprečju 22,5 študentov, na enega visokošolskega sodelavca (asistenta) pa 27,8 študentov,
kar je v primerjavi z drugimi sistemi visoka obremenitev. Ob upoštevanju zakonskih podlag in
Dogovora med Vlado RS, Univerzama in sindikati bo zaradi bistveno povečanega števila
študentov nujno zaposliti nove visokošolske učitelje in sodelavce vsaj za izvajanje že naštetih
novih programov.
V študijskem letu 1999/2000 se bo nadaljevalo financiranje petih koncesioniranih
visokošolskih zavodov, kar skupno pomeni 600 dodatnih študijskih mest, pri čemer so se trije
zavodi pričeli financirati v letu 1999.
Naraščanje obsega dejavnosti v visokošolskem izobraževanju ter posledice uveljavitve
kolektivne pogodbe iz leta 1998 bodo v prihodnjem in naslednjem letu še zahtevale realno
povečanje sredstev za ta segment. Povečujejo se tudi sredstva za material in storitve ter
posodobitev opreme, ki je že nekaj let za zelo skromni ravni.
Postavka 7096 : Študentski domovi
Pomanjkanje prostora v študentskih domovih se bo ob naraščajočem številu študentov tudi v
prihodnjih letih skušalo reševati s subvencioniranjem stanarin študentom, ki bivajo pri
zasebnikih. V dijaških domovih namreč ni več mogoče zagotavljati dodatnih prostih mest, saj
jih v Ljubljani in Mariboru ni več. V predlogu proračuna je predvideno dodatno letno
subvencioniranje 300 študentov.
Del subvencioniranja cene nastanitve študentov predstavlja tudi obnavljanje in vzdrževanje
obstoječih kapacitet v študentskih domovih. Zaradi zagotavljanja novih kapacitet za študente
so za prihodnji leti na tej postavki predvideni realno višji stroški.
Postavka 7163: Podiplomski študij
Povsem na novo se Republika Slovenija sooča s pospeševanjem podiplomskega študija. Ob
odličnih rezultatih na dodiplomskem področju se na tem področju namreč soočamo s
stagnacijo, ki zlasti ob evropskih integracijskih procesih lahko ogrozi substanco domačega
vrhunskega znanja. Sklep Vlade RS o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur. 1. RS, št.
42/98) vzpostavlja sistem spodbudnega sofinanciranja, ki ga dopolnjujejo zmeme šolnine,
obenem pa zagotavlja racionalnost, povezovanje izvajalcev in mednarodno referenčnost. V
študijskem letu 1998/99 so bili prvič sofinancirani 884 vpisani študentje, v letu 1999/2000 ti
vstopajo v drugi letnik, razpisuje pa se ponovno vpis v prvega. V letu 2000/2001 bo v sistem
vstopil doktorski študij.
Postavka 7164: Asistenti stažisti
Stažisti asistenti ostajajo najbolj pomembna
vzpodbuda za kadrovsko pomlajevanje
visokošolskih zavodov. Vključevanje novih stažistov, ki izvajajo vaje, zahtevata tudi veliko
povečanje števila študentov ter njihov uspešnejši študij (zmanjšan osip v višjih letnikih), saj se
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razmerje med študenti in učitelji/sodelavci neugodno slabša. Sredstva za stažiste asistente
vključujejo tudi najnujnejše materialne stroške za njihovo raziskovalno delo, ki je odločilno,
da v predvidenem roku uspešno zaključijo podiplomski študij, ki je pogoj za njihovo nadaljnje
delo. V naslednjih letih je predviden razpis novih 60 delovnih mest.
Postavka 7166: Visokošolske knjižnice
V financiranju visokošolskih knjižnic že od leta 1997 obstajajo povečane potrebe po finančnih
sredstvih zaradi podaljševanja časa odprtosti in povečevanja izposoje knjig, predvsem pa
zahteve po razširitvi fonda tuje znanstvene in strokovne literature, kar je povezano s
precejšnjimi dodatno potrebnimi sredstvi. V prihodnjih letih se temu pridružuje še realizacija
kolektivne pogodbe, predvsem pa prenos obveznosti zagotavljanja plačila najemnine za najete
prostore CTK.
Postavka 9136: Individualno znanstvenoraziskovalno in umetniško delo visokošolskih
učiteljev
Univerza zagotavlja razvoj znanosti, strokovnosti in umetnosti. Na podlagi 42. člena ZVS se
znanstvenoraziskovalno in umetniško delo izvaja po programu, ki ga sprejme senat
visokošolskega zavoda. Do poravnavanja stroškov za IRD so upravičeni visokošolski učitelji v
nazivu redni, izredni profesor, docent in imajo najmanj dvotretjinsko pedagoško obveznost.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3335: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - javne
službe
Postavka7229: Dejavnost izobraževanja odraslih
Ta postavka združuje razvojno delo za področje, ki ga opravljata Andragoški center Slovenije
in Zveza ljudskih univerz, ter sofinanciranje raznih programov izobraževanja odraslih. Širjenje
dejavnosti izobraževanja odraslih ter vključevanje novih nalog po sprejemu zakona in
nacionalnega programa za to področje bo teijala tudi širšo strokovno, svetovalno in razvojno
podporo.
Za sofinanciranje programov je vsako leto izredno zanimanje, zato mora mo številne predloge
po sofinanciranju zavrniti. Sofinancirajo (do največ 30%) se predvsem tisti programi, ki niso
tržno zanimivi, so pa pomembni za dvig splošno izobraževalne in kulturne ravni prebivalstva.
Na ta način omogočamo čimvečjo dostopnost do teh programov. Sofinanciramo središča za
samostojno učenje in borze znanja, državljansko izobraževanje, funkcionalno opismenjevanje
in izobraževanje za potrebe manjšin.
V okvir te postavke se združujejo sredstva za financiranje posameznih programov Univerze za
tretje življenjsko obdobje.Izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju je pomemben del
vseživljenjskega učenja in izobraževanja, interes starejših odraslih za vključevanje v to
izobraževanje pa je vse večji, širi se tudi dejavnost organizacij in društev, ki to izobraževanje
organizirajo. Na podlagi ponudb programov na javnih razpisih v prihodnje ne bo mogoče
sofinancirati niti polovice vseh prijavljenih programov.
Postavka 9140: Mreža javnih zavodov za izobraževanje odraslih
Ministrstvo je s sprejemom zakona o izobraževanju odraslih dobilo nalogo, da v javnih
organizacijah za izobraževanje odraslih zagotovi sredstva za plače sistemiziranih in zasedenih
delovnih mest strokovnih delavcev, ki vodijo in organizirajo izobraževanje odraslih Naloga se
bo realizirala postopno, tako da bi v nekaj letih lahko zagotavljali sredstva pšo kolektivni
pogodbi za 115 do 144 strokovnih delavcev.
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Postavka 4831: Tuji jeziki
Učenje tujih jezikov z vključevanjem v Evropsko unijo dobiva novo dimenzijo, ki je močno
poudarjena tudi v skupnih evropskih programih s področja izobraževanja, zato bo za razširitev
nalog potrebno pridoboti več sredstev kot doslej. S prenovo osnovne šole je povezano tudi
zgodnejše učenje tujih jezikov, za kar pa je potrebno učitelje intenzivno usposabljati, prav tako
bo kvaliteta poučevanja boljša z možnostjo vključevanja tujih jezikovnih asistentov pri pouku
ter intenzivnim usposabljanje naših učiteljev v matičnih državah.
Ob tem bo podprto tudi izobraževanje odraslih v tujih jezikih, ki pa je programsko in
organizacijsko premalo razvito ter zato tudi relativno manj učinkovito. Zato so na tej postavki
predvidena tako sredstva za programski in organizacijski razvoj, zlasti za razvoj certifikatnega
sistema, kot tudi za pomoč udeležencem tega izobraževanja.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3340: INFRASTRUKTURA - javne službe
Postavka 6872: Center poklicnega izobraževanja
Center poklicnega izobraževanja se postopno kadrovsko popolnjuje , kar je nujno, saj
prevzema številne naloge na področju izobraževanja, ki so povezane z vstopom v Evropsko
unijo, ko npr: vodenje postopkov pri realizaciji evropskih programov, primerjave poklicnih
kvalifikacij, sooblikovanje nomenklature poklicev, priprava novih izobraževalnih poklicnih in
strokovnih programov, vključevanje v mednarodne povezave na področju izobraževanja za
poklic, in podobno.
Postavka 8165: Zavod RS za šolstvo
Dejavnost zavoda se financira v skladu s potrjenim letnim delovnim načrtom ter zasedbo
sistemiziranih delovnih mest. Za leto 2000 zavod predlaga realno povečanje sredstev za
izvedbo programa, kar utemeljuje z obveznostjo realizacije sprememb kolektivne pogodbe ter
z nadaljnjo informatizacijo institucije, skupaj z enotami po Sloveniji.
Postavka 8634: Državni izpitni center
Državnemu izpitnemu
centru v prihodnjem letu zagotavljamo sredstva za realizacijo
kolektivne pogodbe ter za postopno zamenjavo tiskarskega stroja, ki je že iztrošen.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3345: VRTCI - javne službe
Postavka 8736: Plače pripravnikov v vrtcih
V prihodnjem letu se število pripravnikov oziroma pripravnic v vrtcih ne bo povečalo, v
posameznem obdobju leta se bo gibalo med 31 in 45, pri čemer se bo ohranjalo približno
enako število mesecev financiranja kot v preteklosti.
Postavka 8872: Predšolska vzgoja narodnosti
S sredstvi na tej postavki krijemo višje stroške predšolske vzgoje otrok na področjih, kjer
živita italijanska in madžarska narodna skupnost, sredstva pa so namenjena tudi romskim
otrokom.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3351: OŠ - razvojni programi
Postavka 8630: Dejavnost centra šolskih in obšolskih dejavnosti
Center ima pomembno vlogo pri izvajanju šolskih in obšolskih aktivnosti ter šole v naravi,
pretežno za osnovnošolsko populacijo. Center postopno obnavlja in preureja bivše vojaške
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objekte, kar je predvideno tudi v naslednjih dveh letih, tudi s pomočjo investicijskega kredita
Sklada Sveta Evrope za socialni razvoj.Center predvideva več novih zaposlitev v drugi
polovici leta 1999, za kar je potrebno zagotoviti sredstva tudi v letu 2000.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3361: SŠ - razvojni programi
Postavka: 6655 Medpodjetniški centri
V prihodnjih letih je predviden pričetek ustanavljanja medpodjetniških centrov, v katerih naj bi
se izvajal del praktičnega pouka tako vajencev, kot dijakov in študentov višjih šol, s čimer bi
ti pridobili bistveno več tehnološko zahtevnega znanja. Ustanovitev centrov bo potekala v
sodelovanju s socialnimi partnerji, pri čemer bo tudi država dolžna prispevati svoj delež,
predvsem za nabavo opreme.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3366: VŠ - razvojni programi
Postavka 5779: Nove naloge Univerze
Sredstva so namenjena delnemu kritju stroškov priprave na 25. letnico obstoja Univerze v
Mariboru.
Postavka 6869: Visokošolski študij na daljavo
Visokošolski študij na daljavo je bil vzpostavljen preko projekta PHARE. Pospeševanje te
oblike študija je pomembno zaradi vstopa v EU programe, gre za nadaljevanje usposabljanja
in izobraževanja učiteljev - mentorjev ter za pripravo študijskih gradiv in drugih izobraževalnih
pripomočkov, ki so temeljni pri študiju na daljavo. Ta oblika študija predstavlja eno najcenejših
oblik pridobivanja znanj in izobrazbe, zato bi jo bilo v bodoče potrebno še bolj spodbujati..
Postavka 7165: Računalniška dejavnost in univerzitetna mreža
Računalniški sistem obeh univerz je zastarel (zadnja obnova je bila opravljena 1993 leta na
UL). Zaradi vstopanja v programe EU, vzpostavljanja kreditnega sistema študija in
posodobitve poslovanja univerz ter njunih članic je potrebno zagotoviti dodatna namenska
sredstva. Obnova bo postopna, začela se je že v letu 1999 in se bo nadaljevala v prihodnjih
letih.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3371:
razvojni programi

IZOBRAŽEVANJE

ODRASLIH-

Postavka 6247: Centri za mlajše odrasle
V letih 2000 in 2001 je eden osnovnih ciljev tega področja omogočiti nadaljnja vključitev v
izobraževanje tistih mlajšim odraslim, ki so izpadli iz rednega sistema izobraževanja in se niso
uspeli vključiti v delo. V prihodnjih letih nameravamo razširiti že razvit in preizkušen program
Projektno učenje mlajših odraslih, ki predstavlja pripravljalnico za izobraževanje, tako da bi v
prihodnjih letih postopno oblikovali 24 skupin mlajših odraslih, ki se pripravljajo na šolanje.
Tudi ta program se financira po načelu tretjin: 1/3 lokalne skupnosti, 1/3 MDDSZ oziroma
ZRSZ in 1/3 naše ministrstvo.
Postavka 5780: Izobraževanje brezposelnih
Ministrstvo je skupaj z MDDSZ že v letu 1999 pričela s sofinanciranjem okrog 5000
brezposelnih oseb, ki so se vključili v izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih
programih. Sofinanciranje se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.
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Postavka 7914: Izobraževanje mladih odraslih za poklic
Na podlagi javnega razpisa za šolsko leto 1999/2000 je strokovna komisija za sofinanciranje
izbrala 61 ponudnikov, ki so prijavili 463 skupin oziroma oddelkov z 9157 udeleženci, ki se
bodo usposabljali po javno veljavnih programih gimnazijskega, poklicnega in strokovnega
izobraževanja. Naš prispevek bo kljub relativno veliki postavki lahko le minimalen.
SKUPNA
programi

PRORAČUNSKA

POSTAVKA

3376:

INFRASTRUKTURA-

razvojni

Postavka 7169: Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje
V okviru te postavke se financirajo raziskovalne naloge na osnovi razpisanih tem, ki so za
področje šolstva razvojno najbolj pomembne. Obseg raziskovalnega dela se že nekaj let
ohranja na istem nivoju. Ob tem se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov posameznih
strokovnih nalog enkratne narave (plačilo strokovnih analiz, prevajanj, tiskanje publikacij
ministrstva, plačilo dela zunanjih sodelavcev na posameznih strokovnih nalogah in drugo).
Sestavni del strokovnega in razvojnega dela je tudi izdajanje osnovnih publikacij ministrstva,
zato smo prej samostojno postavko priključili tej, osnovni. Prav tako ta postavka vključuje
stroške organizacije razstavne dejavnosti, ki bo v prihodnjem letu ali dveh dobila nov koncept,
zato se sredstva za to dejavnost nekoliko povečujejo.
Postavka 7167: Mednarodna dejavnost in evropski programi
V to postavko je vključena mednarodna dejavnost obeh univerz, sodelovanje na mednarodnih
olimpiadah znanja, kritje stroškov tiskanja Glasnika Unesco, mednarodno strokovno
sodelovanje na področju srednjega šolstva, bilateralno institucionalno sodelovanje, sodelovanje
z Evropsko zvezo za priprave skupnih programov na področju izobraževanja ter sodelovanje s
Svetom Evrope in drugimi mednarodnimi institucijami.
Postavka mednarodne dejavnosti je razšiijena z obveznostjo plačila vstopnice za evropske
programe na področju izobraževanja in sicer Leonardo da Vinci, Socrates in Mladi za Evropo.
V prihodnjih letih bo za evropske programe postopno potrebno zagotavljati več sredstev, saj
seje v letu 1999 50% prispevka države krilo iz sredstev programa Phare, v prihodnje pa se bo
ta delež zmanjševal, zato bo že v prihodnjem letu potrebno nadomestiti ta izpad.
Postavka zajema tudi izobraževanja učiteljev mednarodne mature in mednarodne šole v tujini
ter sredstva za financiranje slovenskih lektoratov v tujini. Slovenski lektorati so se v preteklih
letih širili na nove države, kjer ima Slovenija največ gospodarskih stikov. Glede na to, da v
preteklem letu financirali teh novih lektoratov nismo financirali celo leto, obstaja obveznost
zagotovitve dodatnih sredstev tudi v prihodnjih letih.
Postavka 4832: Učbeniki in učna tehnologija
V letih 1999 in 2000 bodo sredstva v okviru tega projekta namenjena ohranjanju učbeniških
skladov v osnovnem šolstvu, nadaljevalo se bo tudi vlaganje v srednješolske knjižnice (z
nakupi knjig za 2. oziroma 1. letnik).
Finančno bolj zahtevna naloga kot doslej pa bo v prihodnjih dveh letih sofinanciranje novih
učbenikov in delovnih zvezkov (avtorski honoraiji za pripravo učbenikov) za prenovljeno 9letno osnovno šolo in prenovljene srednješolske programe, ki so letos v nastajanju. Ministrstvo
bo ob tem zagotavljalo tudi odkup učbenikov za slovenske otroke v zamejstvu in učbenike
šolstva narodnosti. Prav zaradi velikega števila novih učbenikov, ki jih je potrebno
subvencionirati, bodo stroški realno večji kot so bili v tekočem letu.
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Poleg učbenikov predstavlja pomemben izobraževalni element tudi video učna tehnologija. Ker
je ta veja dejavnosti pri nas sorazmerno mlada, je potrebno v posodabljanje učne tehnologije še
veliko vložiti. Zato ministrstvo ob učbenikih pospešuje tudi razvoj druge učne tehnologije,
predvsem slovensko video produkcijo, ki je pomembna za medijsko podporo pouka. Glede na
to, da je kvalitetnih domačih izdelkov, uporabnih v šolah premalo, pa bo tudi v bodoče za
posamezna predmetna področja potrebno pridobivati licenčne naslove tujih založb, ki se nato
poslovenjeni distribuirajo slovenskim šolam.
Postavka 4830: Računalniško opismenjevanje in informatika
Projekt računalniškega opismenjevanja, ki je bil sprejet kot razvojni projekt »šolskega tolarja«
v letu 1994 se z vso intenzivnostjo nadaljuje. Za prihodnja leta si projekt zastavlja cilj prehoda
iz računalniške v informacijsko pismenost, kar bo mogoče doseči z nadaljnjim usposabljanje
učiteljev in učencev za uporabo sodobne komunikacijske tehnologije, s posodabljanjem in
dopolnjevanjem računalniške opreme v javnih zavodih, z informatizacijo šol, od pedagoškega
procesa do vodstvenih funkcij ter z vzpostavljanjem mednarodnega sodelovanja v sorodnih
programih ter vključevanjem šol v evropsko šolsko omrežje. Zaradi hitrega zastarevanja
strojne in programske opreme in še nepopolne opremljenosti predvsem osnovnih šol, je ta
vlaganja potrebno pospešiti, saj smo jih zaradi omejitev neprestano odlagali v prihodnost.
Pri tem je potrebno informacijske tehnologije v šole uvajati predvsem z vidika zagotavljanja
standardizacije postopkov pri priključitvah v elektronsko omrežje ter priprave poenotene
programske opreme, namenjene upravno-administrativnim postopkom v šolah in povezavam
šol z drugimi upravnimi institucijami. V prihodnjih dveh letih je predvidena vpeljava projekta
ŠKIS (šolski kadrovsko-informacijski sistem) tudi v osnovne šole in zavode, kar pa bo odvisno
predvsem od stopnje strojne opremljenosti posamezne šole, oziroma od realizacije projekta
Računalniško opismenjevanje.
Postavka ne vključuje sredstev za posodobitev računalniškega omrežja ministrstva v primeru
selitve na novo lokacijo.
Postavka 7153: Izobraževanje učiteljev in šolnine
Izobraževanje učiteljev je temelj kvalitetne prenove osnovnega in srednjega šolstva, kar je še
posebej pomembno ob uvajanju sprememb v vzgojnoizobraževalne programe. Zato bo moral
biti v nekaj prihodnjih letih obseg tega izobraževanja povečan, poseben poudarek pa dan
pripravi učiteljev na spremenjene vsebine in metode dela v osnovnem in srednjem šolstvu.
Postavka 6870: Kurikularna prenova in evalvacije
Strokovno delo pri pripravi prenovljenih predmetnikov in učnih načrtov se v letu 1999 in
naslednjih letih nadaljuje, prioritetno pa bo predvsem spremljanje izvajanja prenovljenih
programov v praksi, z morebitnimi potrebnimi korekturami.
6656 Postavka : Komisija za kvaliteto visokega šolstva
V 80. členu ZVŠ je določeno, da kvaliteto in učinkovitost dela na visokošolskih zavodih
spremlja in ocenjuje komisija za kvaliteto visokošolskega izobraževanja. Visokošolski zavodi
so iz predstavnikov znanstvenih in umetniških ter strokovnih področij imenovali komisijo za
kvaliteto, ki deluje po sprejetih pravilih, ki so usklajena z delovanji tovrstnih komisij v drugih
državah EU. O svojem delu mora poročati Svetu za visoko šolstvo in Svetu za znanost in
tehnologijo ter pripraviti poročilo, ki mora biti javno objavljeno.
Postavka 7097: Strokovna literatura
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V skladu s proračunskimi možnostmi v posameznem letu ministrstvo finančno podpira okrog
50-60 naslovov strokovne literature, ki jo učitelji uporabljajo pri pouku ter mladinske
periodike.
Postavka 7192: Sofinanciranje društev
Glede na omejena sredstva za financiranje vzgojnoizobraževalne dejavnosti posameznih
društev se ob razpisih vsako leto zgodi, da je predlogov za sofinanciranje posameznih akcij
nekajkrat več, kot pa je sredstev na razpolago. Zato se v posameznem letu finančno podpre
okrog 25-30 društev, katerih dejavnost je najbolj pomembna za razvoj interesov otrok in
mladine. Delež subvencij se iz leta v leto zmanjšuje, zato iz financiranja žal izpadejo nekatere
zelo zanimive dejavnosti.
Postavka 7224: Storitve po vlogah
Sredstva so namenjena kritju stroškov nekaterih razpisov ter kritju tistih stroškov, ki se
pojavljajo med letom in niso planirani ali jih glede na namembnost ni mogoče financirati iz
katerekoli druge postavke.
Postavka 8631: Šola za ravnatelje, mentorje in pripravnike
Šola za ravnatelje bo tudi v prihodnje nadaljevala z delom na svoji temeljni nalogi,
usposabljanju ravnateljev in drugih pedagoških in strokovnih delavcev, ki imajo željo to
postati. Za šolo se iz javnih sredstev zagotavljajo sredstva za izplačilo plač in osebnih
prejemkov ter materialnih stroškov. Lokacija šole še ni urejena, zato sedaj šola gostuje v
najetih prostorih.
Postavka 8632: Slovenski šolski muzej
Financiranje dejavnosti Slovenskega šolskega muzeja je bilo v preteklosti zelo skromno, zato
se je nakopičilo kar nekaj problemov, ki bi jih bilo potrebno razrešiti. Muzeju neprestano
primanjkuje sredstev za organizacijo razstav, opremiti je potrebno knjižnico, ki jo je potrebno
vključiti v knjižnični informacijski sistem ter zamenjati tudi ostalo zastarelo računalniško
opremo. Muzej ima velike potrebe po sanaciji vseh prostorov, vendar bo sredstva za
načrtovana dela mogoče zagotoviti le postopno.
Postavka 8644: Inventarizacija premoženja in dokumentacija
Cenitev državnega šolskega premoženja in postopni vpis lastnine v sodne registre je proces, ki
še ni zaključen, zato so stroški predvideni tudi v naslednjih letih. Spremembe zakona o
denacionalizaciji in dokaznega postopka zahteva za objekte, ki so v denacionalizacijskih
postopkih (in šolskih je veliko) predložitev dokazov enkrat in ob prvi priložnosti, kar pomeni,
da bomo v teh postopkih potrebovali cenitve pooblaščenih cenilcev in primerjalne analize
vrednosti šolskih objektov v denacionalizaciji in primerljivih novogradenj, kar pa bo seveda
precej stalo, zato povečujemo sredstva na tej postavki.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3377: MLADINSKI RAZVOJNI PROGRAMI
Postavka 7160: Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine
Na tej postavki so združena sredstva za inovacijsko, razvojno in interesno dejavnost v
osnovnem in srednjem šolstvu ter v drugih institucijah, ki tako možnost razvoja ponujajo
učencem ali dijakom. Pokrivajo se tudi vsakoletni stroški testiranja in obdelave podatkov v
okviru projekta Telesnovzgojni karton. Financirajo se projektne naloge, ki jih pripravljajo
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dijaki v osnovnem in srednjem šolstvu in so izbrani na razpisu. V tem okviru se bodo
sofinancirali tudi projekti fondacije SOROS.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3378: ŠPORT - razvojni program
Postavka 2216: Tekmovanja športnikov (olimpijade, univerzijade, Alpe- Jadran)
S sredstvi na tej postavki se sofinancirajo priprave in udeležba športnikov na uradnih
mednarodnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodnega Olimpijskega komiteja kot so
Olimpijada, Sredozemske igre in EYOD (zimske in letne igre). Na mladinskih športnih igrah
DS Alpe - Jadran se sofinancira nastop mladih športnikov starih do 17 let, prav tako se
sofinancira nastop študentov na zimski in letni Univerzijadi. V letu 1999 se Slovenija udeležuje
letnih in zimskih iger Olimpijskih upov ter zimske in letne Univerziade. Leta 2000 pa se bodo
naši najboljši športniki pomerili na letnih olimpijskih igrah v Sidneyu.
Postavka 2217: Sofinanciranje zavodov na področju športa
V prihodnjih letih bo potrebno sofinancirati delovanje OKS-ZŠZ, ki je kot krovna organizacija
nacionalnih športnih zvez temelj povezovanja športa s svetom. Sofinanciranje plač zaposlenih
na Inštitutu za šport pa omogoča načrtovanje in spremljanje razvoja vrhunskega športa in
športne rekreacije v Sloveniji.
S sredstvi na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Zavoda Planica (izplačilo
plač s pripadajočimi materialnimi stroški za 1 zaposlenega.) ter delovanje Zavoda za šport
Slovenije kar omogoča izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje, vodenje in izvajanje športa
v Sloveniji, informacijski sistem športa, organizacijske in strokovne naloge v vrhunskem
športu (kategorizacija, statusna vprašanja strokovnih kadrov, izpopolnjevanje strokovnih
kadrov) ter nuđenje strokovne in organizacijske pomoči državnim panožnim zvezam in drugim
izvajalcem za izvajanje športne dejavnost.
Postavka 2220: Investicije v športno infrastrukturo
S sredstvi na tej postavki bo mogoče zagotoviti posodobitev športnih centrov s tehnološko
opremo za vodenje in spremljanje procesa treninga nadarjenih otrok in mladine ter vrhunskih
Postavka 5619: Šport otrok in mladine
Športni rezultati vrhunskih športnikov vzpodbujajo tudi mladino, da se vključuje v razne
oblike športnih aktivnosti ter šolska tekmovanja. Analize kažejo, da seje v preteklih letih
število otrok, vključenih v šolska tekmovanja, povečalo za skoraj tretjino, kar se posledično
odraža tudi v zahtevi po večjih sredstvih za pripravo in izvedbo športnih akcij in tekmovanj.
Poleg športnim tekmovanjem, so sredstva namenjena odpravi plavalne nepismenosti in
sofinanciranju programa športa v pouka prostih dnevih. Prav tako se bo iz teh sredstev
zagotovilo izdajanje revije Šport mladih in nadaljevalo delo na projektih študentski šport, šport
nadarjenih v srednjih šolah in ekperimantalih športnih programih, prenovljena športna značka
ter športni oddelki v osnovnih in srednjih šolah.
v
Postavka 5794: Šahovska olimpiada
Za šahovsko olimpiado je v prihodnjih letih potrebno zagotoviti sredstva po sklepu Državnega
zbora.
Postavka 6238: Šport za vse
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Sredstva iz te postavke zagotavljajo izvajanje programa , ki zajema pripravo novih in
posodobitev obstoječih programov, propagando in sofinanciranje eksperimentalnih programov
posebnih skupin prebivalstva (starostniki, družine, narkomani, alkoholiki...). Število redno
športno aktivnega odraslega prebivalstva (rekreacija vsaj 2 krat tedensko) seje povečevalo od
leta 1992, koje znašalo 12% na skoraj 25% v letu 1997, število redno aktivnega prebivalstva
(rekreacija vsaj enkrat tedensko) pa seje v istem obdobju povečalo za približno 60%.
Postavka 7100: Program vrhunskega športa
Zakona o športu omogoča tudi sofinanciranje programa priprav in nastopov vrhunskih
športnikov, ki ga iz proračuna prispeva država Slovenija. Poleg priprav in nastopov vrhunskih
športnikov se sofinancira še delovanje nacionalnih športnih zvez, program nadaijenih mladih
športnikov in obveznosti do mednarodnih športnih organizacij, kjer je plačilo članarine pogoj,
da lahko slovenski športniki tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih.
Povečanje vključuje nov program 25 štipendij za izjemno nadarjene mlade športnike in
uvajanje financiranja pripravništva na podlagi.
Postavka 7159: Strokovne naloge športa
Predpogoj za uspešen in human razvoj športa je sofinanciranje znanstveno-raziskovalne
dejavnosti v športu, katere osnovni namen je izpeljava aplikativnih in temeljnih raziskav v
športu ter prenos izsledkov v prakso. Prav tako pomembno je tudi šolanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov doma in v tujini, izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in
občasnih športnih publikacij kot tudi meritve, analize in svetovanja športnikom.
Postavka 7188: Priznanja Stanka Bloudka
Podelitev državnih priznanj Stanka Bloudka najboljšim športnikom in dolgoletnim športnim
delavcem.
Postavka 7225: Nezgodno in pokojninsko zavarovanje vrhunskih športnikov
V to postavko sta združeni dve postavki in sicer 7225- Nezgodno zavarovanje vrhunskih
športnikov ter 7226 PIZ vrhunskih športnikov.
Sredstva so namenjena plačilu zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje športnikov
svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ter plačilu prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje kategoriziranih vrhunskih športnikov.
Ob tem se z nuđenjem nadstandardnih zdravstvenih storitev vrhunskim športnikom zagotavlja
tudi ustrezno zdravstveno stanje, ki je predpogoj za vrhunske rezultate. To omogoča, da so
poškodovani vrhunski športniki v najkrajšem možnem času z najkvalitetnejšimi ukrepi
usposobljeni za proces treninga in tekmovanja. Športnikom svetovnega in mednarodnega
razreda je treba z nadstandardnimi zdravstvenim zavarovanjem zagotoviti prednost pri
specialističnih pregledih, hospitalizaciji in rehabilitaciji.
Postavka 8646: Urad tekmovanj športnikov invalidov
Sredstva so namenjena financiranju nastopov športnikov invalidov na uradnih mednarodnih
tekmovanjih.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3379: VRTCI - razvojni programi
Postavka 8878: Razvojno in strokovno delo za vrtce
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V okviru te postavke se krijejo predvsem stroški strokovnega delovanja študijskih skupin v
predšolski vzgoji, ki zagotavljajo možnost preverjanja in uvajanja programskih sprememb v ta
vzgojnoizobraževalni segment.
V prihodnjem letu bo potrebno financirati nov projekt in sicer »Oblikovanje vsebine in
organizacije poldnevnih in krajših programov vrtca, zato so sredstva v ta namen tudi
povečana..
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3385: INVESTICIJE
Potrebe po prostoru in opremi v šolstvu, izkazanih v različnih projektih ter nerealizirana
pričakovanja glede večjega obsega sredstev za investicije v preteklih letih, sedaj pa še učinki
podražitev gradenj, zaradi uvedbe davka na dodano vrednost, seveda ne morejo vplivati na
zmanjšanje intenzivnosti začrtane investicijske dejavnosti na področju šolstva. Nasprotno,
zaradi izpada sredstev bo v prihodnjih letih potrebno hitreje realizirati določbe zakona o
najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj za izvedbo projekta investiranja v
šolski prostor in opremo. Sredstva za investicije so predvidena tako, da bi v prihodnjih dveh
letih uspeli realizirati program gradenj, predviden z zakonom v obdobju med leti 1998 in 2001.
Razrez investicijskih sredstev za posamezne namene investiranja je podan v posebni prilogi.
SKUPNA PRORAČUNSKA POSTAVKA 3377: MLADINSKI RAZVOJNI PROGRAMI
Postavka 2221 : Program mladi za Evropo
Slovenija je maja 1999 postala programska država v programu EU - Mladi za Evropo
in EVS - Evropska prostovoljna služba. Sredstva na tej postavki so namenjena le za
pokrivanje stroškov delovanja nacionalne agencije, ki je pristojna za koordinacijo
aktivnosti v Sloveniji. Agencija izvaja informativne dejavnosti za vključevanje čim
večjega števila mladih v program, odpravlja ovire za mobilnost mladih, išče primerne
partnerje slovenskim organizacijam, izvaja usposabljanje za skupine mladih, ki se
udeležujejo izmenjav ipd.;
Postavka 2222 : Projekt Center Sever - Jug
Center Sever - Jug je posebna institucija Sveta Evrope za spodbujanje solidarnosti in
globalne soodvisnosti. S sredstvi bo možno podpreti nekaj aktivnosti, ki bodo
potekale v okviru evropske kampanje proti revščini in družbeni izključenosti ter
poravnati članarino.
Postavka 2223 : Evropska mladinska fondacija
Gre za obvezno participacijo vsake države članice Sveta Evrope. Sredstva se
namenjajo spodbujanju mednarodnih aktivnosti vladnih in nevladnih organizacij in
institucij za mlade. Poudarek je na usposabljanju mladih, izobraževanju in
medkulturnem učenju, evropski državljanski vzgoji in pridobivanju izkušenj na
mednarodni ravni. Na ta način mladi iz Slovenije in mladinske organizacije lahko
sodelujejo v številnih aktivnostih, ki jih organizira Svet Evrope v evropskih
mladinskih centrih in v državah članicah.
Postavka 5787: Prireditve in publikacije
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov udeležbe Urada na večjih javnih
prireditvah (sejem DSI ipd.), tiskanju osnovnega informativnega gradiva o dejavnosti
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Urada, za stroške letnega sprejema za mladinske in druge nevladne organizacije ter za
letna priznanja in nagrade za mlade.
Postavka 5795: Delovna skupnost Alpe Jadran
Slovenija predseduje Skupini za mladino v Delovni skupnosti Alpe - Jadran v obdobju
1999 - 2001. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov organizacije in izvedbe
dveh rednih letnih sestankov ter koordinacije dela Skupine za mladino.
Postavka 6234 : Mladinski centri
S sredstvi se sofinancirajo programske dejavnosti mladinskim centrov, ki predhodno
pridobijo ta status. Dejavnost mladih centrov je za razliko od mladinskih organizacij
usmerjena predvsem k neorganizirani mladini z namenom vključiti mlade v različne
izobraževalne, kulturne in druge aktivnosti in na ta način spodbujati njihovo
ustvarjalnost. Mladinski centri so pomemben prostor preventivnega delovanja ter
neformalnega učenja in usposabljanja mladih na lokalni ravni. S planiranimi sredstvi
bo mogoče podpreti letne programe približno 15 mladinskih centrov v Sloveniji.
Postavka 6235: Projekt Evropska mladinska akcija
Sredstva so namenjena finančni podpori večjih aktivnosti in prireditev, ki obveščajo,
osveščajo in animirajo širšo javnost - predvsem pa mlade - o solidarnosti, človekovih
pravicah, strpnosti, nenasilnem reševanju konfliktov ipd. Predvideni so natečaji,
izdajanje publikacij, izvedba javnih prireditev in medijskih akcij. Del sredstev se
nameni tudi za sofinanciranje projektov mladinskih organizacij s tega področja.
Postavka 7223 : Programi za mlade
•

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju mladinskega dela, ki ga
izvajajo mladinske in druge nevladne organizacije. V obdobju 2000 - 2001 bodo
poudarki na naslednjih vsebinskih sklopih:

• podpori programov, ki bodo mladim omogočili pridobivanje neformalnih znanj,
izkušenj in sposobnosti in podpori projektov, ki bodo pomembno povečevali
vključenost mladih v družbene procese od lokalne do mednarodne ravni, še
posebej mladih z manj priložnosti. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa
mladinskim organizacijam in drugim nevladnim organizacijam, ki delajo z mladimi;
• podpori projekta razvijanja lokalnih mladinskih struktur s poudarkom na novih
občinah; Izvajalec projekta je Mladinski svet Slovenije in Urad RS za mladino in
zajema izobraževalne in informativne seminarje in posvete ter usposabljanje vseh,
ki na lokalnih ravneh delajo z mladimi;
• podpori preventivnih in drugih razvojnih programov za zmanjševanje nasilja,
nestrpnosti in oblik odvisnosti. V tem okviru bo še naprej potekal poseben projekt
v osnovnih šolah;
• podpori delovanja nacionalnih mladinskih organizacij. S sredstvi se sofinancirajo
osnovni stroški delovanja tistih nacionalno razširjenih mladinskih organizacij, ki
izpolnjujejo posebna merila, objavljena na javnem razpisu;
•

podpori koordinatorjev programov za otroke. Skozi javne razpise se podpre
programe tistih organizacij na nacionalni ravni, ki koordinirajo različne
prostočasne ter druge izvenšolske dejavnosti za otroke, spodbujajo njihovo
ustvarjalnost, se zavzemajo za uresničevanje otrokovih pravic ipd.;
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• podpori programov prostovoljnih in raziskovalnih taborov za mlade. Ker gre za
množično dejavnost se sredstva namenijo izvajalcem - koordinatorjem, ki
zagotovijo izvajanje programov mladinskih taborov, tekmovanj v znanju, srečanj,
poletnih šol ipd. od lokalne do nacionalne ravni;
• podpori
nastajanja
in
samozaposlovanja mladih.

delovanja

mladinskih

kooperativ

kot

oblike

Postavka 7921: Mobilnost mladih - servisne organizacije za mlade
Sredstva na tej postavki so namenjena:
• za pripravo, organizacijo in spremljanje programov mednarodnega sodelovanja
med vladnimi in nevladnimi organizacijami za mlade na dvo- in večstranskih
ravneh. Programi dvostranskega sodelovanja sledijo programov sodelovanja v
izobraževanju, kulturi in znanosti. V letu 2000 bodo potekale aktivnosti
vzpostavljanja sodelovanja s Francijo, Belgijo in Makedonijo. Aktivnosti
spodbujanja izmenjav mladih bodo v letu 2000 usmerjene tudi na države iz drugih
kontinentov, predvsem Južne Amerike, kjer živijo slovenski izseljenci;
• pripravi, organizaciji in izvedbi dvo- in večstranskih obiskov delegacij v Sloveniji
in tujini;
• koordinaciji in potrjevanju programov izmenjav mladih med državami članicami
Sveta Evrope v okviru izvajanja Priporočila št.; R(95)18;
• pripravi in izdajanju publikacij o mladinski politiki in mladinskem delu v Sloveniji
in drugih državah in publikacij o možnostih izmenjav z drugimi državami.
Postavka 7922 : Regresiranje potovanj in mladinska kartica
Mladinska kartica je pomemben instrument, ki spodbuja mlade, da se udeležujejo
različnih izobraževalnih, kulturnih in drugih aktivnosti, še posebej izven kraja, kjer
živijo. Leta 1999 je bila v Sloveniji uvedena mladinska kartica, ki je omogočila
koriščenje številnih ugodnosti in popustov za mlade in omogočila, da so mladi iz
Slovenije teh ugodnosti deležni tudi v tujini. V letu 2000 je potrebno še razširiti obseg
obstoječih ugodnosti in popustov ter med imetnike kartice vključiti še več mladih, še
posebej šolajoče se mladine.
Postavka 8654: Mladinski svet Slovenije
Na postavki so zagotovljena sredstva za delovanje tega sveta.
Postavka 9131: Mladinske raziskave
Leta 2000 bo v Sloveniji potekala večja populacijska raziskava vseh segmentov
mladine. S sredstvi bodo financirani stroški terenskih obdelav in priprave sumarnega
poročila. Raziskavo bo izvedla večja skupina raziskovalcev, nosilec naloge je Center
za študije mladine. Leta 2001 sledi priprava in izdaja knjige z rezultati.
Postavka 9132: Mladinska prenočišča
Na podlagi srednjeročnega načrta izgradnje mreže mladinskih prenočišč v Sloveniji je
leta 2000 in 2001 potrebno v Ljubljani pridobiti objekt za prenočevanje mladih
popotnikov in udeležencev izmenjav med skupinami mladih, ki bo odprt celo leto.
Predvideno je sovlaganje s strani MO Ljubljana v obnovo ali izgradnjo posebnega
objekta na Metelkovi.
Del sredstev se nameni še za dokončanje in opremo mladinskega prenočišča na Ptuju.

26. oktober 1999

1355

poročevalec, št. 74/VIII

Postavka 9133 : Mednarodna dejavnost mladini
Sredstva na tej postavki so namenjena:
• organizaciji, koordinaciji in izvedbi mednarodne izmenjave prostovoljcev, ki
poteka med evropskimi državami. Pričakujemo, da se bo vsako leto približno 150
prostovoljcev iz Slovenije udeležilo taborov v tujini in enako število tujcev prišlo v
Slovenijo;
•

sofinanciranju stroškov bilateralnih izmenjav mladih, ki niso vključeni v program
EU - Mladi za Evropo. Večina izmenjav mladih temelji na večstranskih
izmenjavah, za katere se zagotavljajo sredstva na drugih postavkah. Predvidevamo
nekaj dvostranskih projektov predvsem z državami JV Evrope, Vzhodne Evrope
in morebitne izmenjave z neevropskimi državami. S sredstvi bi pokrivali le del
stroškov izmenjav.

Postavka 9134: Informiranje in svetovanje za mlade
V letu 2000 se bo nadaljeval srednjeročni projekt oblikovanja funkcionalne mreže
informacijsko - svetovalnih centrov in točk za mlade, ki bodo mladim omogočile
dostop do brezplačnih in kvalitetnih informacij in storitev svetovanja z vseh
področjih, ki so za mlade pomembna. Nosilec naloge je Mladinsko informativno
svetovalno središče Slovenije. Projekt se racionalno povezuje z mladinskimi centri in
klubi, kjer že obstajajo primerni prostori. Sredstva so namenjena koordinaciji
aktivnosti informiranja in svetovanja v Sloveniji in vzdrževanju in širitvi mreže
informativnih centrov in točk,.
INVESTICIJE
6317
6324
6325
6323
6316
6318
6321
6322
4827
4828
4829
2918

Šolstvo narodnosti
Investicije v OŠ na demografsko ogroženih območjih
Investicije v CŠOD
Investicije v Zavode za usposabljanje
Investicijsko vzdrževanje v SŠ
Investicije v srednjem šolstvu
Investicije v visokem šolstvu
Investicije v študentske domove
Investicije v centre za izobraževanje učiteljev
Priprava investicijske dokumentacije
Intervencijska sredstva za investicije
Investicije In investicijsko vzdrževanje državnih organov

Zakonska osnova za investicije na področju vseh segmentov vzgoje in izobraževanje je Zakon
o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in
izobraževanju (Ur.l. RS 13/94) s spremljajočim programom investicij v šolske prostore v
obdobju 1994-1999 in Zakon o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj in
izvedbo projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji (Ur.l.RS št.
52/98).
Čeprav je sprejetje ZNPSPO obetalo zagotovitev ustreznih finančnih sredstev, so bila ta z
realizacijo proračuna 1998 in upoštevaje varčevalne ukrepe Vlade RS, zagotovljena v bistveno
manjšem obsegu v letu 1998 in v ustrezno manjšem deležu tudi v proračunu za leto 1999.
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Skupni izpad z ZNPSPO predvidenih sredstev v proračunih 1998 in 1999 znaša dobrih 5,5
milijard tolaijev.
Ob zmanjšanju finančnih sredstev bo Ministrstvo za šolstvo in šport izvajalo programe z
zamikom in spremenjeni časovni dinamiki.
V okviru zgoraj navedenih postavk se iz proračuna zagotavljajo sredstva za investicije na
naslednjih področjih: področju šolstva narodnosti, investicij v OŠ na demografsko ogroženih
območjih, investicij v CŠOD, investicij v Zavode za usposabljanje, investicijskega vzdrževanja
v SŠ, investicij v srednjem šolstvu, investicij v visokem šolstvu, investicij v študentske
domove, investicij v centre za izobraževanje učiteljev, področju priprave investicijske
dokumentacije, intervencijskih sredstev za investicije ter investicij in investicijskega
vzdrževanja državnih organov.
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poročevalec, št. 74/VIII

1358

26. oktober 1999

A. Bilanca odhodkov

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Realizacija
1998 (1)

Konto

Ocena realizacija
1999 (2)

Predlog prorafuna Indeks
2000 (3)
4:3/2

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH
A. Bilanca odhodkov
|3311 ^Ministrstvo za šolstvo in šport
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
2 Financiranje javnih služb
3310 OŠ - javne službe
3311 OŠ - transferi
3315 Zavodi za usposabljanje - javne službe in transf.
3320 SŠ - javne službe
3321 SŠ - transferi
3325 VIŠ - javne službe
3330 VŠ - javne službe
3335 Izobraževanje odraslih - javne službe
3340 Infrastruktura - javne službe
3345 Vrtci-javne službe
3 Programi
3351 OŠ - razvojni programi
3356 Zavodi za usposabljanje - razvojni programi
3361 SŠ - razvojni programi
3366 VŠ - razvojni programi
3371 Izobraževanje odraslih - razvojni programi
3376 Infrastruktura - razvojni programi
3377 Mladinski razvojni programi
3378 Šport - razvojni programi
3379 Vrtci - razvojni programi
3385 Investicije
3391 Razvojni programi - donacije
|33l2j|UradJRSzinSoisitvo^^^^^^^^^^^^^
1 Uprava ln administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
331^jlirad RS za mladino
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
3 Programi
3377 Mladinski razvojni programi
3391 Razvojni programi - donacije
[3314jjlnšpektorat RS za šolstvo in šport
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški

j.

JL

138.849.116
151.140.939
J38J44L825J L ^^5058X596^
757.939
838.430
575.675
650.228
182.264
188.202
127.386.044
135.762.847
64.605.679
68.329.495
2.887.336
3.304.700
3.053.703
3.294.323
33.394.641
35.830.318
408.865
459.000
250.414
330.589
20.945.854
22.145.198
429.638
498.645
1.290.070
1.424.656
119.844
145.923
10.297.842
13.982.319
1.254.709
1.196.347
6.127
86.000
3.168.250
3.358.464
1.934.569
3.740.085
136.899
566.000
2.073.806
2.999.534
40.979
60.000
1.342.178
1.448.160
16.857
25.338
0
0
323.468
502.391
129.889
107.354 k
129.889
107.354
45.585
56.839
61.769
73.050
260.551
372.375
i L
i L
43.297
37.215
27.470
32.796
9.745
10.501
223.336
329.078
217.697
326.260
5.638
2.818
55.079 I
39.386
a L
39.386
55.079
31.687
45.080
7.699
9.999

167.362.944
^6^780345^1
925.800
732.800
193.000
150.460.083
74.416.875
3.518.272
3.612.393
38.713.576
496.247
405.297
27.053.738
539,940
1.561.000
142.745
15.394.462
1.422.863
40.000
4.463.128
3.185.640
603.010
3.251.391
94.843
1.650.000
31.000
3.000
649.587
_^Ji34i430|[
134.430
60.574
73.856
384.590 II
47.685
36.709
10.976
336.905
336.905
0
63.579 k!
63.579
52.579
11.000

110,1
111,9
104,5
102,4
103,3
0,0
115,4!

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI
138.849.116
1.788.942
) I.
572.636
480.173
13.041

A. Bilanca odhodkov
[40 | [TEKOČI ODHODKI
400 1'lačc in drugi Izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
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151.140.939
2.422.927
JL
657.433
550.041
15.727

167.362.944
2.646.129 1
737.477
609.827
19.103

110.7
109,2
112,2
110,9
121,5
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Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Konto

Realizacija
1998(1)

4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspešnost
4004 Nadurno delo
4009 Drugj izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
.4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatld za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
4029 Drugi operativni odhodki
403 Plačila domačih obresti
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem
iTEKOČI TRANSFERI
0
410 Subvencije
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 Transferi posameznikom In gospodinjstvom
4117 Štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam In ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekočI domači transferi
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
414 Tekoči transferi v tujino
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini
4143 Drugi tekoči transferi v tujino
42 I INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 S'akup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420J Investicijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring
INVESTICIJSKI
TRANSFERI
A
U
430 Investicijski transferi
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
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Ocena realizacija
1999(2)

40.663
35.379
595
2.784
81.986
45.513
35.634
315
525
1.134.169
293.957
15.496
39.945
49.339
31.281
28.110
10.320
665.720
152
152
128.711.057
247.880
247.880
3.760.986
408.865
3.352.121
985.319
985.319
123.698.535
0
123.698.535
18.338

137.809.424
231_583
231.383
3.968.428
447.719
3.520.709
1.233.069
1.233.069
132332.989
11.300
132.321.689
43.556

18.338
0
7.745.122 I
7.745.122
469.034
7.472
1.583.005
33.626
4.558.477
870.560
1.374
221.575
603.994
J L
603.994
591.999
0

1360

45.360
42.880
250
3.175
94.315
52.495
40.870
356
594
1.671.024
545.718
280.649
48.215
25.027
44.070
60.375
14.103
652.868
155
155

Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2
48.723
52.092
3.481
4.251
105.792
58.886
45.844
397
665
1.802.860
698.705
178.952
61.819
21.292
48.999
30.310
14.641
748.142
0
0

107.4
121.5
133,9
112*2
112.2
112.2
111.5
112.0
107,9
128.0
63,8
128,2
85.1
111.2
50.2
103,8
114.6
0.0
0.0
111,11
126,7
126,7
109.0
108.1
109.1
109.2
109.2
110,9
146,5
110,9
664,7

37.697
5.859

153.052.205 |j
293.143
293.143
4.324.583
483.747
3.840.836
1345.966
1.345.966
146.799.013
16.550
146.782.463
289.500
280.000
9.500
0

9.432.766 I
9.432.766
675.500
0
2.007.685
14.983
5.450.959
768.655
4.000
510.984

10.072.755 I
10.072.755
199.384
2.863
2.081.301
50.000
6.142.522
781.500
24.000
791.185

106,8
106.8
29,5

1.475.822 I
1.475.822
651.423
30.000

25,2
0.0

103,7
333.7
112,7
101.7
600.0
154.8

1.591.855 I 107,9
1.591.855 107,9
744.111 114.2
25.000
83.3
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A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
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v tisoč tolarjih

33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Kont0

Realizacija
1998 (1)

4307 Investicijski (ransfen javnim zavodom in javnim gospodarskim
zavodom
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Ocena realizacija
1999 (2)
794.399

Predlog proračuna Indeks
2000 (3)
4:3/2
822.744

103,6
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A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Realizacija
1998(1)

Konto

Ocena realizacija
1999(2)

Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK
33
il

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
lUprava in administracija
□
1010 Plače
3311 3024 Plače
«
3312 3037 Plaće
3313 3099 Plaće
3314 5998 Plaće
1020 Materialni in drugi stroški
3311 3348 Materialni stroški
3311 7908 Stroški komisij za strokovne izpite
3312 3361 Materialni stroški
3312 6244 Nacionalni kurikulum
3313 3423 Materialni stroški
3314 4331 Materialni stroški
2 ^Financiranje javnih služb
3310 OŠ -javne službe
3311 9142 Dopolnilni pouk materinega jezika za otroke drugih narodnosti
3311 6672 Dejavnost osnovnega šolstva
3311 7154 Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini
3311 7200 Šolstvo narodnosti in zamejstva
3311 OŠ - transferi
3311 7050 Regresiranje prevozov
3311 7909 Subvencije za šolo v naravi
3311 8638 Regresirana prehrana učencev in dijakov
3311 8741 Nevarni prevozi v osnovno šolo
3315 Zavodi za usposabljanje - javne službe in transf.
3311 6674 Dejavnost zavodov za usposabljanje
3320 SŠ - javne službe
3311 7098 Tekmovanja učencev in dijakov
3311 6250 Priprave na uvedbo poklicnega izobraževanja
3311 6673 Dejavnost dijaških domov
3311 6676 Dejavnost srednjega šolstva
3321 SŠ - transferi
3311 5491 Štipendije
3325 VIŠ - javne službe
3311 8733 Dejavnost višjega šolstva
3330 VŠ - javne službe
3311 6675 Dejavnost visokega šolstva
3311 7096 Študentski domovi
3311 "163 Podiplomski študij
3311 7164 .Asistenti stažisti
3311 7166 Visoko šolske knj ižnice
3311 9136 Kritje stroškov znanstvenega in umetniškega dela visokošolskih
učiteljev
3335 Izobraževanje odraslih - javne službe
3311 4831 Tuji jeziki
3311 7229 Dejavnost izobraževanja odraslih
3311 9140 Mreža javnih zavodov za izobraževanje odraslih
3340 Infrastruktura - javne službe
3311 7187 Nagrade v izobraževanju
3311 6872 Center poklicnega izobraževanja

poročevalec, št. 74/VM

1362

138.849.116
941.894
680.417
575.675
45.585
27.470
31.687
261.476
171.161
11.103
23.818
37.951
9.745
7.699
127.386.044
64.605.679
855
64.469.453
82.431
52.942
2.887.336
1.438.592
25.000
1.224.638
199.106
3.053.703
3.053.703
33.394.641
15.937
3.000
1.775.490
31.600.214
408.865
408.865
250.414
250.414
20.945.854
19.428.480
399.953
95.805
190.000
496.376
335.240

151.140.939
1.066.695
784.943
650.228
56.839
32.796
45.080
281.752
175.202
13.000
31.050
42.000
10.501
9.999
135.762.847 I
68.329.495
2.500
68.171.495
98.000
57.500
3.304.700
1.778.000
26.700
1.500.000
0
3.294.323
3.294.323
35.830.318
20.000
6.965
1.979.691
33.823.662
459.000
459.000
330.589
330.589
22.145.198
20.315.196
480.000
259.800
198.702
524.000
367.500

150.460.083
74.416.875
0
74.253.888
102.987
60.000
3.518.272
1.890.000
28.272
1.600.000
0
3.612.393
3.612.393
38.713.576
20.906
10.000
2.059.648
36.623.022
496.247
496.247
405.297
405.297
27.053.738
24.996.824
520 964
298.650
219.010
640.000
378.290

429.638
58.799
290.942
79.898
1.290.070
7.927
96.904

498.645
75.000
335.000
88.645
1.424.656
8.800
115.000

539.940
79.640
363.300
97.000
1.561.000
10.000
143.000

167.362.944
1.171.494
882.662
732.800
60.574
36.709
52.579
288.832
180.000
13.000
31.856
42.000
10.976
11.000

110.7
109,81
112.5
112.7
106.6
111.9
116.6
102.5
102.7
100,0
102.6
100.0
104,5
110,0
110,81
108,9
0,0
108.9
105.1
104.3
106,5
106.3
105.9
106.7
109,7
109,7
108.1
104.5
143.6
104.0
108.3
108.1
108.1
122.6
122.6
122.2
123.0
108.;
115.0
110.2
122.1
102.9
108.3
106.:
108.5
109.4
109.6
113.6
124.3
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Leto: 2000
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33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Konto

Realizacija
1998(1)
938.394
238.844
8.000
119.844
43.962
75.882
10.521.178
1.254.709
495.840
77.872
199.997
481.000
6.127
6.127
3.168.250
4.987
3.160.629
2.634
0
1.934.569
0
0
42.448
1.432.769
458.852
500
136.899
12.811
0
124.088
2.073.806
0
6.639
17.904
42.016
14.385
44.109
48.051
12.142
709.505
248.058
14.980
186.971
172.039
59.698
89.225
92.552
8.000
65.024
28.010
18.250
0
52.884

3311 8165 Zavod RS za šolstvo
3311 8634 Državni izpitni center
3311 9145 Izobraževanje zunanjih ocenjevalcev
3345 Vrtci - javne službe
3311 8736 Plaće pripravnikov v v.tcih
3311 8872 Predšolska vzgoja otrok italijanske in madžarske narodnosti
3 j Programi
3351 OŠ - razvojni programi
3311 8630 Dejavnost centra šolskih in obšolskih dejavnosti
3311 6317 Šolstvo narodnosti
3311 6325 Investicije v CŠOD
3311 6324 Investicije v OŠ na demografsko ogroženih območjih
3356 Zavodi za usposabljanje - razvojni programi
3311 6323 Investicije v Zavode za usposabljanje
3361 SŠ - razvojni programi
3311 6316 Investicijsko vzdrževanje v SŠ
3311 6318 Investicije v srednjem šolstvu
3311 8390 Dijaški dom Nova Gorica
3311 6655 Medpodjetniški centri
3366 VŠ - razvojni programi
3311 5779 Nove naloge univerze
3311 6869 Visoko šolski Studij na daljavo
3311 7165 Računalniška dejavnost in univerzitetna mreža
3311 6321 Investicije v visokem Šolstvu
3311 6322 Investicije v študentske domove
3311 8395 Univerza v Ljubljani
3371 Izobraževanje odraslih - razvojni programi
3311 6247 Centri za mlajše odrasle
3311 5780 Izobraževanje brezposelnih
3311 7914 Izobraževanje mladih odraslih za poklic
3376 Infrastruktura - razvojni programi
3311 5782 Publicistična dejavnost
3311 6252 Projekt Prenova slovenskega jezika
3311 7155 Učbeniki in učna tehnologija
3311 8633 Projekt informatizacije
3311 8644 Inventarizacija premoženja in dokumentacija
3311 9141 Sofinanciranje šolnin učiteljev
3311 7097 Strokovna literatura
3311 7192 Sofinanciranje društev na področju izobraževanja
3311 4830 Računalniško opismenjevanje in informatika
3311 4832 Učbeniki in učna tehnologija
3311 6249 Šolski sejmi in razstave
3311 6870 Kurikulama prenova in evalvacije
3311 7153 Izobraževanje učiteljev
3311 7162 Lektorati
3311 7167 Mednarodna dejavnost
3311 7169 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje
3311 7214 Storitve po vlogah
3311 8631 Šola za ravnatelje, mentoije in pripravnike
3311 8632 Slovenski šolski muzej
3311 9144 Mednarodna šola
3311 4827 Investicije v centre za izobraževanje učiteljev
3311 4828 Priprava investicijske dokumentacije
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Ocena realizacija
1999(2)
1.039.300
253.556
8.000
145.923
65.317
80.606
14.311.397
1.196.347
573.700
42.000
157.000
423.647
86.000
86.000
3.358.464
66.971
3.291.493
0
0
3.740.085
20.000
4.000
53.000
3.174.056
489.029
0
566.000
17.000
400.000
149.000
2.999.534
20.000
7.000
28.000
128.946
10.000
56.000
60.844
17.510
1.170.000
322.500
20.665
185.000
201.000
95.000
102.646
102.500
10.000
69.090
38.833
19.000
132.000
164.000

Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2
1.122.000 108,0
286.000 112.8
0
0.0
142.745
97,8
62.139
95,1
80.606 100.0
15.731.367 109,9|
1.422.863 118.9
630.000 109.8
80.000 190.5
184.000 117.2
528.863 124.8
40.000
46,5
40.000
46.5
4.463.128 132.9
190.000 283,7
4.193.128 127.4
0
80.000
3.185.640
85,2
5.000
25.0
4.000 100.0
55.000 103,8
2.620.640
82.6
501.000 102.5 .
0
603.010 106,5
19.910 117.1
423.100 105.8
160.000 107,4
3.251.391 108,4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
10.000 100.0
o
0.0
62.000 101.9
17.919 102.3
1.403.655 120.0
97.7
315.000
0.0
0
184.168
99.5
295.000 146.8
0
0.0
235.951 229.9
152.829 149.1
10.000 100.0
70.000 101.3
40.000 103.0
0.0
0
153.000 115.9
200.000 122,0
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A. Bilanca odhodkov

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Konto

Realizacija
1998(1)

3311 4829 Intervencijska sredstva za investicije
3311 6636 Komisija za kvaliteto visokega Šolstva
3377 Mladinski razvojni programi
3311 7160 Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine
3313 2221 Program Mladi za Evropo
3313 2222 Projekt Center Sever - Jug
3313 2223 Evropska mladinska fondacija
3313 3747 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
3313 5787 Prireditve in publikacije
3313 5795 Delovna skupnost .Alpe - Jadran
3313 6235 Projekt Evropska mladinska akcija
3313 7223 Programi za mlade
3313 9133 Mednarodna dejavnost mladih
3313 7922 Regresiranje potovanj in mladinska kartica
3313 6234 Mladinski centri
3313 7921 Mobilnost mladih - Servisne organizacije za mlade
3313 8654 Mladinski svet Slovenije
3313 9134 Informiranje in svetovanje za mlade
3313 9131 Mladinske raziskave
3313 9132 Mladinska prenočišča
3378 Šport - razvojni programi
3311 5794 Šahovska olimpiada
3311 7188 Priznanja Stanka Bloudka
3311 8366 Kandidatura za ZOI 2006
3311 7225 Nezgodno in pokojninsko zavarovanje vrhunskih Športnikov
3311 2216 Tekmovanja Športnikov (olimpiade, univerziade, Alpe - Jadran)
3311 7100 Program vrhunskega Spona
3311 8315 Koncesijska dajatev za Fundacijo za Spon v Rep. Sloveniji
3311 8646 Urad tekmovanj Športnikov invalidov
3311 2217 Sofinanciranje zavodov na področju Sporta
3311 5619 Šport otrok in mladine
3311 6238 Šponzavse
3311 7159 Strokovne naloge Športa
3311 2220 Investicije v Športno infrastrukturo
3379 Vrtci - razvojni programi
3311 8875 Sofinanciranje strokovne literature za predSolsko vzgojo
3311 8877 Sofinanciranje programa predSolske vzgoje v društvih
3311 8871 Izobraževanje vzgojno - varstvenih delavcev in mentorstvo
3311 8878 Razvojno in strokovno delo za vrtce
3385 Investicije
3311 2918 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
3391 Razvojni programi • donacije
3311 3 891 Sredstva PHARE - poklicno in strokovno izobraževanje
3311 7910 Programi EU
3311 7915 Projekti PHARE - davki (lastna udeležba)
3311 8171 Šolanje begunskih otrok - TUJE DONACIJE
3311 8275 Program SOCRATES - TUJA DONACIJA
3311 8313 Izobraževanje na daljavo - storitve - SRED.PHARE DONACIJA
3311 8356 Stroški medn. delavnice Social sciences and the challenge of
transition - T. DONACIJA
3311 8370 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 poklicno izobraževanje - COP 97 • SL 9706
3311 8379 Razvijanje poklicnih standardov ( dotacija ETF )• TUJA
DONACIJA
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Ocena realizacija
1999(2)

Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:312

143.364
0
258.677
40.979
10.338
5.621
2.478
6.597
0
0
11.453
83.117
5.373
0
3.678
8.465
7.920
10.678
4.980
57.000
1.342.178
0
4.527
55.000
9.984
34.000
643.500
46.660
5.300
97.000
124.733
70.973
50.500
200.000
16.857
599
500
50
15.708
0
0
329.106
202.118
28.399
5.075
55.678
19.886
7.926

39.000
0
386.260
60.000
17.850
4.738
4.000
8.232
3.000
4.800
16.000
137.500
9.000
34.500
24.000
20.500
9.640
23.500
9.000
0
1.4-18.160
20.000
5.000
30.300
10.000
20.000
694.563
0
5.660
103.000
198.600
75.000
56.037
230.000
25.338
0
0
2.960
22.378
0
o
505.209
5.869
279658
4.493
56.686
2.357
12.553

1.005

0

0

92.944

3.381

439

99.369 254,8
2.500
431.748 111,8
94.843 158.1
18.228 102.1
5.770 121.8
4.085 102.1
4.978
60.5
3.064 102.1
6.010 125.2
16.340 102.1
132.758
96.5
10.212 113.5
24.040
69.7
25.530 106.4
14.424
70.4
11.539 119.7
20.867
88.8
10.212 113.5
28.848
1.650.000 113.9
30.000 150.0
6.900 138.0
0
0.0
7.000
70.0
30.000 150.0
792.000 114.0
0
6.700 118.4
118.000 114.6
224.000 112.5
88.000 117.3
82.500 147.2
264.900 u j.:
31.000 122.3
0
o
o
0.0
31.000 138.5
3.000
3.000
649.587 128.6
56.7
3.328
330.000 118.0
2.987
66.5
17.784
31.4
159.991
0
0.0

135.497

145.8
0.0

26. oktober 1999

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Konto

Realizacija
1998 (1)

3311 5783 Sofinanciranje SOROŠ projektov
3311 8314 Izobraževanje na daljavo - oprema - SRED.PHARE DONACIJA
3313 8271 Mladi za Evropo - TUJA DONACIJA
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Ocena realizacija
1999 (2)

Predlog proračuna Indeks
2000 (3)
4:3/2

35.000
12.392

0.0
0.0

2.818

0,0
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34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
UVODNO POJASNILO
1) Raziskovalna in tehnološka politika
Strateški ciiji na področju znanstvenega raziskovanja in tehnološkega razvoja so stabilno
financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti, krepitev mednarodno primerljive kvalitete in
kvantitete znanstvenega potenciala, dvig tehnološke ravni in s tem konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva, spodbujanje inovativnosti, podpora sektorskim razvojnim
politikam, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter krepitev mednarodnega znanstvenega
in tehnološkega sodelovanja.
Ključni vzvodi za doseganje omenjenih strateških ciljev so vrhunsko usposobljeni kadri, ki
zmorejo izobraževati na najvišji stopnji, zagotavljati asimilacijo znanja iz sveta ter ga prenašati
v zahtevne programe za povečanje družbenega proizvoda (višja dodana vrednost izdelkov in
storitev) in prispevati k rasti kvalitete življenja slovenske družbe. Ta pozitivna spirala razvoja
je nenazadnje "conditio sine qua non" enakopravne integracije Slovenije v EU.
Iz povedanega izhaja prvi cilj znanstveno-tehnološke politike: povečanje vlaganj v
raziskovalno dejavnost, kar temelji na dejstvu, da je bilo v letih 1997-1999 zaustavljeno
padanje realnih sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega programa (NRP), kar se je
dogajalo v obdobju 1992-1996.
Dandanes razvite države, ki uspešno konkurirajo na zahtevnem svetovnem trgu, poznajo in
tudi za ceno omejevanja na drugih sektoijih, upoštevajo znano empirično dejstvo, da obstaja
neposredna povezava med višino vlaganj v raziskovalno in izobraževalno dejavnost in njihovo
dolgoročno gospodarsko rastjo (OECD, UNDP - Poročilo o človeškem razvoju, 1991).
Izkazalo se je namreč, da je osnova za visoko gospodarsko rast neko kritično število
raziskovalcev. Za Evropo velja, daje to število 5-6 raziskovalcev na 10.000 prebivalcev, kijih
financira država za izvajanje NRP. Glede na to dejstvo lahko ugotavljamo, da v Sloveniji
financiramo izvajanje NRP podkritično, to je v obsegu cca 4 FTE (full time equivalent)
raziskovalcev na 10.000 prebivalcev (pri ceni raziskovalne ure, ki bi morala biti vsaj 5000 SIT,
da je še evropsko primerljiva). Srednjeročni cilj torej je: čimprej doseči kritično mejo 5 FTE
raziskovalcev in jo nato "stabilizirati" pri 6 FTE raziskovalcih na 10.000 prebivalcev.
Vlada RS in Državni zbor sta ta cilj zapisala tudi v Nacionalni raziskovalni program, ki ga je
sprejel državni zbor 1. 1995 in so za uresničitev tega cilja določili 1. 2000. Dejansko
financiranje Nacionalnega raziskovalnega programa v preteklem obdobju pa tega ni
omogočilo. Torej moramo premakniti cilj iz 1. 2000 za nekaj let in v tem času postopno uvesti
stabilno financiranje raziskovalne dejavnosti preko dolgoročnih programov.
V ta namen je
minister za znanost in tehnologijo pozval JRO (javne raziskovalne
organizacije), da v določenem roku dostavijo dolgoročne programe dela JRO, ki vsebujejo:
raziskovalne programe; programske skupine za izvajanje teh programov z določitvijo
raziskovalcev, ki jih bo financiralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo.Na poziv se je
odzvalo 17 javnih raziskovalnih zavodov, obe univerzi in dva infrastrukturna javna zavoda.
Skupaj so predlagali 335 raziskovalnih programov. Ekspertni sistem Ministrstva za znanost in
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tehnologijo, ki je sestavljen iz Komisije za ugotavljanje skladnosti izvolitev v znanstvenoraziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive, Znanstveno raziskovalnih svetov ter
Nacionalnega znanstveno raziskovalnega sveta, je na podlagi bibliometričnih podatkov
COBISS-a ter ocen recenzentov določil znanstveno vrednost predlaganih raziskovalnih
programov.
Svet Vlade RS za znanost in tehnologijo je za ocenjevanje programov dela JRO kot celote
imenoval Komisijo ter delovne skupine, ki so na podlagi javnih predstavitev in znanstvene
vrednosti raziskovalnih programov ocenile pomen programov za celotno državo.
Na podlagi celotnega postopka ocenjevanja je Svet za znanost in tehnologijo RS sprejel
predlog obsega programov dela JRO, obsega programskih skupin ter obsega delovnih mest v
programskih skupinah, ki jih bo financiralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo ter ga
posredoval ministrstvom v nadaljnji postopek.
Tako je Svet Vladi RS predlagal, da kot javno službo financira raziskovalne programe v
obsegu 1.450.000 raziskovalnih ur. Poleg raziskovalnih ur namenjenih za izvedbo
raziskovalnih programov so v proračunu vključene tudi raziskovalne ure za projekte
temeljnega in aplikativnega raziskovanja, kijih bodo JRO, javni zavodi in gospodarske družbe
izvajali v letu 2000 na podlagi že sprejetih obveznosti in predvidenega razpisa v skupnem
obsegu 342.213 ur.
Od vseh raziskovalnih ur, ki so v proračunu namenjene temeljnemu in aplikativnemu programu
in ciljnim raziskovalnim programom, je za programsko financiranje predvideno 80% ur, od
vseh programov in projektov, kijih financira Ministrstvo za znanost in tehnologijo, pa ta delež
znaša 69%.
Tako je v izvajanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti, ki se financira iz državnega proračuna
preko programov vključenih 853 FTE (full time equivalent) ter preko projektov 201 FTE, kar
skupaj znaša 1054 FTE. V tej vsoti so vključeni tehnični in strokovni sodelavci v višini 94
FTE, 960 FTE pa je namenjeno raziskovalcem - doktorjem znanosti. To pomeni, da se na
10.000 prebivalcev Slovenije iz državnega proračuna financira 4,8 raziskovalcev, z drugimi
besedami, približevanje kritični gostoti raziskovalcev, ki smo jo omenili zgoraj.
V prizadevanjih, da bi vsaj 30% sredstev Ministrstva za znanost in tehnologijo bilo
predvidenih za kratkoročnejše, aplikativne in razvojne projekte, v letošnjem letu še ne
predlagamo višjega programskega deleža, kljub temu, da ne dosegamo sprejetega cilja, saj
predpisani okviri letošnjega proračuna onemogočajo izpolnitev zastavljenih ciljev.
Še posebej velja poudariti, da naj bi prihodnje obdobje - začenši z 1. 2000 - zaznamoval tudi
porast sredstev namenjenih spodbujanju tehnološkega razvoja. Naše vstopanje v EU bo
namreč izredno povečalo konkurenčno okolje, v katerem bo delovalo slovensko gospodarstvo,
zato bo morala Vlada RS podpirati vse tiste razvojne dejavnosti, ki povečujejo gospodarsko
rast, s posebnim poudarkom na tehnološkem razvoju.
Zavedati se moramo, da je predpogoj za tehnološki zagon slovenskega gospodarstva večja
naložbena dejavnost. Še vedno se soočamo s težavami pri prenosu tehnologij, inovacij in
uvajanju domačega in tujega tehnološkega znanja v gospodarsko prakso. Spodbujanje
inovativne dejavnosti ter uspešen prenos in implementacija novih tehnologij terjata izboljšanje
26. oktober 1999
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obstoječe infrastrukture. To pomeni mrežno povezovanje med raziskovalnimi ustanovami,
povezovanje gospodarskih organizacij na razvojno raziskovalnem delu v tehnološke centre,
povezovanje gospodarstva z akademsko raziskovalno sfero in usmeijanje državnih pomoči
gospodarstvu v predkonkurenčne raziskave in tehnološki razvoj. Tehnološka politika ni samo
načrtovanje dejavnosti in predvidevanje tehnologij prihodnosti, temveč predvsem vzpostavitev
pogojev za konkurenčni uspeh in pozitivno dinamiko gospodarstva, kar bo omogočalo
podjetjem, da se bodo lahko hitro odzivala na tehnološke spremembe in zahteve trga.
Ukrepe za pospeševanje tehnološkega razvoja delimo v tri skupine:
- vzpodbujanje vlaganj v raziskovalne, razvojne in inovacijske procese, vključno z
neposrednim vzpodbujanjem drugih faz inovacijskega procesa, to je priprave za industrijsko
proizvodnjo, izdelave prototipov, prodora na trg;
- zbiranje in razširjanje tehnološkega znanja vključno z ustanavljanjem institucij za prenos
znanja - tehnološki centri in parki, razvojne enote v gospodarskih organizacijah, svetovalna
dejavnost;
- razvojno vzpodbudna davčna politika, protimonopolna zakonodaja, zaščita intelektualne
lastnine, standardizacija in ostali ukrepi vladne ekonomske politike, ki spodbujajo
gospodarstvo k vlaganjem v razvoj novih izdelkov in tehnologij.
V kar najkrajšem času moramo zatorej oblikovati poleg obstoječih instrumentov tudi nove
mehanizme podpore za prenos znanja in rezultatov razvojno raziskovalnega dela v prakso, za
pospeševanje industrijskih raziskav, za ponovno vzpostavitev RR oddelkov v podjetniškem
sektorju in za splošno revitalizacijo industrijskega razvoja.
Osebni dohodek raziskovalcev smo v predlaganem proračunu načrtovali na osnovi januarske
izhodiščne plače in obstoječih količnikov. Kakršnekoli spremembe teh parametrov med letom
bodo dodatno obremenile proračun.
Kljub upoštevanju okvirov in izhodišč za pripravo proračuna. 2000 so sredstva za osebne
dohodke narasla preko povprečnega indeksa, in sicer iz dveh razlogov:
- v proračunu za 1. 1999 v ceni raziskovalne ure ni bil v celoti upoštevan s kolektivno pogodbo
dogovorjeni količnik, upoštevati pa smo ga morali v celoti v letošnjem predlogu;
- predlagane programe izvajajo samo doktorji znanosti, kar je spremenilo strukturo glede na
projektne skupine in vplivalo na ceno ure.
V povzetku naj navedemo, da so osnovni sklopi programov, ki jih bo MZT financiral ali
sofinanciral iz proračunskih sredstev sledeči:
- dolgoročni raziskovalni programi, ki jih bodo izvajale verificirane in sistemizirane
programske skupine;
- kratkoročni in srednjeročni raziskovalni projekti;
- ustanoviteljske obveznosti države do raziskovalnih organizacij, kjer programske
skupine izvajajo NRP;
- podiplomsko usposabljanje raziskovalcev;
- tehnološko razvojne spodbude;
- raziskovalna informatika z infrastrukturo;
- raziskovalna oprema;
- mednarodno sodelovanje;
- investicije (v zgradbe).
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2) Mednarodno znanstveno in tehnično sodelovanje
Republika Slovenija ima zelo razvejano dvostransko sodelovanje na področju znanosti in
tehnologije, saj sodeluje z več kot 70 državami. Naše prioritete so predvsem članice EU,
sosedne države (n.pr. Hrvaška in Madžarska), razvite države (ZDA, Japonska, Izrael, Švica,
Norveška), članice CEFTA (Poljska, Češka, Slovaška. Bolgarija) ter regionalno pomembne
države (n.pr. Rusija, Kitajska, Kanada, Avstralija, Indija, Brazilija, Argentina).
Slovenija je doslej sklenila-17 mednarodnih dvostranskih sporazumov na področju znanosti in
tehnologije, in sicer z naslednjimi državami: ZDA Češko, Poljsko, Rusijo (2), Madžarsko,
Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Italijo, Hrvaško, Indijo, Kitajsko, Filipini, Korejo,
Argentino, Avstrijo in Brazilijo. Poleg teh je sklenila tudi več kot 30 mednarodnih državnih
bilateralnih sporazumov o sodelovanju na področju znanosti, kulture, izobraževanja, pa tudi
mednarodnih državnih bilateralnih sporazumov na področju trgovinskega, gospodarskega in
znanstvenega sodelovanja, ki tudi posredno urejajo mednarodno sodelovanje na področju
znanosti in tehnologije. Z nekaterimi državami pa sodelujemo še na podlagi sukcesije (npr. z
Japonsko, Nizozemsko).
Pri multilateralnem sodelovanju ima RS razvito zelo obsežno sodelovanje pri posameznih
evropskih programih, ki potekajo v okviru EU, pri drugih samostojnih evropskih program ter
pri programih iz sistema OZN. Polnopravno sodelujemo v programih EU: TEMPUS in ACE
od leta 1991, PECO od leta 1992, COPERNICUS od leta 1994 in pri projektih Četrtega
okvirnega programa EU od januarja 1995. Slovenija sodeluje pri programu COST od njegove
ustanovitve v letu 1971 ter v programu EUREKA od junija 1994. Od leta 1996 se slovenske
organizacije lahko vključujejo tudi v aktivnosti v okviru znanstvenega programa NATO.
Pri mednarodnih organizacijah je najpomembnejše sodelovanje s programom OZN za razvoj
(UNDP) ter posameznimi specializiranimi agencijami OZN (UNIDO, FAO, WHO, UNESCO,
itd.) ter mednarodnimi centri ICGEB in ICTP v Trstu, CERN v Ženevi, ICPE v Ljubljani,
CEESM v Monaku ter IIR in EMBC v Parizu. Med regionalnimi organizacijami je
najpomembnejše znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki poteka v sklopu SEP in DS AlpeJadran.
Bilateralno znanstveno in tehnološko sodelovanje RS predstavlja pomembno osnovo za
razvijanje vseh drugih oblik sodelovanja. Zato bo dogovoijeno in institucionalizirano
sodelovanje s posameznimi državami, ki bo vezano na večletne programe in projekte. V
obdobju 1999-2000 se bo izvajalo okoli 40 meddržavnih programov, ki predstavljajo osnovo
za bolj dolgoročno sodelovanje. Povečanje obsega predvidenih sredstev za leto 2000 izhaja
predvsem iz povečanega števila meddržavnih bilateralnih sporazumov in programov,
povečanega obsega sodelovanja RS v bilateralnih projektih ter udeležbe na sejmih in razstavah.
Nadaljevalo se bo že dosedanje uspešno vključevanje Slovenije v evropske raziskovalno
razvojne programe in projekte. Projekti v okviru Četrtega okvirnega programa EU in v
kontekstu drugega razpisa INCO-COPERNICUS se še izvajajo. Na novo pa se odpirajo
možnosti vključevanja in sodelovanja slovenskih institucij na projektih Petega okvirnega
programa EU, kjer so bili prvi razpisi objavljeni v marcu 1999. S tem se bo slovenski delež pri
projektih EU še bolj okrepil.
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Dodatne obveznosti multilaterale izhajajo iz dogovora o ustanovitvi slovenskega nevladnega
gospodarsko raziskovalnega združenja v Bruslju in članarin mednarodnim organizacijam.
Posodabljanje obstoječih tehnologij in uvajanje novih (visokih) je ena od prioritet EU in RS, ki
sodi v sklop programa EUREKA - kar predpostavlja ustrezno povečanje sredstev.
3) "Servisni" stroški ministrstva
Za funkcioniranje ministrstva so potrebne še naslednje postavke:
■
■
■
■

stroški ministrstva (plače, prispevki, materialni stroški),
stroški za ekspertni sistem,
recenzije in evalvacije in
stroški za promocijo znanstveno - raziskovalne dejavnosti.

4) Organi v sestavi ministrstva
V proračunu MZT se financirajo tudi trije uradi:
■ Urad za standardizacijo in meroslovje
■ Urad za intelektualno lastnino in
■ Urad za UNESCO.
5) Splošni akti
Delovanje MZT je utemeljeno z dvema zakonoma:
- Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur. L. RS, št. 8/91)
- Nacionalni raziskovalni program (Ur.l. RS, št. 8/95)
6) Podzakonski akti:
Sklep o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje NRP (Ur.l. RS št. 16/94,
63/97, 87/97, in 48/98),
Sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih
obveznosti... (Ur.l. RS št. 17/94 in 33/96),
Pravilnik o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO (Ur.l. RS št. 52/98),
Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega
raziskovanja ter razvoja (Ur.l. RS št. 5/94, 21/97 in 77/97),
Pravilnik o ciljnih raziskovalnih programih za podporo strateškega razvoja Slovenije... (Ur.l.
RS št. 22/98 in 34/98),
Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur.l. RS št 42/98),
Pravilnik o dodeljevanju štipendij... (Ur.l. RS št. 25/94)
Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev... (Ur.l. Št. 38/94, 53/95 in
20/98),
Sklep o merilih za določanje višine subvencij za usposabljanje mladih raziskovalcev (Ur.l. št.
64/95),
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje programov dejavnosti organizacij
informacijske strukture (Ur.l. št. 62/95),
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Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za sofinanciranje nakupa informacijske
in komunikacijske opreme (Ur.l. št. 62/95),
pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa
raziskovalne opreme (Ur.l. št. 14/94),
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in
baz podatkov (Ur.l. št. 62/95),
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in financiranje znanstvenih monografij (Ur.l. št 66/96),
Pravilnik o postopku in ... znanstvenih sestankov (Ur.l. št. 66/96),
Pravilnik o postopku in .... znanstvenih periodičnih publikacij (Ur.l. št. 66/96),
Pravilnik o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Ur.l. št. 37/94 in 39/98),
Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja razvojnih projektov izumiteljev (Ur.l.
št. 31/94),
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega
sodelovanja RS (Ur.l. št. 62/96),
Pravilnik o nagradah in priznanjih RS za znanstveno raziskovalno delo (Ur.l. št. 39/98).

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA MZT ZA LETO 2000
PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH
3026 Plače
Pri planiranju plač za zaposlene v MZT so bila upoštevana izhodišča za pripravo proračuna RS
in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov za leto 2000 ter spremembe delovne dobe in
napredovanja zaposlenih.
V finančnem načrtu so upoštevane tudi nove zaposlitve: 5 novih zaposlitev: 2 administrativni
sodelavki, 1 svetovalec ministra in 2 svetovalca vlade.
3350 Materialni stroški
Povečanje postavke je le navidezno, saj so se sredstva realno zmanjšala. K temu bo prispeval
DDV in dejstvo, da delujemo v novih prostorih - s povečano kvadraturo in višjo tehnično
opremljenostjo se močno povečujejo stroški vzdrževanja in obratovalni stroški.
Predvidevamo pa zniževanje stroškov pri: storitvah varovanja, reprezentanci, drugih posebnih
materialih, najemu vozil, najemninah za garaže in parkirišča ter pri plačilih za delo preko
študentskega servisa.
2922 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Služba za informatiko zagotavlja informacijsko podporo poslovanja MZT in vsebinsko pokriva
naslednje segmente poslovanja:
1. Vsebinsko izvajanje NRP
2. Operativno finančno poslovanje
3. Pisarniško poslovanje
4. Podpora sodobnemu načinu poslovanja ter povečanju storilnosti in učinkovitosti.
Informacijski sistem MZT vključuje strojno opremo, sistemsko programsko opremo ter
aplikacijsko programsko opremo. Predlagana sredstva bodo porabljena za zagotovitev
tekočega delovanja in posodabljanja informacijskega sistema MZT.
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2453 Univerzitetna knjižnica v Ljubljani
Priprave za izgradnjo se prevešajo v sklepno fazo - posebej z vključevanjem arheologije v
projekt. V letu 1999 so sredstva namenjena predvsem pridobivanju zemljišč, projektiranju in
novelaciji investicijskega programa. V letu 2000 naj bi dokončali priprave, zavarovali
gradbeno jamo, izgradili kletne etaže in s tem začeli z izgradnjo UKL.
4186 Fakulteta za šport - raziskovalni bazen
Na postavki ne predvidevamo nobenega financiranja.
2290 Recenzije, evalvacije in ekspertize
MZT je za uresničevanje NRP in drugih svojih funkcij dolžno zagotoviti stalno profesionalno
spremljanje. Iz postavke se pokrivajo stroški za interno evalvacijo raziskovalne dejavnosti v
strokovnih telesih pri MZT (nacionalni svet, področni sveti in njihovi nacionalni koordinatoiji),
analize, recenzije in evalvacije posameznih programov in instrumentov raziskovalne in
tehnološke politike, kakor tudi spodbujanje razvoja statistike in drugih podatkovnih podlag.
Bolj dolgoročno je zasnovan evalvacijski program, katerega namen je postopna vzpostavitev
celovitega sistema za analitično spremljanje in evalvacijo znanstveno tehnološkega razvoja in
politike v njunih različnih segmentih. V študiji mednarodnih ekspertov (Coopers and
Leybrand, 1998), ki jo je naročila Evropska komisija, je nujni vzpostavitvi takih sistemov v
državah kandidatkah za članstvo v EU namenjen še poseben poudarek.
2291 Družboslovno središče FDV
MZT zagotavlja po pogodbi o zagotavljanju sredstev za izgradnjo Družboslovnega središča
FDV sofinanciranje izgradnje. V prihodnjem letu prevzema svoje obveznosti z deležem v višini
10 milijonov tolaijev.
5709 Mednarodne raziskave
Pri mednarodnih raziskavah je predvideno nadaljevanje subvencioniranja projektov iz
programa EU in drugih evropskih programov, ki so se pričeli izvajati leta 1996 in se bodo
nadaljevali do leta 2001. To so projekti programov COST, COPERN1CUS, 4. okvirnega
programa EU ter NATO.
Subvencioniranje novih projektov, ki se bodo začeli izvajati konec leta 1999 in kasneje, je
predvideno v sklopu nove postavke 5. okvirni program in soudeležbe nosilcev projektov iz
nacionalnih (slovenskih) aplikativnih in razvojnih projektov.
Delež bilateralnega sodelovanja se v letu 2000 ne bo povečal.
5710 COBISS in druga knjižnična dejavnost
Iz sredstev postavke se sofinancira izvajanje programa dejavnosti IZUM (Inštituta
informacijskih znanosti) v zvezi z delovanjem in razvojem sistema COBISS (Kooperativnega
online bibliografskega sistema in servisov) ter sistema SICRIS za spremljanje raziskovalne
dejavnosti v Sloveniji. Knjižnicam se sofinancira vodenje bibliografij raziskovalcev v okviru
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sistema COBISS ter nabava tuje znanstvene literature in baz podatkov. Specializiranim
informacijskim centrom se sofinancirajo posebne naloge v okviru sistema znanstvenega
informiranja.
5711 ARNES
Iz postavke se- financira, delovanje omrežja ARNES, kar vključuje kritje stroškov
mednarodnih povezav in servisov (TEN-155, ZDA), povezav med vsemi večjimi kraji v
Sloveniji ter kritje stroškov javnega zavoda ARNES.
Planirana sredstva so približno enaka sredstvom iz leta 1999. Nujen je trden dogovor z MŠŠ,
da bi se program ARNES v letu 2000 in naprej v celoti normalno financiral; saj bomo le na
tak način odpravili stalne težave pri financiranju komunikacijskega omrežja, ki nas povezuje s
svetom.
5712 EIIREKA
EUREKA je postavka, ki se nanaša na posodabljanje obstoječih tehnologij in uvajanje novih
(visokih), kar predstavlja eno od prioritet Evropske zveze in republike Slovenije. Zato je
razvojno - strateško pomembno, da to postavko zmerno povečujemo.
Predvideno je nadaljevanje subvencioniranja projektov, ki se že izvajajo in izbor novih, ki bodo
sprejeti še v letu 1999 in 2000. Za izvajanje okoli 30 predvidenih novih projektov v letu 2000
bi bilo potrebno zagotoviti 130 milijonov tolaijev, vendar je od teh - planirano le dobrih 80%.
Opozoriti je potrebno tudi na to, daje bila v zadnjih dveh letih postavka EUREKA podcenjena
in zato glavna ovira za želeno povečanje projektov, ki jih predvideva sprejeta politika
spodbujanja tehnološkega razvoja.
5713 EXPO 2000 Hannover
V letu 2000 bi bilo potrebno zagotoviti 150 mio SIT proračunskih sredstev za slovensko
udeležbo na svetovni razstavi EXPO 2000. Denar je namenjen dokončanju slovenskega
paviljona, njegovemu opremljanju in delovanju do konca razstave ter deloma odstranitvi
paviljona.
Po proračunski uskladitvi je na postavki zagotovljeno le 43% potrebnih sredstev.
5714 SAZU - obnova
Na postavki ne predvidevamo nobenega financiranja.
5715 Znanstv eno raziskovalno središče Koper
Na postavki ne predvidevamo nobenega financiranja.
5716 Knafljev dom
V letu 2000 nameravamo zaključiti svoje finančne obveznosti pri obnovi doma - za tiste, ki se
izobražujejo na Dunaju.
5824 5. Okvirni program
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Odprtje te postavke je - v skladu s sklepom vlade - nujno. Peti program je pomemben za
razvoj slovenske znanosti, tehnologije in gospodarstva, saj predstavlja "vstopnico" za
potencialno udeležbo v evropskih raziskovalno razvojnih projektih. S polnopravnim Članstvom
v tem programu vstopamo v vitalne aktivnosti Evropske zveze.
V letu 2000 bo v skladu z dogovorom z EU članarina za program znašala okoli 532 mio SIT;
od tega je planirano - po proračunski uskladitvi - le 36% potrebnih sredstev. .
6140 Ustanoviteljske obveznosti
Pokrivajo se fiksni stroški delovanja in poslovanja: javnih raziskovalnih zavodov (katerih
program je sprejela Vlada RS) in raziskovalnih institucij obeh univerz. V skladu z
metodologijo predpisano s Pravilnikom o metodologiji za določitev stroškov, ki se financirajo
kot ustanoviteljske obveznosti (Ur.l. RS, št. 21/95) ter v skladu z vladnim sklepom o pogojih
dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki
opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št. 17/94 in 33/96) se javnim raziskovalnim
organizacijam priznava kot fiksne stroške delovanja in poslovanja za raziskovalno delo
povprečno 26% normiranega prihodka, kolikor niso pokriti iz drugih proračunskih virov. V
zadnjih letih je bilo zaradi nerealne cene raziskovalne ure za plačevanje fiksnih stroškov
delovanja JRZ in tudi JRO nasploh namenjenih iz proračuna premalo sredstev, tako da je bilo
vzdrževanje osnovne raziskovalne strukture v obsegu, ki ga terja varno delovanje javnih
institucij, v zadnjih letih pod kritično mejo. V prihodnjem letu želimo to stanje izboljšati, kar
je tudi obveznost programskega financiranja, hkrati pa zaostriti tudi odgovornosti tistih, ki so
zadolženi za ohranjanje in vzdrževanje obstoječe infrastrukture.
Za javne raziskovalne organizacije (javni raziskovalni zavodi in obe Univerzi) je število
ustanoviteljskih ur, ki jih je dolžno pokrivati Ministrstvo za znanost in tehnologijo kot
ustanoviteljske obveznosti, enako 1.688.569 ur. K temu je treba prišteti še obveznosti do
infrastrukturnih zbirk in instrumentalnih centrov ter pokrivanje stroškov infrastrukturnih
skupin (predlaganih v okviru programskega financiranja). Že drugo leto v okviru teh sredstev
namenjamo tudi sredstva za mednarodni infrastrukturni center za znanost in tehnologijo za
okolju prijazen razvoj (ICSD).
6141 Temeljne in aplikativne raziskave
Pokrivajo se programi in projekti temeljnih in aplikativnih raziskav na področju: naravoslovja,
tehnike, medicine, biotehnike, družboslovja in humanistike, ciljnih raziskovalnih programov,
raziskav na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Na vseh področjih so v
raziskave vključeni tudi podoktorski programi.
Na poziv ministra za znanost in tehnologijo javnim raziskovalnim organizacijam, da v
določenem roku dostavijo dolgoročne programe dela JRO, ki vsebujejo: raziskovalne
programe, programske skupine za izvajanje teh programov z določitvijo raziskovalcev, ki jih
bo financiralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo, se je odzvalo 17 javnih raziskovalnih
zavodov, obe univerzi in dva infrastrukturna javna zavoda. Skupaj so predlagali 335
raziskovalnih programov. Ekspertni sistem Ministrstva za znanost in tehnologijo, ki je
sestavljen iz Komisije za ocenjevanje ugotavljanja skladnosti izvolitev v znanstvenoraziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive, Znanstveno raziskovalnih svetov ter
Nacionalnega znanstveno raziskovalnega sveta, je na podlagi bibliometričnih podatkov
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COBISS-a ter ocen recenzentov določil znanstveno vrednost predlaganih raziskovalnih
programov.
Svet Vlade RS za znanost in tehnologijo je za ocenjevanje programov dela JRO kot celote
imenoval Komisijo ter delovne skupine, ki so na podlagi javnih predstavitev in znanstvene
vrednosti raziskovalnih programov ocenile pomen programov za celotno državo.
Na podlagi celotnega postopka ocenjevanja je SZT sprejel priporočilo s katerim je potrdil:
obseg programov dela JRO, obseg programskih skupin ter obseg delovnih mest v programskih
skupinah, kijih bo financiralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
Tako je Svet Vladi RS predlagal, da kot javno službo financira raziskovalne programe v
obsegu 1.450.000 raziskovalnih ur. Poleg raziskovalnih ur namenjenih za izvedbo
raziskovalnih programov so v proračunu vključene tudi raziskovalne ure za projekte
temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ki jih bodo JRO, javni zavodi in gospodarske družbe
izvajali v letu 2000 na podlagi že sprejetih obveznosti in predvidenega razpisa v skupnem
obsegu 342.213 ur.
Od vseh raziskovalnih ur, ki so v proračunu namenjene temeljnemu in aplikativnemu programu
in ciljnim raziskovalnim programom, je za programsko financiranje predvideno 80% ur, od
vseh programov in projektov, ki jih financira Ministrstvo za znanost in tehnologijo, pa ta delež
znaša 69%.
Tako je v izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki se financira iz državnega proračuna
preko programov vključenih 853 FTE (full time equivalent) ter preko projektov 201 FTE, kar
skupaj znaša 1054 FTE. V tej vsoti so vključeni tehnični in strokovni sodelavci v višini 94
FTE, 960 FTE pa je namenjeno raziskovalcem - doktorjem znanosti. To pomeni, da se na
10.000 prebivalcev Slovenije iz državnega proračuna financira 4,8 raziskovalcev.
Vlada in parlament sta se s sprejetjem Nacionalnega raziskovalnega programa leta 1995
obvezala, da bomo do leta 2000 dosegli kritično gostoto znanstvenikov, ki velja v Evropi, to
je 5 do 6 raziskovalcev na 10.000 prebivalcev financiranih iz državnega proračuna. Iz
predloga je razvidno, da v letu 2000 že zaostajamo za sprejetim ciljem.
V prizadevanjih, da bi vsaj 30% sredstev Ministrstva za znanost in tehnologijo bilo
predvidenih za kratkoročne, aplikativne in razvojne projekte, v letošnjem letu še ne
predlagamo višjega programskega deleža, kljub temu, da ne dosegamo sprejetega cilja, saj
predpisani okviri letošnjega proračuna onemogočajo izpolnitev zastavljenih ciljev.
Sredstva za plače raziskovalcev v predlaganem proračunu so planirana na podlagi januarske
izhodiščne plače in z obstoječimi količniki. Kakršnekoli spremembe teh parametrov med letom
bodo dodatno obremenile proračun.
Kljub upoštevanju okvirov in izhodišč za pripravo proračuna 2000 so sredstva za plače narasla
preko povprečnega indeksa, in sicer iz dveh razlogov:
- v proračunu za leto 1999 v ceni ure ni bil v celoti upoštevan s kolektivno pogodbo
dogovorjeni količnik, upoštevati pa smo ga morali v celoti v letošnjem predlogu;
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- predlagane programe izvajajo samo doktorji znanosti, kar je spremenilo strukturo glede na
projektne skupine in vplivalo na ceno ure.
6142 Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov
Postavka pokriva trajne finančne obveznosti za izvajanje programa usposabljanja mladih
raziskovalcev na univerzah in raziskovalnih zavodih, sofinancirajo se programi podiplomskega
študija in program podiplomskih štipendij ter sofinancira se program gibanja "Znanost
mladini", ki ga izvaja Zveza organizacij za tehnično kulturo.
Nekoliko večja sredstva na postavki utemeljujemo z naslednjimi dejstvi in cilji MZT:
- Osnova za določitev subvencije za mlade raziskovalce seje zadnjič povišala v letu
1997. Glede na spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno
dejavnost (Ur.l. RS št. 51/98 in 73/98) in novo višino izhodiščne plače (Ur.l. RS št.
2/99) bomo v letu 2000 poskušali povišati subvencijo in s tem nadoknaditi
zaostanek.
- Ministrstvo želi ohraniti letni zajem novih mladih raziskovalcev na številki 200.
- Štipendije usihajo, ker štipendisti zaključujejo magistrski študij in jih preusmerjamo
v program mladih raziskovalcev.
- Povišujemo sredstva za sofinanciranje podiplomskih študijskih programov, ker se
povišuje število vpisanih študentov na programih, ki izpolnjujejo vse pogoje za
dodelitev sredstev in s tem izenačujejo sredstva, kijih za ta program namenja
MŠŠ.
6143 Znanstveno informiranje in komuniciranje
Iz postavke se sofinancirajo organizacije znanstvenih sestankov ter izdajanje oz. tiskanje
domačih znanstvenih revij in monografij.
Povečanje potrebnih sredstev izhaja zlasti iz povečanih potreb po sofinanciranju domačih
znanstvenih monografij.
6147 Dom podiplomcev, družboslovno središče v Ljubljani
V letu 2000 zaključujemo z izgradnjo Doma podiplomcev in gostujočih profesoijev v
Ljubljani. Predvidena sredstva so namenjena predvsem zunanji ureditvi okolice Doma in
notranji opremi.
4494 Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi
V letu 1999 je bila izdelana ocena ekonomskih učinkov tehnološko razvojnih projektov,
financiranih iz te postavke v letih 1995 in 1996. Pokazala je, da se v celotni življenjski dobi
projektov v proračun vrne več kot 8,7 kraten znesek od vloženega. Poleg tega so podjetja tudi
zaradi odobrenih sredstev it te proračunske postavke uspela ohraniti in odpreti precej novih
delovnih mest. Programi, ki se izvajajo v okviru proračunske postavke 4494 so pomembni tudi
za podjetja, saj je študija ugotovila, da jim pomagajo k večji konkurenčnosti, ugodnim
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finančnim učinkom, krepitvi zaposlovanja, tehnološkemu razvoju, ugodnim
premikom itd.

ekološkim

Mnenju Evropske komisije o stanju v Sloveniji med približevanjem Evropski uniji priporoča
večjo pozornost raziskavam in razvoju. V posebni študiji o stanju na področju raziskav in
tehnološkega razvoja, ki jo je naročila Evropska komisija ob širitvi, priporočajo Sloveniji večji
premik v smeri tehnološkega razvoja.
Sredstva na proračunski postavki 4494 so namenjena pospeševanju tehnološkega razvoja v
Republiki Sloveniji. Znotraj postavke se bodo v letu 2000 izvajali naslednji programi:
. • program tehnološko razvojnih projektov, kjer gre za subvencioniranje
raziskovalnih faz tehnološko razvojnih projektov v gospodarstvu

razvojno

•

Sofinanciranje delovanja tehnoloških parkov, kot inkubatorjev novi tehnološko naprednih
podjetij

•
•

Subvencije plač za novo zaposlene dr. in mag. znanosti na razvojnih delih v gospodarstvu
Subvencije inovatorskim centrom, ki nudijo strokovno pomoč izumiteljem pri pripravi
poslovnih načrtov in zaščiti intelektualne lastnine

•

Subvencije delovanju tehnoloških centrov, ki združujejo branžni oz. regijski interes
predvsem v smislu razvojnega povezovanja, prenosa novih tehnologij in znanstveno
raziskovalnih rezultatov v podjetja vključena v tehnološke centre

•

Subvencije podjetjem za revitalizacijo razvojnih enot. Znano je da je zaradi izgube trgov,
finančnega prestrukturiranja v zadnjih 5 letih prišlo do drastičnega upada razvojnih enot v
gospodarskih organizacijah. Situacija je tako kritična, da podjetja niso v stanju sledi novim
• razvojnim trendom, kar močno slabi konkurenčno sposobnost slovenskega gospodarstva.

•

Subvencija za nadaljevanje projekta Slovenske inovacijske agencije. Projekt Slovenske
inovacijske agencije je bil financiran s pomočjo Pharovih sredstev. V letošnjem letu je
predviden implementacija dela rezultatov in ukrepov predlaganih v Pharovi študiji.

S sredstvi, ki so predlagana v okviru proračunske postavke 4494
tehnologijo predvideva, da bomo v precejšnji meri prispevali k
vrednosti v podjetjih, ki bodo kandidirala na razpise ministrstva
konkurenčni sposobnosti slovenskega gospodarstva na način, ki
Svetovne trgovinske organizacije kot tudi Evropske unije.

Ministrstvo za znanost in
dvigu povprečne dodane
in tako prispevati k večji
je dovoljen tako s strani

7058 Programi mednarodnega sodelovanja
Iz postavke se pokrivajo finančne obveznosti po meddržavnih bilateralnih in multilateralnih
sporazumih o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju ter meddržavnih bilateralnih
sporazumih o sodelovanju na področju kulture, šolstva, znanosti in tehnike, obveznosti do
mednarodnih znanstvenih združenj, mednarodna promocija slovenske znanosti in obveznosti
za pokrivanje stroškov vabljenih predavanj.
Ker bosta v letu 2000 iz postavke izločena 5.okvirni program in svetovna razstava EXPO
2000, načrtujemo zgolj kontinuirano dvostransko in večstransko mednarodno sodelovanje. Ne
predvidevamo več tudi financiranja UNIDO centra.
7186 Nagrade na področju znanosti
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Pokrivajo se finančne obveznosti pri podeljevanju državnih priznanj in nagrad za najboljše
dosežke na področju znanosti in raziskav.
Zaradi povečanja števila Zoisovih nagrad in povečanih stroškov izvedbe so stroški nekaj višji.
7924 Raziskovalna oprema
Podzakonski akt: Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje
nakupa raziskovalne opreme (Ur.l. RS, št 14/94)
Raziskovalna oprema predstavlja pomembno raziskovalno infrastrukturo raziskovalnemu
kadru za opravljanje znanstveno raziskovalne dejavnosti v okviru Nacionalnega raziskovalnega
programa (NRP). Program MZT obsega sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (srednje
in velike vrednosti) in lahko znaša do največ 75% nabavne vrednosti za enoto.

.

Sredstva MZT za nakup raziskovalne opreme so približno enaka kot v letu 1999, pa - naj bi v
prihodnje naraščala. Opozoriti je treba, da so bila proračunska sredstva v obdobju 1993 - 1998
za ta namen izjemno skromna in niso zadoščala niti za najnujnejše potrebe. Omeniti je
potrebno, da NRP predvideva v letih 1995 -2000 realno letno rast proračunskih sredstev za
raziskovalno infrastrukturo, med katero spada tudi program sofinanciranja raziskovalne
opreme.
7925 Informacijska in komunikacijska infrastruktura
Iz postavke se subvencionira nabava informacijske in komunikacijske opreme knjižnicam in
informacijskim centrom, ki opravljajo storitve ta uporabnike v raziskovalni sferi.
7926 Promocija znanstveno - raziskovalne dejavnosti MZT
MZT bo uresničevalo že uveljavljene redne promocijsko - publicistične dejavnosti.
Sredstva iz postavke so namenjena:
■ izdajanju strokovne revije Raziskovalec (reviji o raziskovalni in razvojni dejavnosti),
■ promociji znanstvenoraziskovalne in tehnološke dejavnosti v slovenskih medijih (Delo, TV,
več radijskih postaj po Sloveniji),
■ izdajanje predstavitvenih brošur MZT,
■ nabavi (promocija znanstvenih in tehnoloških dosežkov v Sloveniji) literature za nastop na
sejmih,
■ za druge promocijske dejavnosti znanstvenoraziskovalne in tehnološke dejavnosti.
Ker opažamo, da znanstvenoraziskovalni in tehnološki dosežki naših znanstvenikov in
izumiteljev v slovenskih medijih še vedno niso dovolj predstavljeni, bomo na tem področju
nastopali bolj agresivno.
7927 Morsko biološko središče
V letu 2000 začenjamo z rekonstrukcijo obstoječe zgradbe. Stroški se delijo na gradbeno
obrtniška in inštalacijska dela, izdelava tehnične dokumentacije, investicijski inženiring in
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nadzor nad gradnjo. V letu 2001 predvidevamo dokončanje rekonstrukcije stavbe, ureditev
okolice in predajo objekta v uporabo.
7928 Univerza Maribor
Po pogodbi o skupnem zagotavljanju sredstev (podpisniki: MŠŠ, MZT, Univerza v Mariboru
in Mestna občina Maribor) za projekt "Prenova Univerzitetne stavbe v Mariboru" načrtujemo
v prihodnjem letu še zadnji delež potrebnih sredstev v višini 60 milijonov tolarjev.
7929 Fakulteta za organizacijske vede
Ne predvidevamo nobenega financiranja.
6980 Mednarodne donacije in prispevki
V letu 2000 ne predvidevamo nobenih donacij.
7255 Dokapitalizacija Tehnološko razvojnega sklada RS
Postavko planira Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju s Slovensko razvojno
družbo.
5928 Kemijski inštitut v Ljubljani
V proračun za leto 2000 uvrščamo (tudi na podlagi zahtev inšpekcijskih služb) novo
proračunsko postavko za sanacijo in prenovo stavbe Kemijskega inštituta v Ljubljani. Vso
potrebno dokumentacijo za potrditev tega investicijskega projekta bo izdelal Kemijski inštitut.
Na podlagi prikaza najnujnejših investicijskih posegov v prostore inštituta in ocene celovite
sanacije bo potrebno skupaj cca 350 milijonov tolarjev - od tega se planira v letu 2000 le 90
milijonov SIT..
5929 Dom podiplomcev - upravljanje
01.09. 2000 je predviden začetek delovanja Doma podiplomcev in gostujočih profesorjev v
Ljubljani, ki ga bo izgradilo MZT. V ta namen bo MZT poskrbelo za upravljanje Doma. V
zvezi z upravljanjem Doma bodo nastali stroški, ki so po investicijskem programu v letu 2000
predvideni v višini 10,3 mio SIT mesečno.
5930 Tekstilni inštitut
Zaradi popolne dotrajanosti strešne konstrukcije zgradbe predvidevamo plačilo za študijo o
izvedljivosti projekta, načrte in projektno dokumentacijo ter novogradnjo.

26. oktober 1999

1379

poročevalec, št. 74/VM

URAD ZA STANDARDIZACIJO IN MEROSLOVJE
1. Uvodna pojasnila, razlaga programov in ciljev USM za leto 2000
1.1.

Področja dela USM

S proračunskimi sredstvi Urad RS za standardizacijo in meroslovje (USM) izvaja s predpisi
določene pristojnosti na področjih standardizacije, meroslovja, predmetov iz plemenitih kovin,
akreditacije, ugotavljanja skladnosti, homologacije cestnih vozil ter priznanja Republike
Slovenije za poslovno odličnost.
USM deluje v procesu gospodarskega razvoja Slovenije kot eden od ključnih dejavnikov pri
povečevanju mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva kot tudi na področju
varovanja zdravja, splošne tehnične varnosti, varstva okolja ter zaščite potrošnikov.
V tem smislu USM kot nacionalna institucija vzpostavlja in vodi sistem slovenske
standardizacije, meroslovja, nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin, ugotavljanja skladnosti s
homologacijo cestnih vozil, slovensko akreditacijo in aktivno sodeluje v okviru Priznanja
Republike Slovenije za poslovno odličnost. Te sisteme predstavlja v ustreznih mednarodnih
organizacijah in jih razvija na mednarodno primerljiv in prepoznaven način.
I.II.

Dejavnosti USM - podpora slovenskemu gospodarstvu

Navedene dejavnosti in sistemi predstavljajo tehnično kakovostno infrastrukturo, kije bistvena
za uspešen gospodarski razvoj države in enakopravno vključitev slovenskega gospodarstva v
enotni trg EU. USM deluje kot krovna nacionalna institucija, ki na področjih dela združuje
številne slovenske inštitucije in množico strokovnjakov. Cilj domače tehnične kakovostne
infrastrukture je, da se za potrebe slovenskega gospodarstva zagotovi storitve, ki so cenejše
kot v tujini, izkoriščajo domači strokovni potencial, so hitro dosegljive, brez jezikovnih barier,
so blizu, nediskriminatorne za slovenske uporabnike, upoštevajo specifične potrebe Slovenije
ter so mednarodno kredibilne oziroma priznane.
Kakovost izdelkov in storitev na vseh področjih je eden od bistvenih parametrov gospodarske
uspešnosti. Merimo jo lahko tudi preko ustreznosti zahtevam standardov ali tehničnih
predpisov. Kakovost slovenskih izdelkov ali storitev bo mednarodno priznana le, če bo
mednarodno priznana oziroma kredibilna tudi slovenska tehnična kakovostna infrastruktura,
preko katere se meri in potijuje ta kakovost.
Mednarodna potrditev oziroma zaupanje v slovensko tehnično kakovostno infrastrukturo je
izrednega pomena tudi na gospodarskih področjih, ki so povezana z varovanjem zdravja ljudi
in živali, splošno tehnično varnostjo, varovanjem okolja ter zaščito potrošnikov.
Vplivi dejavnosti USM na ekonomsko konkurenčnost slovenskega gospodarstva se najbolje
prikažejo v povezavi z nekaterimi ugotovitvami Strategije ekonomskih odnosov s tujino.
Slovenija se kot majhna država lahko uspešno razvija le kot odprto, navzven usmerjeno
gospodarstvo. Zato je zelo pomembno, da oblikuje zunanjo trgovinsko politiko v skladu s cilji
postopnega polnega integriranja v EU ter izpolnjuje prevzete obveznosti do WTO. Učinki
izvajanja nalog USM se bodo pokazali v odstranitvi nepotrebnih tehničnih ovir v trgovini in s
tem povezanim lažjim pretokom proizvodov in storitev. Za Slovenijo kot izvozno usmerjeno
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državo to pomeni predvsem lažji dostop njenega blaga na tuje trge, saj bo po sklenitvi
ustreznih mednarodnih sporazumov odpravljeno ponavljanje preskušanj in certificiranja
proizvodov. Ocenjujemo, da bo uspešna izvedba nalog USM zaradi njihovega učinka na prost
pretok blaga precej prispevala k rasti družbenega proizvoda.
I.III.

Proračun USM - investicija v mednarodno konkurenčnost Slovenije

Sredstva, ki jih porabi USM za svoje programe dela so investicije v povečanje konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva ter zvišanja ravni na področju varovanja življenja, okolja, zdravja in
varstva potrošnikov. Po analizah, ki so jih izvedli v Sloveniji primerljivih državah (države, ki
se trudijo za obstoj ali za prodor na nova tržišča), se take investicije na področju meroslovja,
standardizacije in akreditacije povrnejo v smislu povečanja BDP približno za faktor 10. Kljub
temu ugotavljamo, da so v Sloveniji npr. vlaganja v meroslovni sistem več kot dvakrat manjša
kot v drugih primerljivih državah.
I.IV.

Vključevanje v Evropsko unijo

USM je prevzel tudi zadolžitve v okviru Državnega programa za prevzem in uveljavitev
pravnega reda EU (NPAA). V skladu s cilji približevanja Slovenije k EU bomo morali v
relativno kratkem času uskladiti standarde in zakonodajo z EU. USM je zadolžen za
implementacijo 92 evropskih direktiv ter pripravo 4 zakonov. Posledice teh zadolžitev so za
Urad večplastne. Za pripravo in izvajanje nove zakonodaje bo potrebno zagotoviti ali dopolniti
obstoječo infrastrukturo (meroslovni laboratoriji in meroslovni nadzor, informatizacija na
področju standardizacije) ter pridobiti in usposobiti strokovne kadre za prevzem novih nalog.
I. V.

Institucionalna reorganizacija USM

V USM je umeščeno več dejavnosti, ki so po svoji naravi nezdružljive (npr. Nacionalna
akreditacijska služba, ki jo izvaja USM v okviru Sektorja za akreditacijo in postopki
ugotavljanja skladnosti v okviru Sektorja za ugotavljanje skladnosti in Sektorja za meroslovje.
Prav tako je obstoječi institucionalni okvir neprimeren zaradi formalno nezadostne
neodvisnosti in ker ne dopušča ustrezne organiziranosti institucije, kar velja za Nacionalni
organ za standarde, katerega funkcijo v Sektorju za standardizacijo in Informacijskem centru
izvaja USM).
Republika Slovenija se je zato v Pogajalskih izhodiščih za področje prostega pretoka blaga
zavezala, da bo institucionalno reorganizirala USM in razrešila neustrezen status in
organiziranost Nacionalnega organa za standarde in Nacionalne akreditacijske službe. Statusna
reorganizacija USM bo izvedena v okviru Zakona o standardizaciji in Zakona o akreditaciji, ki
sta bila sprejeta julija 1999 in uveljavljena 8. avgusta 1999. V skladu z zakonoma mora
Republika Slovenija ustanoviti dve novi inštituciji - Slovenski inštitut za standardizacijo
(oseba javnega prava) in javni zavod Slovenska akreditacija. V inštituciji se bodo predvidoma
prenesle tiste obstoječe kapacitete USM (kadri, oprema), ki so namenjene izvajanju nalog na
področju standardizacije in akreditacije. Ustrezne prostore za delo pa mora v skladu s
sprejetimi zakoni zagotoviti Republika Slovenija.
I. VI.

Prostorska problematika USM
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V letu 2000 je potrebno rešiti izredno perečo prostorsko problematiko USM, ki v sedanjih
razmerah onemogoča kakršen koli razvoj dejavnosti urada. Trenutno se urad nahaja v stavbi
na Kotnikovi 6, kjer je tudi Urad RS za intelektualno lastnino. Stavba pa je za potrebe obeh
uradov postala odločno premajhna.
Glede na naloge, ki jih je prevzel USM v skladu z Državnim programom za prevzem in
implementacijo pravnega reda EU ter ostalo nacionalno zakonodajo bo v naslednjih letih nujno
potrebno realizirati dodatne zaposlitve, za katere ni nikakršnih prostorskih možnosti. Tudi
sedanji delavci urada doživljajo izredno prostorsko stisko in neprimerne delovne pogoje (kot.
npr v kletnih prostorih ob umetni svetlobi). Prav tako ni več prostora za arhiv.
V okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo je bilo sklenjeno, da USM pristopi k reševanju
prostorske problematike z najemom drugih prostorov, za kar so bila v letu 1999 pridobljena
izvenproračunska donatorska sredstva. Skupni ocenjeni znesek za najem potrebnih prostorov
za USM v letu 2000 v velikosti cca. 2350 m2 je 87 mio SIT.
Planirana sredstva: 87.500.000 SIT
V letu 2000 je potrebno zagotoviti:
: ZiDcSCK::.:::::::::;:
Sektor za standardizacijo + Informacijski center, bodoči
Slovenski inštitut za standardizacijo
Sektor za akreditacijo, bodoči javni zavod Slovenska akreditacija

42.600.000 SIT
10.500.000 SIT

Sektor za meroslovje
Sektor za ugotavljanje skladnosti - homologacija cestnih vozil

8.300.000 SIT
4.700.000 SIT

Splošna služba
Priznanje RS za poslovno odličnost

4.700.000 SIT
900.000 SIT

Uprava, hodnik, sejni sobi
liiillllilieiiili

15.800.000 SIT
!!l;S|pjjj: : :!l50W0!:SIT:i

HiHijilsHHI

Žal v obsegu sredstev za USM v letu 2000 ni mogoče nameniti reševanju prostorske
problematike takih sredstev (postavka 5717 - Sektor za evropske zadeve), da bi omogočala
praktično razrešitev tega problema, kar zapleta tudi izpolnitev določil Zakona o standardizaciji
in Zakona o akreditaciji (Ur. L. RS, št. 59/99), po katerem je potrebno v letu 2000 ustanoviti
dve novi inštituciji - Slovenski inštitut za standardizacijo in Slovensko Akreditacijo. Potrebne
prostore za delo inštitucij po zakonu zagotovi Republika Slovenija.
I. VII. Izpolnjevanje pogojev za vključevanje v ključne evropske organizacije na
področjih dela
Urad oziroma Slovenija se želi čim prej polnopravno vključiti v ključne mednarodne oziroma
evropske organizacije, kar pomeni tudi izpolnjevanje zahtevnih pogojev za Članstvo.
Strateškega pomena je predvsem polnopravno članstvo v evropski organizaciji CEN in
CENELEC na področju standardizacije ter v EA na področju akreditacije. Izpolnjevanje
omenjenih pogojev pomeni predvsem vzdrževanje minimalne operativne ravni ter
kompatibilnosti z evropskimi organizacijami na .obravnavanem področju. To je tudi zahteva
76. Člena Evropskega pridružitvenega sporazuma med Slovenijo in EU, kjer bo najkasneje do
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polnopravnega članstva potrebno izpolniti vse predpisane pogoje. V tem oziru bo poleg
ustrezne statusne prilagoditve potrebno zagotoviti tudi dodatna finančna sredstva, ki bodo
omogočila izpolnitev vseh potrebnih pogojev. V nasprotnem primeru ne bo mogoče izpolniti
vseh obveznosti v procesu vključevanja v EU, predvsem tistih, ki pomenijo vključevanje
Slovenije na obravnavanih področjih na načelu enakopravnosti (razvoj domače tehnične
kakovostne infrastrukture, polnopravno članstvo v CEN in CENELEC ter v EA).
Žal obravnavani proračun za USM v letu 2000 ne omogoča zasledovanja ciljev po državnem
programu za prilagoditev pravnemu redu EU, kjer so zahtevana dodatna finančna vlaganja
(reorganizacija USM, prilagoditev informacijske tehnologije na področju standardizacije,
prostori).
2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO POSTAVKAH ZA LETO 2000
3100 Plače zaposlenih
Planirana sredstva: 307.592.000 SIT
Glede na nespremenjene obveznosti (obseg dela in kratki roki za implementacijo, skupaj 92
direktiv, 4 zakoni) po državnem programu za prevzem in implementacijo pravnega reda EU
ter glede na dejstvo, da USM v preteklih letih ni dobil potrebnih kadrov za vse prevzete
obveznosti, predvidevamo v letu 2000 poleg obstoječih zaposlenih tudi kadrovsko okrepitev:
- v okviru sektorja za standardizacijo in informacijskega centra za izpolnjevanje zahtev
polnopravnega članstva v CEN in CENELEC in vzpostavitev ter izvajanje vseh potrebnih
funkcij nacionalnega organa za standarde, ki bodo vzpostavljene v Slovenskem inštitutu za
standardizacijo;
- v okviru sektoija za meroslovje;
- v okviru sektoija za akreditacijo.
Kadrovske okrepitve na navedenih področjih so nujno potrebne za dosego zastavljenih ciljev
in rokov glede prilagajanja Evropi.
3424 Materialni stroški
Planirana sredsfra: 74.340.000 SIT
Planirana sredstva omogočajo kontinuiteto sedanjega dela. V primeru povečanega števila
zaposlenih, zaradi novih zadolžitev v okviru prilagajanja EU, bi bilo za nemoteno poslovanje
nujno potrebno zagotoviti ustrezno večja sredstva. Iz omenjene proračunske postavke se med
drugim poravnavajo domači potni stroški, katerih pretežni del predstavljajo potni stroški iz
naslova overitev meril, ki jih izvajata območni enoti v Celju in Ljubljani. Omenjeni stroški se
preko postopka overitev povrnejo nazaj v proračun. Iz te postavke se krijejo tudi stroški
pisarniškega materiala, vzdrževanja računalniške mreže, čiščenje prostorov, itd.
2625 Lastna udeležba pri tujih donacijah
Planirana sredstva: 10.000.000 SIT
Iz programa PHARE (COP 1996; Aproximation of technical legislation in COP 1997;
Adoption of sectoral EU norms & standards) se financira nabava opreme za USM. Sredstva so
namenjena plačilu davka.
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6150 Splošna služba
Planirana sredstva: 26.749.000 SIT
USM izdaja uradno glasilo Sporočila, kije namenjeno gospodarstvu in državni upravi. V njem
objavljamo informativno strokovne članke s področja standardizacije, meroslovja, ugotavljanja
skladnosti in akreditacije. Prihodek, ki ga ustvarimo s prodajo Sporočil, je prihodek
proračuna. Poleg izdajateljske dejavnosti, vzdrževanja sistema kakovosti, se Informacijskemu
centru zagotavlja sredstva za nabavo strokovne literature, prevajanje, delo pri tematskih
■ poizvedbah in notifikacijah itd.
Usposabljanje
Gre za zagotavljanje strokovnega in funkcionalnega usposabljanja. Potrebno je usposabljanje
na področju računalniških znanj, jezikov, upravnih znanj (splošni upravni postopek, pisarniško
poslovanje, zagotavljanje sistema kakovosti) in drugih specialnih znanj, potrebnih za
posamezna področja delovanja urada (meroslovje standardizacija, akreditacija, homologacija
cestnih vozil).
/
Sistem kakovosti
Sredstva namenjena izvajanju in vzdrževanju sistema kakovosti poslovanja USM ter za
izvajanje presoj s strani pooblaščenih certifikacijskih organov.
Homologacija cestnih vozil
Na področju homologacije vozil je potrebno izvesti povečan obseg dela zaradi prilagajanja
slovenske tehnične zakonodaje s področja cestnih vozil evropskemu pravnemu redu (4000
strani direktiv) ter izvesti več aktivnosti v okviru institucionalne reorganizacije USM glede
prihodnje ureditve aktivnosti homologacije vozil. Potekalo bo prevajanje direktiv in pripraviti
bo treba paket predpisov o vozilih, za kar bo potrebno vključiti tudi zunanje strokovnjake.
8566 Mednarodno sodelovanje
Planirana sredst\>a: 38.860.000 SIT
Delavci USM se udeležujejo dela predstavniških in delovnih teles številnih mednarodnih (ZN,
WTO, ISO, IEC, IECEE, OIML, UN/ECE) in evropskih (EU, EFTA, CEN, CENELEC,
ETSI, EA, EFQM, AEAO, EUROMET, WELMEC) organizacij, kar je povezano s potnimi
stroški in dnevnicami, članstvo v teh organizacijah pa je v večini primerov povezano tudi s
plačevanjem članarine. Članstvo v ustreznih evropskih organizacijah (v znesku 20.000 ECU
letno) kot tudi stroški mednarodnega sodelovanja v okviru evropskih organizacij ter sestankih,
povezanih z implementacijo zakonodaje, so bili v večjem delu, do vključno leta 1999, plačani
iz sredstev PHARE PRAQ III. Glede na predvideno ukinitev programa PHARE PRAQ III v
aprilu 2000, smo morali načrtovati povečanje sredstev na postavki mednarodno sodelovanje.

Pregled obveznosti iz naslova
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Ker potrebe močno presegajo odobrena sredstva, je ponovno pričakovati velike težave pri
plačevanju obveznosti iz naslova članarin.
4495 Meroslovje
Planirana sredstva: 75.890.000 SIT
Urad je z Zakonom o meroslovju (Ur. list RS št. 1/95) dolžan postaviti in vzdrževati
meroslovni sistem, ki ureja sistem merskih enot, etalone in druga zakonska merila, odobritve
tipa meril, njihovo overjanje, proizvodnjo, vzdrževanje in prodajo ter nadzor količin in
označevanje predpakiranih proizvodov.
1. Z Zakonom o meroslovju (6. člen) in Odredbo o nacionalnih etalonih (Ur. list RS
št. 49/96) je Urad dolžan postaviti in vzdrževati meroslovno infrastrukturo ter pospeševati
njen razvoj v smeri mednarodne primerljivosti in potreb gospodarstva.
1.1.

Potrebe gospodarstva se v meroslovni infrastrukturi izražajo z zahtevami po točnih in
meroslovno sledljivih merjenjih oziroma izvedbi ustreznih kalibracij meril in etalonov,
ki se izvajajo v kalibracijskih laboratorijih v Sloveniji. Meroslovno sledljivost in
mednarodno primerljivost Urad zagotavlja nacionalnim in referenčnim etalonom v teh
laboratorijih in tudi tistim referenčnim etalonom, s katerimi se zagotavlja sledljivost
zakonskih meril. Sledljivost se redno, v skladu z Odredbo o rokih, v katerih se redno
oveijajo etaloni in merila (Ur. list RS, št.l 2/96) zagotavlja v akreditiranih laboratorijih,
ki so mednarodno povezani v regionalne meroslovne organizacije.

1.2.

Postavitve, dopolnitve in vzdrževanje nacionalne meroslovne infrastrukture se
izvaja po določilih Zakona o meroslovju in Odredbe o nacionalnih etalonih s tem, da se
v akreditiranih laboratorijih in laboratorijih, ki imajo že vpeljan sistem kakovosti prizna
referenčne etalone za nacionalne. S tem priznanjem Urad prevzema finančne
obveznosti, ki so določene za vsak nacionalni etalon s posebno pogodbo. Potrebna
sredstva za vzdrževanje že priznanih nacionalnih etalonov za temperaturo, električni
tok, čas in dolžino znašajo letno 90 mio SIT. To pomeni, da s proračunskimi sredstvi
ni mogoče pokriti niti tega dela meroslovne infrastrukture. Poudariti je treba, da je
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nosilec nacionalnega etalona za maso uradov laboratorij za maso na USM-OE
Ljubljana. Nacionalni etalon za volumen pa je v fazi vzpostavitve na USM-OE Celje.
Glede na to, da kot proračunski uporabnik ne moremo koristiti pod točko 1.2.
navedena sredstva, je nujno potrebno zagotoviti ustrezna sredstva na proračunski
postavki 5718 Laboratorijska oprema.
2. Z Zakonom o meroslovju je Urad dolžan opravljati strokovne, upravne in organizacijske
naloge tudi na področju zakonskega meroslovja. To se nanaša na izvedbo in izdajo odločb
o odobritvi tipa merila, overitve meril ter nadzor nad merili v uporabi. Čeprav Urad na tem
področju dela prispeva v proračun znatna sredstva, je potrebno ustrezne stroške zakonsko
predpisanih dejavnosti v polnem znesku upoštevati v obsegu potrebnih proračunskih
sredstev.
2.1.

Urad zagotavlja zanesljivo, točno in pošteno merjenje z merili, ki so določena z
Odredbo o vrstah meril, za katere so obvezne odobritev tipa in overitve. Za
obvladovanje področja odobritev tipa meril, overitev in meroslovnega nadzora, ter
nadzora na predpakiranimi proizvodi je potrebno vključiti tudi zunanje strokovnjake in
institucije ter zagotoviti vse potrebno za izvajanje postopkov tipskih preskusov,
overitev in meroslovnega nadzora.

2.2.

Zakon o meroslovju je podprt z nad 100 tehničnimi prepisi, ki so z ozirom na
harmonizacijo z evropsko zakonodajo in drugimi mednarodnimi priporočili zastareli in
neprimerljivi. Urad tudi z zunanjimi strokovnjaki na posameznih področjih postopoma
zamenjuje in dopolnjuje meroslovne predpise s ciljem čim večje mednarodne
primerljivosti (v letu 2000 so določeni roki za implementacijo 12 EU meroslovnih
direktiv, kar v nekaterih primerih zahteva poleg predpisa tudi ustrezno infrastrukturo).

3. Z zakonom o kontroli predmetov iz plemenitih kovin (Ur. list SFRJ, št. 59/81, 20/89,
9/90), Urad ureja področje ustreznosti izdelkov iz plemenitih kovin določilom tega zakona.
Uporabnost zakona je v luči mednarodne primerljivosti vprašljiva. Urad je zato že pripravil
predlog novega zakona, ki je v vladni proceduri. Implementacija tega zakona v letu 2000
zahteva dodatne finančne obremenitve.
Povzetek:
Urad je z Zakonom o meroslovju (Ur. list RS, št. 1/95) dolžan postavit in vzdrževati
meroslovni sistem, ki ureja sistem merskih enot, meroslovno sledljivost nacionalnih in
referenčnih etalonov, zakonska merila in njih odobritve tipa in overitve, proizvodnjo,
vzdrževanje in prodajo. Urad izvaja meroslovni nadzor nad zakonskimi merili, ki se dajejo v
promet in nad merili v uporabi ter izvaja nadzor količin in označevanja predpakiranih
proizvodov. Urad ureja tudi področje ustreznosti izdelkov iz plemenitih kovin.
Področja dejavnosti postajajo z vključevanjem v evropsko primerljiv meroslovni sistem po
obsegu in strokovnosti vedno bolj široka in zahtevna. Obenem, ko prevzemamo direktive EU
je potrebno zagotoviti tudi tem predpisom ustrezno meroslovno infrastrukturo in posebno
laboratorijsko opremo ter usposobljene strokovne kadre. Urad mora istočasno v skladu s
prikazanimi meroslovnimi potrebami zagotavljati izvajanje nacionalnih in že prevzetih EU
predpisov.
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6149 Akreditacija
Planirana sredstva: 20.700.000 SIT
Sredstva so v okviru zadolžitve (opravljanje nalog nacionalne akreditacijske službe) namenjena
vzpostavljanju in vzdrževanju sistema akreditiranja in izvajanju akreditacijskih postopkov.
Iz sredstev za izvajanje postopkov se plačujejo honorarji in potni ter drugi direktni stroški
ocenjevalcev - ekspertov za posamezne postopke akreditiranja. Večina teh sredstev se bo
povrnila nazaj v proračun, saj vložniki za izvedbo postopkov akreditiranja plačujejo pristojbine
in stroške, določene z Uredbo o pristojbinah in stroških za pridobitev in vzdrževanje
akreditacije (Ur. 1. RS, št. 74/98).
Ostala sredstva (okrog 20%) so namenjena vzpostavljanju in vzdrževanju sistema
akreditiranja, predvsem izobraževanju ocenjevalcev (okrog 16% celotnih sredstev postavke) in
obveščanju strokovne javnosti o sistemu akreditacije v RS (okrog 4% celotnih sredstev). Iz
dela sredstev, namenjena izobraževanju ocenjevalcev, se plačujejo stroški organizacije tečajev
za ocenjevalce in izmenjav izkušenj med ocenjevalci. Iz drugega dela sredstev, namenjenega za
obveščanje strokovne javnosti o sistemu akreditiranja, pa se pokrivajo stroški organizacije
posvetovanj in seminarjev, ki jih organizira USM - Slovenska akreditacija in so namenjeni
vsem zainteresiranim za pridobitev akreditacije.
V letu 2000 bo potrebno v skladu z Zakonom o akreditaciji (Ur. 1. RS, št. 59/99) izvesti
reorganizacija Sektorja za akreditacijo v javni zavod, zato bo potrebno zagotoviti tudi sredstva
za izvedbo reorganizacije (priprava novih pravnih aktov, sredstva za začetek dela inštitucije,
razrešitev vprašanja prostorov).
6151 Standardizacija
Planirana sredstva: 27.825.000 SIT
USM - sektor za standardizacijo po Zakonu o standardizaciji upravlja strokovne in z njimi
povezane naloge s področja nacionalne standardizacije. V mednarodnih organizacijah za
standardizacijo zastopa Republiko Slovenijo in izvaja iz tega izhajajoče obveznosti.
Slovenska nacionalna standardizacija je povezana z evropsko in svetovno standardizacijo, ki jo
predstavljajo CEN, CENELEC, ETSI, ISO in IEC, torej omogoča prilagoditev slovenskega
gospodarstva zahtevam svetovnega trga. Harmonizacija standardov je še posebej pomembna
pri vzpostavitvi prostega pretoka blaga in storitev.
V načrtu dejavnosti je na prvem mestu sprejemanje slovenskih nacionalnih standardov s
privzemanjem evropskih standardov in to najprej tistih, ki so povezani s harmonizacijo
slovenske tehnične zakonodaje z zakonodajo EU. Proces harmonizacije tehnične zakonodaje
zaradi premajhne kadrovske zasedbe zahteva nadpovprečne napore pri pripravi, sprejemanju in
izdajanju slovenskih nacionalnih standardov, kot privzetih evropskih standardov.
V letu 2000 pričakujemo ukinitev programa pomoči EU PHARE PRAQ III in zato
predvidevamo dodatne stroške za prevajanje standardov (predvsem terminoloških in evropskih
standardov, ki so podlaga novim slovenskim tehničnim predpisom, pripravljenih na osnovi
direktiv EU). Izdelali bomo več informativnih gradiv in drugih standardizacijskih dokumentov.
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Načrtujemo tudi povečanje stroškov zaradi povečanja mednarodnega sodelovanja,
izobraževanja in izpolnjevanja obveznosti Slovenije v mednarodnih in evropskih organizacijah
za standardizacijo ter vključevanja Slovenije v EU.
Za.izvedbo institucionalne reorganizacije USM je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so
namenjena za pripravo novih pravnih aktov Slovenskega inštituta za standardizacijo,
povečanju promocijskih dejavnosti za večjo prepoznavnost inštituta ter potrebnim selitvenim
stroškom.
Zakon o standardizaciji (Ur. 1. RS, št. 59/99) je podlaga za institucionalno reorganizacijo USM
v okviru Sektorja za standardizacijo in Informacijskega centra. Slovenski inštitut za
standardizacijo, bo v skladu z Zakonom o standardizaciji ustanovila Republika Slovenija.
Posloval bo po predpisih, ki veljajo za javne zavode. Za inštitut bo potrebno dodatno razviti še
nekatere funkcije nacionalnega organa za standarde, ki so potrebne za primerljivo delovanje z
mednarodnimi in evropskimi organi za standarde. Izpolnitev pogojev za polnopravno članstvo
v CEN in CENELEC bo v letu 2000 zahtevala večje, vendar nujne dodatne finančne
obremenitve, da bo omogočeno polnopravno članstvo, najkasneje ob vstopu Slovenije v EU
(76. člen sporazuma med EU in Slovenijo o pridruženem članstvu).
Predvideli smo
dokumentov.

sredstva

tudi

za

nakup

dotrajanih

in

manjkajočih

standardizacijskih

6152 PRSPO, Priznanje RS za poslovno odličnost
Planirana sredst\>a: 25.900.000 SIT
Program priznanja RS za poslovno odličnost je prešel v letu 1998, na podlagi Zakona o
priznanju RS za poslovno odličnost, v redni program USM. Priznanje vsebinsko temelji na
Evropski nagradi za kakovost (European Quality Award), ki je ključnega pomena za
uveljavljanje meril kakovosti v RS in njene prepoznavnosti v tujini. Nujno potrebna sredstva v
letu 2000 so namenjena organizaciji tečajev za ocenjevalce, izvedbi ocenjevanj v podjetjih,
sofinanciranju seminarjev za pripravo vloge za PRSPO, organiziranje dogodka ob podelitvi
priznanja.
Lanska sredstva je zaradi predvidenega porasta števila prijavljenih podjetij za priznanje RS za
poslovno odličnost v letu 2000 potrebno nekoliko povečati, ker bo potrebno izšolati dodatno
število ocenjevalcev. To pomeni tudi več sredstev za plačilo njihovega dela (ocenjevanja
prijavljenih podjetij).
Žal odobreni obseg sredstev za to dejavnost ne bo omogočal izvajanje programa v skladu z
dejanskimi potrebami na tem področju.
7933 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Planirana sredstva: J0.000.000 SIT
USM je v fazi prilagajanja zahtevam EU nosilec bilateralnih meroslovnih projektov tehnične
pomoči z Nemčijo (PTB) in Nizozemsko (NMi) kot tudi koordinator v programih PHARE in
PRAQ III. Iz teh programov je USM že pridobil in še dobiva precejšnja sredstva kot
sofinanciranje za vrhunsko laboratorijsko opremo s področja mase, volumna in ugotavljanja
čistine plemenitih kovin, v skupnem znesku nad 500.000 ECU. USM je odgovoren, da se
poročevalec, št. 74/VIII
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projekti in programi uspešno finančno in infrastrukturno zaključijo do leta 2000.
Ker so bila sredstva iz naslova tehnične pomoči zagotovljena pod pogojem, da tudi sami
prispevamo določen delež v okviru vzpostavitve meroslovne infrastrukture, je nujno, da se za
ureditev prostorov, katerim je namenjena omenjena oprema iz PHARE programov (COP
1996, Annex II, Approximation of legislation, regulation and reinforcement; COP 1997,
Adoption of sectorial EU norms & standards), zagotovijo potrebna sredstva.
V letu 1999, po dveh letih prizadevanj, nam je uspelo ob dodatni pomoči MZT začetek
postopka za pridobitev prvega dela potrebnih sredstev v znesku 35.000.000 SIT, kar bo
zadoščalo za najnujnejše prilagoditve prostorov v USM-OE Ljubljana in USM-OE Celje in
obnovo strehe USM-OE Ljubljana. Vendar pa omenjena sredstva ne bodo omogočila
dokončanja vseh del. Zato bo potrebno v prihodnje zagotoviti predvidoma še dodatna sredstva
v višini 25.000,000 SIT.
Zagotovitev tega zneska je ključna tako za uspešno realizacijo obeh PHARE programov, kot
tudi čim prejšnje izvajanje harmoniziranih EU predpisov iz področja meroslovja, kot je to
določeno v državnem programu. Zal predvideni obseg sredstev za USM za ta namen ne bo
omogočil izvedbe vseh potrebnih del v letu 2000.
5717 Sektor za evropske zadeve
Planirana sredstva: 4.630.000 SIT
Na to postavko so prerazporejena tista sredstva, ki jih je bilo kot prioritetno potrebo po
zagotovitvi prostorov mogoče rezervirati v ta namen.
Žal je dejanski potrebni obseg sredstev za razrešitev prostorske problematike okrog 87,5 mio
SIT, kar postavlja pod velik vprašaj vsakršno možnost rešitve tega problema za USM ter
njegovo reorganizacijo.
Opomba:
Glede na to, da gre za sredstva, ki naj bi se uporabila za zagotovitev prostorov, predlagamo
spremembo imena te proračunske postavke.
5718 Laboratorijska oprema
Planirana sredstva: 1.500.000 SIT
Planiranje nabav za posebno laboratorijsko opremo območnih enot USM v proračunu je
potrebno zaradi obvez USM po izgradnji določene meroslovne infrastrukture, predvsem, ko
gre za potrebe varovanja zdravja, okolja, splošno varnost ter varstvo potrošnikov in za to ni
interesa v drugih institucijah v Sloveniji.
Za posebno opremo, ki je osnova za izvajanje dejavnosti Urada na področju meroslovja v letu
2000 in v prihodnje, bi bilo potrebno zagotoviti najmanj 20.000.000 SIT letno. V USM-OE
Ljubljana je Urad izvedel nacionalni etalon osnovne fizikalne veličine mase, v USM-OE Celje
pa se pripravlja izvedba nacionalnega etalona za izpeljano fizikalno veličino volumen.
Nacionalne etalone je potrebno poleg vzdrževanja z oziroma na meroslovne potrebe tudi
stalno dopolnjevati oziroma dograjevati. Posedovanje nacionalnega etalona pomeni tudi
izvajanje kalibracij etalonov in meril nižje hierarhične stopnje za industrijske potrebe in potrebe
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zagotavljanja sledljivosti etalonov in meril, ki se uporabljajo v postopkih ugotavljanja
skladnosti etalonov in meril s predpisi. Za izvajanje navedenega so, enako kot za preskušanje
in oveijanje potrebni ustrezni prostori in merilna oprema, kar lahko opredelimo kot
investicijsko vzdrževanje in investicije.
Zaradi omejenih proračunskih sredstev je ogroženo delovanje Urada na področju zakonskega
meroslovja.
V območnih enotah USM v Ljubljani in Celju deluje skupno 23 delavcev, ki opravljajo po
večini terensko delo po celotnem ozemlju Slovenije v okviru izvajanja nalog overjanja meril,
meroslovnega nadzora ter v letu 2000 tudi nadzora nad predpakiranimi proizvodi. V tem
smislu je bilo v zadnjem letu izvedeno skupno preko 260 000 postopkov overitev meril.
Trenutno imata območna enota v Ljubljani in Območna enota v Celju vsaka po eno vozilo, ki
sta že skoraj iztrošeni. Poleg tega pa je potrebno za potrebe meroslovnega nadzora bencinskih
črpalk čim pre zagotoviti ustrezno vozilo, kjer bo prostor za etalonsko opremo ločen od
prostora za voznika, zaradi izhajanja škodljivih hlapov. Vozilo se bi uporabljalo tudi za
potrebe ostalih postopkov, ki se izvajajo na terenu v smislu razbremenitve obstoječih dveh
vozil.
Obstoječi proračun v letu 2000 nam ne omogoča realizacije nujno potrebnega vozila.
5931 Informacijska podpora
Planirana sredstva: 4.729.000 SIT
Informacijska podpora na USM je v zadnjih letih zelo opešala. Urad že tri leta ni uspel
zadovoljivo posodabljati oz. dograjevati informacijskega sistema, v sprejetem proračunu za
leto 1999 pa sploh ni pridobil sredstev za namen nabave računalniške opreme, ker je namreč
vso tovrstno nabavo planiral v okviru CVI. Neuspel je bil tudi poskus pridobitve potrebne
informacijske opreme za sektor standardizacije v okviru programa PHARE.
Sedanje stanje informacijske tehnologije na uradu ne izpolnjuje niti standardne opreme za
državne organe po priporočilih CVT. Priprave na vključevanje v EU pa zahtevajo polnopravno
včlanitev v evropski standardizacijski organizaciji CEN in CENELEC in se je urad zato
prisiljen povezovati z njihovimi informacijskimi sistemi, ki sledijo razvoju informacijske
tehnologije na področju komuniciranja in prenosa podatkov. Izpolnjevanje zahtev
CEN/CENELEC prinaša tudi hitro količinsko rast elektronskega prometa in računalniških
podatkovnih zbirk, čemur USM s sedanjo tehnološko opremljenostjo ne more slediti.
Za delovanje nacionalnega standardizacijskega organa je nujna tudi izdelava programskih
rešitev za podporo pripravi slovenskih standardov, za obvladovanje postopkov glasovanja v
tehničnih odborih in za posredovanje standardov slovenskemu gospodarstvu in javnosti.
Nekoliko povečane potrebe glede vzpostavitve ustreznih računalniških omrežij izhajajo tudi iz
statusnih sprememb, ki bodo zajemale formiranje ločenih ustanov, Slovenskega inštituta za
standardizacijo in Slovenske akreditacije.
Odobrena proračunska sredstva USM v letu 2000 pomenijo nekajkrat manjša sredstva za
področje informatizacije USM, kot so dejansko potrebna.
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6007 Oprema za reprodukcijo standardizacijske dokumentacije
Planirana sredstva: 1.500.000 SIT
Zaradi povečanega obsega dejavnosti Informacijskega centra ter izboljšanja kvalitete
standardizacijskih dokumentov, je v okviru Slovenskega Inštituta za standardizacijo
predvidena posodobitev tehnologije reproduciranja standardizacij skih dokumentov z nakupom
potrebne opreme.
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO
VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2000
A. Zakonske podlage delovanja Urada RS za intelektualno lastnino
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Urad) v skladu s svojimi
pristojnostmi zagotavlja pridobivanje in varstvo pravic industrijske lastnine ter skrbi za nadzor
nad kolektivnimi avtorskimi organizacijami predvsem na podlagi dveh slovenskih zakonov:
Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97 - odločba US, 75/97, v
nadaljevanju ZIL) in Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, v
nadaljevanju ZASP). Poleg tega Urad neposredno izvaja naloge, ki izhajajo iz vrste
mednarodnih pravnih aktov, katerih podpisnica oziroma članica je Republika Slovenija:
Konvencija o ustanovitvi svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) (Uradni list
SFRJ-MP, št. 31/72 in 4/86), Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Uradni list
SFRJ-MP, št. 5/74 in 7/86), Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev
zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74), Locarnski aranžma o ustanovitvi
mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce (Uradni list SFRJ-MP, Št. 51/74), Madridski
sporazum o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/74, v nadaljevanju
Madridski sporazum), Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju
znamk (Uradni list RS-MP, št. 21/97, v nadaljevanju Protokol k Madridskemu sporazumu),
Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS-MP,št. 19/93, v nadaljevanju
PCT
pogodba),
Budimpeštanska pogodba o mednarodnem
priznanju
depozita
mikroorganizmov za postopek patentiranja (Uradni list RS-MP, št. 21/97), Haški sporazum o
mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov - Haaški akt in dopolnilni akt (Uradni
list RS-MP, št. 20/94), Nairobijska pogodba o varstvu olimpijskega simbola (Uradni list RSMP, št. 5/98), Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del (Uradni list SFRJMP, št. 14/75 in 4/86), Konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in
radiodifuznih organizacij (Uradni list RS-MP, št. 8/96), Konvencija za varstvo proizvajalcev
fonogramov pred nedovoljenim presnemavanjem njihovih fonogramov (Uradni list RS-MP, št.
8/96), Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine v okviru svetovne
trgovinske organizacije (Uradni list RS-MP, št. 10/95), Sporazum o sodelovanju na področju
patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo ( Uradni list RSMP, št. 15/93, v nadaljevanju Sporazum o sodelovanju) in Sporazum o izvajanju tretjega
odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike
Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS-MP, št. 2/94).
B. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev
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Izhodišče za določanje obsega sredstev je sestava organizacijske strukture Urada, s katero
lahko izvaja upravne postopke pravočasno, kakovostno in v celotnem obsegu vloženih zadev,
kot je prikazano v ciljih dejavnosti Urada.
Urad uresničuje zastavljene cilje na zakonskih podlagah s tem, da izvaja sledeče dejavnosti:
1. Priznava pravice industrijske lastnine in omogoča vzdrževanje teh pravic na podlagi
zakonov, mednarodnih sporazumov in pogodb.
2. Zagotavlja pogoje za spremljanje stanja, nadzor nad izvajanjem zakonov in oblikovanje
politike na področju intelektualne lastnine.
3. Zagotavlja pogoje in izvaja naloge v zvezi z uveljavljanjem interesov RS s področja
intelektualne lastnine na mednarodni ravni (EU, WEPO, WTO).
4. Zagotavlja informacijske storitve s področja pravic industrijske lastnine gospodarskim
subjektom v RS, z namenom povečevanja njihove konkurenčnosti in poslovne uspešnosti.
Organizacija Urada
Za izvedbo naštetih nalog je Urad organiziran po načelu maksimalne izrabe visoko strokovnih
in za področje inteletkualne lastnine specializiranih kadrov. Notranja organizacija je zaradi
tega izrazito matrična z visoko stopnjo aktivne koordinacije in neprestanim nadzorom
kakovosti postopkov, odločitev in vsebine informacij, ki se ustvarjajo na Uradu. Celotno
delovanje Urada je podprto z informacijskim sistemom za odločanje in spremljanje postopkov,
ki izpolnjuje pogoje mednarodne informacijske in komunikacijske izmenjljivosti po standardih
na področju intelektualne lastnine, (WEPO standardi).Poleg tega informacijski sistem omogoča
mednarodno komunikacijo z drugimi uradi in z mednarodnimi sistemi kot je EPO ter organi
raznih konvencij, v katere je RS vključena.
Stroški Urada
V sledeči tabeli je prikazan obseg in večletna rast stroškov za dejavnost Urada:

SP-1999
1
197.000
68.000

1.000 SIT
PU-2000
2
209.741
57.750

3461 Tehnološki razvoj
SKUPAJ PRORAČUNSKI VIRI

12.000
276.000

13.827
281.318

3491 Razvoj sistema varstva IL - donacije

165.000

75.291

SKUPAJ STROŠKI URADA

448.000

356.609

Skupine proračunskih postavk
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški

Prejemki proračuna iz pristojbin in donacij
Za pridobivanje pravic intelektualne lastnine plačujejo prijavitelji pristojbine, mednarodne
organizacije pa dajejo Uradu donacije za razvoj sistema varstva intelektualne lastnine v RS,
kot sledi:
1999
2000
1998
2001
Pristojbine za varstvo 1L
j
228.000j
270.000
290.000
300.000
EPO donacije
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\VIPO donacije
Plačila informacijskih storitev

37.000
6.700

Skupaj

312.700

83.000 ;
7.000;
l
442.000,

39.000
7.000

40.000

383.000

397.000;

7.000

C. Pričakovani rezultati
Rezultati, ki jih mora doseči Urad s svojo dejavnostjo, so predvsem:
• zagotavljanje kakovostnega varstva pravic intelektualne lastnine vsem prijaviteljem pod
enakimi pogoji,
• kakovostno delujoč urad, ki na podlagi zakonov in mednarodnih pogodb in sporazumov s
področja intelektualne lastnine izvaja svoje naloge brez zaostankov in sprejema odločitve na
visoki strokovni ravni
•

uspešno vključenost in sodelovanje RS v mednarodnih organizacijah na področju
intelektualne lastnine,

• čim višjo javno ozaveščenost o pomenu pravnega varstva intelektualnih pravic,
• razvitejše informacijsko okolje s kakovostnimi tehnološkimi informacijami za učinkovito
uporabo pravic intelektualne lastnine ter usmerjanje ravzoja gospodarskih subjektov v RS,
• nadzor nad poslovanjem kolektivnih organizacij za uveljavljanje avtorskih pravic,
Obseg teh rezultatov iz preteklih let in napovedi obsega za leto 2000 prikazujejo sledeči
statistični podatki:
PATENTI
Nacionalne
patentne
prijave

Razširitvene
evropske
patentne prijave

Patentne
prijave po
PCT
sporazumu

Skupaj za
posamezno
leto

Leto
1997
1998
1999
2000

504
415
400
400
ZNAMKE
Nacionalne
prijave znamk

1997
1998
1999
2000
C

1960
1833
2000
2000

2338
2616
2800
3000

27089
35910
36000
36000

29931
38941
39200
39400

Registracija po madridskem sistemu
6318
5816
5500
6000

8278
7649
7500
8000

MODELI IN VZORCI
Nacionalne Mednarodno deponiranje vzorcev po Haaikem
prijave
sporazumu
modelov in
vzorcev
1997
1998
1999
2000
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115
127
130
130

813
836
850
900

928
963
980
1030
1393
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1997
1998
1999
2000

Skupaj vse zadeve
Skupaj vse zadeve
Skupaj vse zadeve
Skupaj vse zadeve

39137
47553
47680
48430

T
ToivrvJL/
P (B7I TTVrCpn
cinfajLu

1. Obrazložitev predloga proračuna za leto 2000 in 2001 Urada slovenske nacionalne
komisije za UNESCO
Na podlagi sprejetega in potrjenega dvoletnega programa, ki ga bodo države članice
UNESCO sprejele na 30.zasedanju generalne konference organizacije (november 1999), bo
pripravljen okvirni program izvajanja UNESCO programa v Sloveniji. Poleg tega pa se bodo
izvajale druge stalne in tekoče aktivnosti in obveznosti, ki izhajajo iz sodelovanja vsake države
članice te organizacije. Urad bo zlasti podprl vključevanje slovenskih strokovnjakov v različne
programe in projekte, njihovo udeležbo na strokovnih sestankih in sodelovanje z nacionalnimi
komisijami v evropski regiji in zunaj nje.
Urad Slovenske nacionalne komisije bo v letu 2000 posebno pozornost posvetil aktivnostim in
programom, ki se bodo povezovali s svetovnim letom kulture miru. Posebej bo podprl
aktivnosti mladih na vseh področjih delovanja UNESCO ter pripravil vrsto prevodov
publikacij z vsebinami s tega področja. V programu je organiziranje evropske konference
generalnih sekretarjev nacionalnih komisij za UNESCO in posvetovanja o pripravi novega
dveletnega programa UNESCO. Konferenca bo organizirana skupno z nacionalno komisijo za
UNESCO Hrvaške. Nadaljevale se bodo aktivnosti v obstoječih programih in mrežah,
predvsem v Projektu pridruženih šol in v ASP mednarodnemu taboru v Piranu ter
organiziranje sedaj že tradicionalne poletne krasoslovne šole. Mednarodni center za kemijske
študije bo v sodelovanju z UNESCO in drugimi agencijami OZN organiziral vrsto delavnic za
usposabljanje strokovnjakov in zaključil dela pri pripravi posebnega priročnika za visokošolske
učitelje o sodelovanju univerza-industrija. Pospešili bomo priprave strokovnih podlag za
vključitev slovenske naravne in kulturne dediščine v seznam svetovne dediščine, ASP šole pa
bodo zaključile sodelovanje v poskusnem projektu o vzgoji in izobraževanju za ohranjanje
kulturne in naravne dediščine. Na področju komunikacij bo v sodelovanju z ustanovami iz BiH
in UNESCO pripravljena delavnica za usposabljanje novinaijev s področja Srednje in
Jugovzhodne Evrope. Na področju znanosti se bo nadaljevalo dosedanje uspešno sodelovanje
z UNESCO uradom v Benetkah, še zlasti s programom za znanost ROSTE.
2. Obrazložitev predloga proračuna za 2000 za posebne programe UNESCO Mednarodni geološki korelacijski program, Mednarodni hidrološki program,
Mednarodna oceanografska komisija ter Človek in biosfera
Posebni programi v okviru UNESCO - Mednarodni geološki korelacijski program,
Mednarodni hidrološki program, Mednarodna oceanografska komisija ter Človek in biosfera
sodelujejo v posebnih istoimenskih posebnih programih UNESCO na področju znanosti.
Slovenski strokovnjaki sodelujejo v posameznih projektih, ki so v neposredni povezavi s
slovenskimi interesi, sodelujejo s strokovnjaki znotraj posameznih projektov in na strokovnih
sestankih.
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IOC izvaja vrsto raziskav na območju slovenskega morja, pripravlja osnove za ustanovitev
morske opazovalne postaje in pripravlja vrsto informativnih publikacij v zvezi z moijem in
sodeluje pri vzgoji in izobraževanju mladih.
IHP izvaja vrsto temeljnih raziskav na osnovi meritev stanja in kvalitete voda, uspešno je
pripravil skupni projekt vodenja kontrole stanja kvalitete vode na območju Škocjanskih jam, ki
se izvajajo s pomočjo posebne opreme. Strokovnjaki sodelujejo tudi v posebnem podprogramu
za Podonavje.
IGCP sodeluje v projektih geoloških raziskav in pripravljanja geoloških zemljevidov. Slovenski
strokovnjaki se vključujejo v projekte, ki se neposredno vežejo na geološke značilnosti
Slovenije in tudi koordinirajo nekaj mednarodnih raziskav. V programu je priprava posebne
razstave o njihovih raziskavah
Program Človek in biosfera MAB obsega sodelovanje v mednarodnih raziskavah, ki potekajo
med sorodnimi biosfernimi rezervati, organizirane bodo delavnice za usposabljanje vodenja teh
rezervatov v Sloveniji, slovenski strokovnjaki pa se bodo udeležili vrste mednarodnih
seminaijev in konferenc, ki bodo posvečene strokovnim vprašanjem v zvezi z biosfernimi
rezervati.
3. Obrazložitev povečanja proračuna za leto 2000 za Urad slovenske nacionalne komisije
za UNESCO
Zaradi novih obveznosti in prerazporeditve nosilcev obveznosti se morajo v proračunu za leto
2000 in naprej Urada slovenske nacionalne komisije upoštevati naslednje nove obveznosti:
1. prerazporeditev plačevanja članarin v medvladne mednarodne organizacije prenaša
obveznost plačevanja članarine Republike Slovenije za članstvo v UNESCO na Ministrstvo za
znanost in tehnologijo oziroma na Urad. Obveznost plačevanja rednega letnega prispevka članarine - temelji na aktu o notifikaciji o nasledstvu UL RS Mednarodne pogodbe 9/92.
2. Ob ustanovitvi Urada so bila iz predloga proračuna novega Urada črtana vsa sredstva in
podkonti, ki so se nanašali na plačevanje stroškov za najemnine, ogrevanje, tekoče
vzdrževanje prostorov, plačevanja telefona, faksa, nabave računalniške opreme, njenega
vzdrževanja in storitev, ker je bil Urad prostorsko in organizacijsko neposredno vezan na
ministrstvo za znanost in tehnologijo, kije pokrivalo vse te stroške. Ob preselitvi ministrstva je
Urad ostal v prostorih na Tivolski 50 brez finančnih sredstev za pokrivanje teh novo nastalih
obveznosti in računalniške opreme.
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Leto: 2000

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
PRILOGA K
OBRAZLOŽITVI
34: MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH
II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI
III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK
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A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
Realizacija
1998(1)

Konto

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

Ocena realizacija
1999 (2)

Predlog proračuna Indeks
2000 (3)
4:3/2

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH
A. Bilanca odhodkov
|3411 ^Ministrstvo za znanost in tehnologijo
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
2 Financiranje javnih služb
3411 Znanost/raziskovanje - javne službe
3421 Znanstveno-razisk. infrastruktura-javne službe
3 Programi
3451 Znanost/raziskovanje - razvojni programi
3461 Tehnološki razvoj
3471 Znanstveno-razisk. infrastruktura - razvojni prog.
3485 Investicije
3491 Znanost/raziskovanje - donacije
]34KjUrad RS za standardizacijo in meroslovje
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
3 Programi
3461 Tehnološki razvoj
3485 Investicije
3491 Znanost/raziskovanje - donacije
[3413 jfUrad RS za intelektualno lastnino
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
3 Programi
3461 Tehnološki razvoj
3491 Znanost/raziskovanje - donacije
[3414 lUrad slovenske nacionalne komisije za UNESCO
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
3 Programi
3451 Znanost/raziskovanje - razvojni programi
3485 Investicije
B. Račun finančnih terjatev in naložb
[34^JlVtinistrstv(^iMenanosnn^ehnologi|<^
3 Programi
3452 Sklad za investiranje v razvoj tehnologij
3492 Kupnine

JL

□C

JL

J .

21.813.922
<20922;955J
512.993
402.621
110.372
15.885.778
15.885.778
0
4.524.184
324.714
1.628.958
2.553.870
0
16.643
531.053
i i.
451.691
261.752
189.939
79.362
62.475
2.000
14.887
305.•3471 (_
213.179
164.512
48.667
92.168
11.017
81.151
54.567
i L
20.174
10.450
9.724
34.393
34.393
0
1.970.012
JL97O012J
1.970.012
1.970.012

25.259.214
572.627
455.300
117.327
16.941.552
16.207.940
733.612
6.605.017
1.285.172
1.664.357
3.620.788
,34.700
0
637.742
J L
527.272
304.378
222.894
110.470
71.446
1.808
37.216
443.104
K
263.685
195.878
67.807
179.420
11.690
167.730
59.^171} L
22.202
10.814
11.378
36.969
36.939
30
568.859
568!JS59j ( '
568.859
568.859

26.532.253
25.456.924 |
656.398
536.337
120.061
18.330.778
17.575.240
755.538
6.469.748
1.134.781
1.812.717
3.484.732
37.518
0
646.315 |
537.726
307.592
230.134
108.589
72.489
10.000
26.100
356.608 1
267.490
209.740
57.750
89.118
13.827
75.291
72.406 I)
33.853
12.211
21.642
38.553
38.522
31
3.297.500
3.297.500
3.297.500
3.000.000
297.500

105.0
105,6
114,6
117.8
102.3
108 a
108.4
103.0
98,0
88,3
108.9
96,2
108.1

26.532.253
2.253.787
899.932
764.458
26.616
56.713

105.0

101,3
102.0
101.1
103,3
98,3
101,5
553,1
70,1
80,5
101,4
107,1
85,2
49,7
118,3
44,9
122,41
152,5
112,8
190.2
1043
104.3
103,3
S79.7

52,3

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI
A. Bilanca odhodkov
[40J, TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
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21.813.922
1.612.033
708.740
606.056
19.021
45.772
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25.259.214
2.048.069
815.194
693.116
21.281
55.868

110,4
110,3
125,1
101,5
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A. Bilanca odhodkov

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
Realizacija
1998(1)

Konto

Ocena realizacija
1999(2)

Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2

4003 Sredstva za delovno uspešnost
4004 Nadurno delo
4005 Plače za oeio po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
4027 Kazni in odškodnine
4029 Drugi operativni odhodki

118.9
465.3

TEKOČI TRANSFERI
£
410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4115 Nadomestila plač
4117 Štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči Uansferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
414 Tekoči transferi v tujino
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini
4143 Drugi tekoči transferi v tujino
fu~ INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring
INVESTICIJSKI TRANSFERI
EjE
430 Investicijski transferi
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarekim
zavodom
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2.577.531
1.817.761
737
636.497
1.202
121.334

2.527.541
853.775
904
1.113.319
346 405
213.137

983.914
983.914

1.469.919
1.469.919

983.914

1.469.919

2.202.788
2.202.788
113.781
2.089.007

142,1

26. oktober 1999

A. Bilanca odhodkov

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
Konto

Realizacija
1998(1)

B. Račun finančnih terjatev in naložb
TT"j IDANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
iDELEŽEV
441 Fovcčanjc kapitalskih deležev
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
442 Poraba sredstev kupnin U naslova privatizacije podjetij
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije
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1.970.012
1.970.012

1.970.012
1.970.012
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Ocena realizacija
1999(2)
568.859
568.859

568.859
568.859

Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2
3.297.500 579.7
3.297.500 "jI 579,7|
3.000.000
3.000.000
297.500
297.500

523
52,3
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A. Bilanca odhodkov

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
3-4 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
Realizacija
1998(1)

Konto

Ocena realizacija
1999(2)

Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK
3J MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
,1 j,Uprava in administracija
1010 Plače
3411 3026 Plače
3412 3100 Plače
3413 3101 Plače
3414 6001 Plače
1020 Materialni in drugi stroSki
3411 3350 Materialni stroški
3412 3424 Materialni stroški
3412 4495 Meroslovje
3412 5717 Sektor za evropske zadeve
3412 6149 Akreditacija
3412 6150 Splošni sektor
3412 6151 Standardizacija
3413 3425 Materialni stroški
3413 4498 Program prenosa pravic (JU)
3413 8558 Podeljevanje pravic industrijske lastnine
3414 4532 Materialni stroški
3414 5825 Članarina v medvladnih organizacijah
2 Financiranje javnih služb
3411 Znanost/raziskovanje - javne sluibe
3411 7186 Nagrade na področju znanosti
3411 6140 Ustanoviteljske obveznosti MZT
3411 6141 Temeljne in aplikativne raziskave
3411 6142 Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov
3411 6143 Znanstveno informiranje in komuniciranje
3421 Znanstveno-razisk. infrastruktura - javne službe
3411 5711 ARNES
3411 5929 Dom podiplomoev - upravljanje
ir,3 Programi
3451 Znanost/raziskovanje - razvojni programi
3411 2290 Recenzije, evalvacije in ekspertize
3411 5713 EXPO 2000 HannoveT
3411 5824 5. okvirni program
3411 7058 Programi mednarodnega sodelovanja
3411 7926 Promocija znanstveno-raziskovalne dejavnosti MZT
3411 5712 EUREKA
3411 5709 Mednarodne raziskave
3414 6139 Izvajanje programa UNESCO
3414 7935 Mednarodni geološki korelacijski program
3414 7936 Mednarodni hidrološki program
3414 7937 Mednarodna ocenografska komisija
3414 7938 Človek in biosfera (MAB)
3461 Tehnološki razvoj
3411 4494 Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi
3412 6152 PRSPO - program RS za poslovno odličnost
3412 8566 Mednarodno sodelovanje
3412 5718 Laboratorijska oprema
3412 5931 Informacijska podpora
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21.813.922
i.198.037 i
839.335
402.621
261.752
164.512
10.450
358.702
110.372
72.539
58.434
0
9.467
24.661
24.838
40.033
3.092
5.542
9.724
0
15.885.778
15.885.778
21.319
2.835.719
7.695.701
3.836.438
1.496.602
0
0
o
4.730.108
359.107
26.025
0
0
223.957
74.732
0
0
10.724
2.088
11.671
5.959
3.950
1.702.451
1.628.958
23.659
38.816
0
0
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25.259.214
1.385.786 J L
966.380
455.300
304.378
195.878
10.824
419.406
117.327
72.646
72.161
4.500
20.227
26.228
27.132
58.480
3.872
5.455
11.378
0
16.941.552
16.207.940
28.911
2.911.928
8.579.047
4.283.666
404.388
733.612
733.612
0
6.931.876
1.322.111
138.374
0
0
638.628
86.091
111.000
311.079
11.518
2.236
11.121
6.752
5.312
1.747.493
1.664.357
25.321
37.985
8.140
0

26.532.253
1.495.467
1.065.880
536.337
307.592
209.740
12.211
429.587
120.061
74.340
75.890
4.630
20.700
. 26.749
.27.825
54.783
1.540
1.427
11.642
10.000
18.330.778
17.575.240
28.365
3.121.748
9.421.285
4.607.083
396.759
755.538
719.773
35.765
6.706.008
1.173.303
131.639
65.268
193.805
265.400
81.900
105.594
291.175
12.011
2.333
11.597
7.041
5.540
1.899.033
1.812.717
25.900
38.860
1.500
4.729

105.0
107,9
110.3
117,8
101,1
107.1
112.8
102.4
102,3
102,3
105.2
102.9
102.3
102,0
102.6
93.7
39.8
26.2
102,3
108,:
108,4
98,1
107,2
109.8
107,6
98,1
103,0
98.1
96,7|
88,7
95.1
41,6
95,1
95,1
93.6
104.3
104,3
104.3
104.3
104,3
108,7
108,9
102,3
102.3
18,4

26. oktober 1999

A. Bilanca odhodkov

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
Konto

Realizacija
1998(1)
0
3.954
2.805
4.259
2.553.870
0
75.643
278.270
20.000
0
0
0
0
402.360
719.899
1.054.380
3.319
0
0
2.000
0
2.000
0
112.680
16.643
1.141
1.700
1.662
264
10.121
0
2.443
40.970
37.738

3412 6007 Oprema za reprodukcijo standardizacijske dokumentacije
3413 4499 Program mednarodne znamke Madrid
3413 4500 Program Evropske paienUie organizacije
3413 6153 Avtorsko pravo
3471 Znanstveno-razisk. infrastruktura - razvojni prog.
3411 5710 COBISS in druga knjižnično informacijska dejavnost
3411 2291 Družboslovno središče FDV
3411 2453 Univerzitetna knjižnica v Ljubljani
3411 4186 Fakulteta za šport - raziskovalni bazen
3411 5714 SAZU-obnova
3411 5716 Knafljevdom
3411 5928 Kemijski inStitut v Ljubljani
3411 5930 Tekstilni inStitut
3411 6147 Dom podiplomcev, družboslovno srediSče v Ljubljani
3411 7924 Raziskovalna oprema
3411 7925 Informacijska in komunikacijska infrastruktura
3411 7927 Morsko biološko srediSče
3411 7928 Univerza Maribor
3411 7929 Fakulteta za organizacijske vede
3485 Investicije
3411 2922 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
3412 7933 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
3414 2924 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
3491 Znanost/raziskovanje - donacije
3411 6980 Mednarodne donacije in prispevki
3412 8347 PRAQ III - administrativna pomoč - SREDSTVA PHARE
3412 7931 NIST (lastna udeležba)
3412 8179 Program PRAQ - TUJA DONACIJA
3412 8180 NIST-TUJADONACIJA
3412 8266 PRAQ III - SREDSTVA PHARE
3412 2625 Lastna udeležba pri tujih donacijah
3413 8220 StroSki dela - TUJA DONACIJA
3413 8164 \VIPO Madrid - TUJA DONACIJA
3413 8182 EPO-MEDNARODNA DONACIJA
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Ocena realizacija
1999(2)
0
4.853
3.522
3.315
3.620.788
1.172.276
191.193
218.253
0
54.500
37.944
0
0
847.010
727.409
61.456
30.000
240.747
40.000
36.538
34.700
1.808
30
204.946
0
2.642
0
2.559
2.758
26.545
2.713
1.604
83.260
82.866

Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2
1.500
6.055
4.195
3.577
3.484.732
1.125.833
10.000
414.541
0
0
72.500
90.000
40.000
397.000
758.542
. 64.086
452.230
60.000
0
47.549
37.518
10.000
31
101.391
0
0
0
1.300
2.700
12.100
10.000
8.291
32.000
35.000

124.8
1IV. 1
107.9
96.2
96,0
;.2
189,9
0,0
191.1
46.9
104.3
104.3
24,9
0.0
130,1
108,1
553,1
103,3
49.5
0.0
50.8
97.9
45.6
368.6
516.8
38,4
42.2

poročevalec, št. 74/VIII

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
Realizacija
1998(1)

Konto
34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
;3 jlProgrami
3452 Sklad za investiranje v razvoj tehnologij
5411 8SC1 Sklad za investiranji v razvoj tehnologij
3492 Kupnine
3411 72SS Dokapitalizacija Tehnološko razvojnega sklada RS

Ocena realizacija
1999(2)

1.970.012
1.970.012

568.859
568.859

1.970.012
1.970.012

568.859
568.859

Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2
3.297.500 579.7
3.297.500 I 579,7
3.000.000
3.0GG.0G0
297.500
52,3
297.500
52.3

*
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35 MINISTRSTVO ZA KULTURO
UVOD
Predlog proračuna Ministrstva za kulturo izhaja iz temeljne predpostavke, da se ohrani in
nadgradi dosežen standard na področju kulturnih storitev in da se na ta način ne ogrozi,
okrni ali ohromi umetniška produkcija, reprodukcija in splošna kulturna ponudba - saj
gre za enega najpomembnejših elementov pri vzpostavljanju narodove osebne izkaznice.
To pomeni, da naj bi Republika Slovenija še naprej stimulirala tiste kvalitetne vsebine,
projekte in programe, ki nas bodo utijevali kot duhovno bogat in v mednarodnem
kontekstu prepoznaven narod.
Na eni strani to omogočajo institucije, ki so v nacionalnem kulturnem interesu (javni
zavodi, skladi) in jim zato država zagotavlja sredstva za plače, vzdrževanje infrastrukture
in za programe, na drugi strani pa so vsi ostali soustvarjalci kulturnega življenja - od
društev, zavodov, zvez in ustanov, do posameznikov, ki s svojim ustvarjalnim delom
predstavljajo pomemben delež znotraj slovenske kulture. Čeprav gre dobra četrtina
proračuna Ministrstva za kulturp prav za plače zaposlenih v javnih zavodih, ki skupaj s
sredstvi za
materialne stroške
in investicijsko vzdrževanje predstavlja polovico
predlaganega proračuna za leto 2000 (v skoraj enakem razmerju kot v proračunu za leto
1999), velja poudariti, da bi kakršenkoli poskus razpustitve vzpostavljene mreže javnih
zavodov (in skladov) porušil dosežen red in osiromašil redno in kontinuirano kulturno
ponudbo.
Pomemben korektiv institucionalni kulturi predstavlja zagotovo ljubiteljska kulturna
dejavnost, ki jo koordinira Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, kot tudi širok
sklop samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki bo imel še naprej možnosti, da mu
Ministrstvo za kulturo plačuje prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko ter
zdravstveno zavarovanje, saj se na ta način država konstruktivno izogne zaposlovanju, ki
ima v umetniških poklicih lahko tudi zaviralno vlogo.
V letu 1999 so na podlagi 27. člena zakona o financiranju občin nekatere občine
prevzele izvajanje ustanoviteljskih obveznosti javnih zavodov, ki so bili - vse do sprejetja
tega zakona financirani s strani države, ne glede na to, da so bile lokalne skupnosti njihove
ustanoviteljice. Ministrstvo za kulturo tem osemintridesetim javnim zavodom še vedno
sofinancira program, medtfem ko sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za redno
obratovanje, za investicijsko vzdrževanje in za plače zaposlenih zagotavlja v celoti občina
ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica. Od 01.01.1999 dalje je bil namreč (po Zakonu o
financiranju občin) občinam priznan višji obseg dohodnine (35 % namesto 30%). Prenos
pravic in dolžnosti na lokalne skupnosti je - kljub začetnim nezaupanjem in kljub strahu
pred izgubo "gospodarja" in kljub dvomom pred soočanjem z zaupanimi odgovornostmi zahteval prilagoditveni čas. Občine so morale - tudi zaradi velikih drobitev - urejati
medsebojna premoženjsko pravne zadeve in redefinirati svoj odnos do kulturnega
delovanja, nad katerim je prej v večji meri bdela država. Ministrstvo za kulturo bo - po
uveljavitvi prenosa - tudi v letu 2000 pri sofinanciranju programov upoštevalo, da tistim
občinam, ki imajo kljub povečani dohodnini preveč obveznosti, ki jih ne dosegajo,
namenilo v določenih akcijah in projektih več pozornosti (gostovanja, domači in
mednarodni festivali, prireditve...).
Čeprav še vedno podhranjen, a zagotovo najbolj vitalen del v proračunu, pa predstavljajo
posamezni programi in projekti znotraj scenskih umetnosti, glasbene in likovne
dejavnosti, založništva, knjižničarstva in filma. Na redni razpis (so)financiranja
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kulturnih programov in projektov, ki je za ministrstvo edini legitimni način odločanja o
razdelitvi proračunskih sredstev (rezultate prispelih in odobrenih prošenj ministrstvo v
zadnjih dveh letih javno objavlja), se prijavlja vse več prosilcev. Strokovne skupine, ki so
zadolžene za presojanje prijavljenih programov in projektov, so vsako leto v večjih
dilemah kako izluščiti tisto peščico, ki je vredna pomoči in kako "odsloviti" vse ostale, ki
mogoče le za spoznanje odstopajo od izbranih. Četudi so kriteriji, ki vodijo ekspertne
komisije zelo izostreni (kvaliteta del, kredibilnost ponudnika, mednarodne umestitve,
poslovna korektnost, deficitarnost predlaganega, sofinancerski deleži drugih partnerjev,
referenčnost, utrjevanje "nacionalne znamke"....), so njihovi predlogi, ki jih posredujejo
ministru v podpis, vedno plod temeljitih tehtanj, saj je kvalitetna ponudba večja od
zmogljivosti proračunskih sredstev. Slovenski umetniki so se namreč začeli intezivno
vpenjati v evropske in ostale tokove, in so vse bolj prepoznavni in dobrodošli tudi v
mednarodnih vodah. Poleg tega je tudi domače občinstvo vse bolj zahtevno - ne le glede
kvalitete, temveč tudi kvantitete. Na področju scenskih umetnosti se - poleg utrjenega in
prepoznavnega programa gledališč - vse bolj uveljavlja "slovenska specifika", sodobni
izrazni ples, glasba se pospešeno širi na vsa področja, žanre in zvrsti, znotraj založništva
vse bolj izstopajo tisti problemi, ki jim založniki zaradi, omejene kupne moči niso kos
(enciklopedija Slovenije, izvirno domače leposlovje, družboslovje in humanistka), v
likovno dejavnost vdirajo nove tehnologije, Slovenija pa živi trenutek velike
prepoznavnosti v svetu (, ki se žal sama ne more poplačati), film doživlja novi
generacijski preporod..., skratka vso omenjeno voljo država ne sme spregledati, sploh pa
v trenutku, ko se želi enakovredno pogovarjati s svetom, ki je v medsebojnem
komuniciranju prepoznal moč in vlogo kulture. Zato se vsej tej takoimenovani živi kulturi
namenja v proračunu za leto 2000 rahlo zvišanje sredstev. Z istim indeksom zvišanja
nastopi v predlogu proračuna tudi postavka, ki pomeni "naložbo kapitala" v bodočnost,
torej v štipendije in raziskovalne naloge. V enakem obsegu kot lani pa načrtujemo
sredstva za mednarodne festivale in prireditve, kar pomeni "naložbo kapitala" v
mednarodno prepoznavnost, torej v nujno strateško potezo majhnega naroda, ki želi
vzpostavljati enakopraven ali vsaj soroden dialog z večjimi.
Ob temu pa ne velja pozabiti na skrbstvo za kulturno življenje Slovencev, ki so razpršeni
po svetu, kot tudi skrbstvo za narodne skupnosti, priseljence in Rome, ki jih predlog
proračuna obravnava z enakim indeksom, kot velja v predlogu za ostale programe.
Projekt "Leto 2000", ki sovpada z razglasitvijo leta 2000 za Prešernovo leto, naj bi
slovensko kulturo dodatno utrdil s projekti in programi, ki ne pomenijo zgolj minljivega
zaznamka, temveč predvsem naložbo v zgodovinski spomin, s katerim bomo vstopili v
novo tisočletje. Zato bo Ministrstvo za kulturo znotraj te postavke odprlo možnost za
temeljito refleksijo o svoji zgodovini na način vzpostavitve centra za nove tehnologije in
sodobno umetnost, na način dodatnega urejanja arhivov, založniških projektov in tudi na
način temeljitega pogleda na težo prešerne slovenske osebnosti - Franceta Prešerna.
V letu 2000 bo Ljubljana - tretja po vrsti (Rotterdam, Luxemburg) in prva v vrsti
srednjeevropskih držav - gostiteljica evropske likovne manifestacije - Manifesta. Gre za
dogodek, ki utrjuje sodobne mlade umetniške prakse, ki vzpostavlja nekakšen nov
zemljevid likovne scene in ki tudi zahteva dodatna proračunska sredstva (brez pomoči
mesta, sponzorskih sredstev in prispevkov iz tujine približno 45 miljonov SIT). Projekt je
Slovenija v težki konkurenci pridobila v letu 1999 in se na njega že aktivno pripravlja.
V letu 2000 pa se bo pričela pripravljati na Svetovne Glasbene dneve, ki bodo potekali
leta 2003 v Ljubljani, Ministrstvo za kulturo pa bo v letu 2000 poskrbelo za izvedbo
kulturnega programa na prireditvi Expo v Hannovru.
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Ministrstvo za kulturo je po sklepu Vlade RS v septembru 1999 razširilo svoje delovanje
- tako kot večina evropskih držav (sploh pa Skandinavskih) tudi na področje medijev.
Medijev v širšem smislu, torej kot tistih novih orodij na področju umetnosti, ki jih prinaša
sodobna informacijska družba in medijev v ožjem smislu, kar pomeni sistemsko skrbstvo
nad avdiovizualnimi storitvami znotraj radijskih in televizijskih dejavnosti. Ministrstvo je
bilo - predvsem zaradi usklajevanja z evropskim pravnim redom - zadolženo, da pripravi
predlog zakona o medijih, ki naj bi bil sprejet do konca leta 1999. Zakon ureja
avdiovizualne medije v luči zahtev, ki jih postavlja Evropa. Republika Slovenija je pri
prvem usklajevanju z evropskimi direktivami zahtevala prehodno obdobje meneč, da je
slovenski medijski prostor nepripravljen na posledice, ki jih direktive narekujejo. Gre
predvsem za zahtevo po večinski lastni (tudi evropski) produkciji znotraj RTV programov
in za zahtevo po določenem odstotku del neodvisnih producentov znotraj televizijskih
programov. Kasneje je sicer Slovenija zahtevo po prehodnem obdobju umaknila, s tem pa
se je "zavezala", da bo določene domače radijske in televizijske programe dodatno
stimulirala. Zakon o medijih prinaša precejšnje finančne posledice (razpisi za posebne
programe, za razvoj in za pluralizacijo medijskega prostora), žal pa zaradi zniževanja
proračuna za leto 2000 nismo uspeli zagotoviti sredstev za ta namen.
V letu 1999 naj bi "kulturni tolar" - v kolikor bi spoštovali zakon - znašal 4.296.967
SIT. Čeprav v letu 1998 kulturni tolar ni bil realiziran (kljub temu, da je Državni zbor
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije to
leto enoglasno podprl), je v končni verziji proračuna za leto 1999 kulturni tolar
predstavljal le 45,8 % celotne oziroma pripadajoče vrednosti. S to vsoto (1.968.597 SIT)
se je - tudi ob sodelovanju lokalnih skupnosti - zagotovil: dodatni nakup knjižničnega
gradiva, dodatna informatizacija v knjižnicah, nakup bibliobusa, izboljšava infrastrukture
znotraj ljubiteljske dejavnosti, sofinanciranje investicij v spomenike in investicij v javnih
zavodih .
*
Realna vrednost kulturnega tolarja v letu 2000 znaša 4.572.043 SIT. Ta sredstva bi
nedvomno pripomogla, da se bi slovenski knjižnični sistem približal evropskim
standardom in da bi zakon o knjižničarstvu, ki ga Ministrstvo za kulturo letos pošilja v
proceduro, zaživel tudi v praksi. Poleg tega, naj bi s pomočjo kulturnega tolaija lokalne
skupnosti nadgradile množično razvejano, a infrastrukturno zelo podhranjeno ljubiteljsko
dejavnost, na drugi strani pa naj bi se z manj mukami izboljšali in uredili osnovni
prostorski problemi javnih zavodov, ki so v državnem interesu. S kulturnim tolarjem naj
bi se pospešila tudi obnova kulturnih spomenikov; obnova le teh namreč zaradi večjih
finančnih zahtev, kot tudi zaradi občasnih težav pri zagotavljanju participacije občinskih
skupnosti - poteka vse preveč počasi, pa čeprav bi urejeno kulturno stavbno izročilo
marsikje pomenilo prekrvavitev tudi v turističnem in gospodarskem smislu. Sanacija
najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine naj bi prav s pomočjo
kulturnega tolarja (ki naj bi zavezoval oziroma stimuliral tudi občine) zagotovo prej
doživela zaželene učinke. Žal pa ugotavljamo, da tudi v letu 2000 ne bomo mogli
zagotoviti realno večjih sredstev za realizacijo zakona o kulturnem tolarju oziroma da bo
tudi v letu 2000 kulturni tolar realiziran v manj kot polovični višini.
V akutnem in nadvse kriznem spisku potreb za investicijske posege predlog proračuna
izpostavlja le nekaj tistih, ki so se v dolgoletnem čakanju prebili v prve vrste. Kulturni
dom Lendava bo v letu 2000 v lupini dokončan, tako kot knjižnici v Novem mestu in v
Novi Gorici. V letu 2000 naj bi imela prednost gradnja prizidka Narodne galerije v
Ljubljani, nadaljevala naj bi se adaptacija vojašnic na Metelkovi in gradnja filmskega
studia Viba film v Stegnah (Ljubljana). Z ostalimi investicijami v kulturi se bodo realizirali
(ali začeli realizirati, torej pripravljati) tisti posegi, ki bi uredili pereče probleme plačevanja
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najemnin, pomanjkanja ustreznih prostorov in nujne sanacije obstoječih lokacij, ki so sedaj
nezadovoljive ali pa sploh niso urejene.
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3511 MINISTRSTVO ZA KULTURO
1 Uprava in administracija
3349 Materialni stroški
Sredstva so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov ministrstva, stroškov za
opravljanje administrativno operativnih nalog, stroškov povezanih z opravljenimi storitvami in
avtorskimi honoraiji, stroškov povezanih z denacionalizacijskimi postopki in stroškov
mednarodnega sodelovanja (udeležbe na sestankih mednarodnih organizacij in njihovih teles,
udeležbe v vladnih in nevladnih organizacijah ter strokovnih posvetovanjih v tujini).
v
4088 Članarine v mednarodnih nevladnih organizacijah in projektih
Proračunska postavka zagotavlja sredstva za članarine za mednarodne nevladne organizacije,
to so stalne obveznosti, ki ne sodijo v kategorijo akcij. Ratifikacija sporazuma o pridruženem
članstvu bo dala Sloveniji možnost sodelovanja pri vseh projektih EU s področja kulture in
audiovizualne dejavnosti (npr. Media II) ter Sveta Evrope (Eurimages), kar bo zahtevalo
dodatna sredstva. Povečanja nismo predvideli, čeprav Evropska komisija predvideva nov
način izračunavanja prispevka članic in pridruženih članic za članarine za program Culture
2000 in za program MEDIA II. Podatki bodo znani šele ob potrditvi proračuna EU za leto
2000.
2 Financiranje javnih služb
7006 Javni zavodi v kulturi
Proračunska postavka združuje dosedanje postavke 7006- Plače, 7007- Drugi osebni odhodki,
7008-Prispevki, 7009 Materialni stroški - izvajalci in 7010- Amortizacija.
V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list štev.
75/94) so sredstva namenjena za plače zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, kijih
je ustanovila država. V skladu s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
financiranju občin (Uradni list štev. 56/98) so sredstva namenjena tudi za plače zaposlenim v
Cankarjevem domu ter v SNG Maribor.
Poleg tega so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
sredstva namenjena za materialne stroške ter tekoče in investicijsko vzdrževanje v javnih
zavodih, katerih ustanoviteljica je država ter v Cankaijevem domu in v SNG Maribor. V
skladu s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni
list štev. 56/98) so sredstva namenjena tudi za programske materialne stroške v tistih javnih
zavodih s področja kulture, ki so bili 1. januarja 1999 preneseni v financiranje občinam
ustanoviteljicam. S planiranimi sredstvi želimo ohraniti sedanji obseg kulturnega programa v
javnih zavodih.
7052 Kultura - štipendije
Zakonska podlaga: Pravilnik Ministrstva za kulturo o podeljevanju štipendij (Uradni list
št. 10/95). S sredstvi za štipendije se bo omogočal optimalni razvoj izjemno nadarjenim na
umetniških področjih z izpopolnjevanjem v tujini oziroma na smereh, ki jih slovenski univerzi
ne ponujata. S spremembo Pravilnika ministrstva za kulturo o podeljevanju štipendij in drugih
oblik pomoči nameravamo del sredstev nameniti tudi štipendijam za akutno deficitarne
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neumetniške poklice oz. znanja, potrebnih predvsem na področju varovanja kulturne dediščine
(npr. goslarstvo, restavratorstvo orgel...).
7185 Prešernov sklad
Sredstva iz te proračunske postavke bodo namenjena, v skladu z zakonom o Prešernovem
skladu, za Prešernove nagrade, katerih višina bo usklajena z nagradami za najvišje znanstvene
dosežke, za izvedbo proslave ob državnem prazniku, ki bodo ostala nespremenjena, ter za
kritje tiskarskih in založniških stroškov, ki bodo večji zaradi uvedbe davka na dodano
vrednost.
7285 Republiške priznavalnine
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list
štev. 75/94),Uredba o republiških priznavalninah (Uradni list št. 1/96, 68/96).Sredstva so
namenjena upokojenim državljanom Republike Slovenije, ki so pomembno prispevali k
slovenski kulturi, njihova pokojnina pa ni ustrezna danemu prispevku. Ocenjujemo, da bo
ministrstvo za kulturo zagotavljalo republiško priznavalnino približno 90 upokojencem.
3

Programi

5665 Kulturni tolar - knjižnice
Zakonska podlaga: Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike
Slovenije v kulturi (Uradni list št. 24/98). Sredstva iz te proračunske postavke bodo
namenjena izpolnjevanju dejanskih zakonskih obveznosti za zakonsko opredeljene namene:
dodatna sredstva za nakup knjižničnega gradiva, bibliobuse in informatizacijo. S pomočjo teh
sredstev bomo poskušali približevati knjižnice standardom, ki jih predvideva nastajajoči Zakon
o knjižničarstvu, predvsem v zvezi z nekaterimi novimi storitvami NUK (npr. na področju
normativne bibliografske kontrole, priprave standardov, pravilnikov in izvršilnih predpisov na
podlagi zakona...), nalogami nadzora, domoznanske dejavnosti, varovanjem dela knjižničnega
gradiva s statusom kulturne dediščine ali kulturnega spomenika, s približevanjem
mednarodnim standardom...
7106 Knjižničarstvo
Postavka združuje dosedanje postavke: 7106 Knjižničarstvo, 7182 Demografsko ogroženi,
5662 Knjižnice - računalniška oprema. Predvidena sredstva na postavki knjižničarstva bodo v
letu 2000 zajemala tudi dosedanja sredstva za demografsko ogrožena področja, iz katerih so
se že doslej povečevale subvencije za nakup knjižnega gradiva določenim knjižnicam, ter
dosedanja sredstva za računalniško opremljanje knjižnic. S tem želimo tudi evidenčno
zaokrožiti preglednost sredstev, namenjenih knjižničarstvu (nakupom knjižnega gradiva,
posebnim projektom posameznih knjižnic, računalniškemu opremljanju knjižnic ter
sodelovanju v sistemu Cobiss). V letu 2000 bo treba v optimalno možni meri upoštevati
finančne posledice Zakona o knjižničarstvu, kije trenutno v fazi obravnave.
2002 Narodna galerija Ljubljana
Nadaljevanje gradnje povezovalnega dela med staro in novo zgradbo Narodne galerije.
2477
Druge investicije v kulturi
Sredstva na tej postavki bodo namenjena nadaljevanju gradnje knjižnice v Novem mestu in
zaključku gradnje knjižnice v Novi Gorici ter najnujnejšim naložbam v javne zavode, ki bodo

poročevalec, št. 74/VIII

1408

26. oktober 1999

uvrščeni v program za leto 2000 na osnovi že izvedenega javnega razpisa za zbiranje
predlogov.
5666 Kulturni tolar - javni zavodi
V skladu z Zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije
v kulturi (Uradni list št. 24/98) planiramo sredstva za ureditev osnovnih prostorskih pogojev
za nekatere osrednje javne zavode s področja kulture na novi proračunski postavki.
6157 Metelkova
Priprava investicijske dokumentacije bo zaključena v letu 1999 in zato za leto 2000 planiramo
pričetek gradnje objektov za depoje in razstavne prostore nacionalnih galerij in muzejev.
6577 Viba film
V letu 2000 bomo nadaljevali z reševanjem prostorske problematike FS Viba film po vrnitvi
denacionaliziranih prostorov. Pričeli bomo z usposobitvijo in dogradnjo obstoječega objekta v
Stegnah.
5667 Kulturni tolar - ljubiteljska kultura
V skladu z Zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije
v kulturi (Uradni list št. 24/98) planiramo sredstva za ohranjanje dosežene stopnje razvoja
ljubiteljske kulture in izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih na novi
proračunski postavki.
8596
Investicijsko vzdrževanje in oprema organizacij s področja kulture
Proračunski postavki 8596 Investicijsko vzdrževanje smo pridružili dosedanjo proračunsko
postavko 5664 Nakup opreme, ker so sredstva v obeh primerih namenjena investicijskim
transferom. Potrebe po nujni obnovi, modernizaciji in razširitvi prostorov za kulturne
dejavnosti so izredno pereče, prav tako so zelo velike potrebe po nakupu opreme. Vloge za
uvrstitev v program so v posameznem letu zato praviloma desetkrat večje, kot je
razpoložljivih sredstev. Na velike zahteve gotovo vpliva tudi dejstvo, da kulturne organizacije
zelo pogosto delujejo v starih in neustreznih prostorih. V okviru predlaganih sredstev bomo
tudi v letu 2000 skušali zagotoviti vsaj dosedanji letni obseg investicijsko-obnovitvenih del v
prostorih, ki so namenjeni izvajanju kulturnih dejavnosti.
k
1966 Enciklopedija Slovenije
Sredstva te proračunske postavke se bodo porabljala v skladu z dogovorjeno dinamiko in
obsegom, njihov namen pa je zagotoviti kontinuiteto pripravljanja in izdajanja enega temeljnih
dokumentov slovenskega naroda.
7105 Založništvo
Cilj porabe proračunskih sredstev je bistveno preseči število 200 subvencioniranih naslovov
knjižnih izdaj in ohraniti število subvencioniranih periodičnih publikacij na sedanji ravni,
istočasno pa prioritetno subvencionirati založniške programe tistih založb, ki redno in trajneje
izpolnjujejo svoje pogodbene obveznosti do ministrstva, seveda ob najvišji oceni vsebinske
kvalitete literarnih del.
7049 Samostojni ustvarjalci na področju kulture
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list
štev. 75/94); Uredba o pogojih za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno
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pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za obvezno zdravstveno zavarovanje iz državnega
proračuna (Uradni list št.23/95). Sredstva so namenjena plačevanju prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za tiste samostojne ustvarjalce, katerih
delo pomeni pomemben prispevek slovenski kulturi, njihov dohodkovni položaj pa jim ne
zagotavlja normalnih pogojev za delo. Ministrstvo za kulturo bo v letu 1999 zagotavljalo
sredstva za okoli 1000 samostojnih ustvarjalcev na področju kulture. Točno število bo odvisno
od števila odobrenih prošenj za obnovitev statusa in odobrenih novih prošenj za ta status.
2308 Stalni stroški organizacij s področja kulture
Namen sredstev s te postavke je omogočati neinstitucionalnim subjektom s področja
umetniške produkcije in reprodukcije kolikor toliko normalne pogoje delovanja, kar zadeva
prostorske, komunikacijske, tehnične pogoje, predvsem v povezavi s postprodukcijo oziroma
eksploatacijo umetniške produkcije, ki naj bo adekvatnejša ustvaijalnim in materialnim
vložkom vanjo. Pozornost bo pri tem posvečena tudi tovrstnim društvom v javnem interesu,
kot ga bo opredeljeval Pravilnik o društvih v javnem interesu, kije tik pred objavo.
2312 Mednarodni festivali in prireditve v Sloveniji
V okviru te postavke se financirajo mednarodni programi v festivalskih prireditvah, predvsem
v času, ko javni zavodi kulturne ponudbe ne morejo zagotavljati, in to tudi na lokacijah, kjer
siceršnje kulturne ponudbe javnih zavodov ni ali pa obstoja v zelo majhnem obsegu. Poleg
tega naj bi sredstva s te proračunske postavke zagotovila prisotnost slovenske ustvarjalnosti in
poustvaijalnosti na nekaterih tradicionalnih mednarodnih prireditvah tipa tekmovalnih ali
predstavitvenih (preglednih) festivalov oziroma prireditev, pa tudi realizacijo nekaterih
enkratnih mednarodnih projektov v Sloveniji.
5668 Projekt »Leto 2000«
Projekt »Leto 2000« je zbirni naziv za tiste posamične kulturne projekte in programe, ki bodo
ob redni dejavnosti javnih zavodov s področja kulture (izjemoma tudi v njenem okviru)
trajneje beležili najvidnejše dosežke aktualne slovenske kulture in njene dediščine, katerih
vsebina bo afirmirala aktualne širše pozitivne smotre na prelomu tisočletja v smislu kulturne
integrativnosti, človekovih pravic, razvoja strpnosti, miroljubnega sobivanja (ob istočasni
najvišji kvaliteti pojavnosti) ter za take projekte in programe, ki bodo v smislu nove
infrastrukture zagotavljali boljše pogoje razvoju kulturnih dejavnosti.
6154 Programi društev
Predvidena sredstva na tej proračunski postavki so v skladu z Zakonom o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Uradni list štev. 75/94) namenjena izvajanju dejavnosti
tistih društev in ustanov, ki trajneje zadovoljujejo kulturne potrebe na svojem področju. S
planiranimi sredstvi želimo ohraniti sedanji obseg dejavnosti.
6155 Knjižnično nadomestilo
Sredstva bodo namenjena spodbujanju ustvarjalnosti slovenskih avtorjev, v kombinaciji s
podporo izdajam njihovih del v knjižni ali drugih oblikah.
7102 Uprizoritvene umetnosti (Scenske umetnosti)
Sredstva te proračunske postavke bodo namenjena subvencioniranju projektov s področja
gledališča, sodobnega plesa, novih medijev in intermedijskih umetnosti, performansa, lutkarske
umetnosti, slovenskim gledališkim festivalom, gostovanjem in postprodukciji v Sloveniji ter
prvim projektom avtorjev oz. avtorskih skupin.
poročevalec, št. 74/VIII
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7103 Glasbena dejavnost
Sredstva bo ministrstvo namenjalo spodbujanju kulture glasbenega poustvaijanja, ki se odvija
v okviru koncertnih ciklov in glasbenih festivalov, posameznih koncertnih projektov,
neinstitucionalne glasbene in glasbeno-scenske produkcije ter drugih projektov, ki prispevajo k
poglabljanju strokovne misli, ki omogočajo tekmovalno primerjavo umetniških dosežkov ter ki
zagotavljajo strokovno izpopolnjevanje.
7114 Mednarodno sodelovanje
V letu 2000 bomo morali v okviru te postavke financirati dosedanji obseg mednarodnega
sodelovanja in naslednje dejavnosti:
Kulturni program EXPO 2000
22.000.000,00 SIT
Ministrska konferenca Sveta Evrope
20.000.000,00 SIT
12 kulturnih prestolnic
18.000.000,00 SIT
( ob predvidevanju, *da bo Slovenija sodelovala v vseh dvanajstih, v vsaki z po eno akcijo v
vrednosti 1.500.000,00 SIT)
Svetovni glasbeni dnevi 2003(priprave)
15.000.000,00 SIT
Obveznosti iz bilateralnih sporazumov pa v letu 2000 znesejo približno 20.000.000,00 SIT.
Promocijo slovenske kulture, ki je pomemben del dejavnosti ministrstva, je treba izvajati
sistematično, poleg tega pa zahteva tudi večja sredstva kot sofinanciranje gostovanj in drugih
oblik mednarodnega sodelovanja, kjer gre praviloma za delitev stroškov z državo sprejemnico.
Ratifikacija sporazuma o pridruženem članstvu v EU bo terjala zagotavljanje sredstev za
pripravo projektov za konkuriranje na evropskih natečajih. Z pridruženim članstvom Slovenije
v EU in predvidenim vstopom v kulturne programe EU se bo povečalo tudi število
kandidatov za subvencije iz nacionalnih fondov, ki so predpogoj za pridobitev sredstev EU. V
letu 2000 bodo sredstva v ta namen znašala približno 30.000.000,00 SIT, s čimer bi lahko
subvencionirali do 6 projektov letno. Upoštevati je treba tudi večletno naravo nekaterih
projektov in dejstvo, da imamo v tem trenutku odobreno podporo že za štiri. Prav tako bodo
poseben problem v letu 2000 predstavljali projekti MILENIUM. S to besedo označujemo
projekte proslavljanja prehoda v tretje tisočletje in ki jih bodo organizirale praktično vse
države v letu 2000. Že po prvih informacijah (in prijavah ) naših diplomatskih in kulturnih
predstavništev lahko sklepamo, da se bo Slovenija vsaj najpomembnejših morala udeležiti,
prav tako pa bo verjetno tudi večji pritisk na (so) financiranje tujih gostovanj v projektih, ki
bodo organizirani v državi.
7199 Kulturna dejavnost narodnih in etničnih skupnosti ter priseljencev
Sredstva iz te proračunske postavke bodo namenjena sofinanciranju kulturnih programov
italijanske in madžarske narodne skupnosti (na podlagi 64. člena Ustave RS in Zakona o
samoupravnih narodnih skupnosti), kulturnih programov in projektov romske skupnosti ter
drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev.
7202 Kultura za Slovence zunaj RS
Skrb za Slovence in njihovo kulturno življenje zunaj matične domovine mora biti stalnica, ki
terja tudi večja sredstva. Posebno pozornost je treba posvetiti Stalnemu slovenskemu
gledališču v Trstu in posameznim kulturnim programom Slovencev v Italiji, Avstriji in na
Madžarskem. Ob tem pa ne smemo pozabiti na Slovence, ki žive v državah, nastalih na
ozemlju nekdanje Jugoslavije, in tudi ne na tiste iz prekomorskih držav. Zaradi nastanka novih
držav na področju bivše Jugoslavije, kjer tudi živijo Slovenci, je treba postavko okrepiti, saj
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imajo tudi ti, v skladu s slovensko ustavo, pravico do podpore za svoje kulturno delovanje.
Posebno podporo bomo potrebovali predvsem za delovanje kulturno-informativnih oddaj za
Slovence, ki potekajo v okviru postaj, ki so nastale iz bivših skupnih ( jugoslovanskih)
radijskih postaj v
Evropi.
5909
Manifesta
V letu 2000 bo Ljubljana gostiteljica evropske likovne manifestacije - Manifesta. Priprave na
ta projekt potekajo že v letu 1999, medtem ko bodo sredstva na proračunski postavki
namenjena izvedbi projekta v letu 2000.
5926 Mediji - audiovizualni programi
Proračunsko postavko 5926 - Mediji avdiovizualni programi smo na' novo predlagali v
prvotnem predlogu proračuna v višini 700 mio SIT za izvajanje Zakona o medijih. Sredstva
na postavki bi bila namenjena zagotavljanju pluralnosti medijev predvsem pa naj bi s tem
mehčali posledice, ki jih na tem področju prinaša prilagoditev evropskemu pravnemu redu
(usklajevanje z direktivami na avdiovizualnem področju in s številnimi priporočili Sveta
Evrope). Ob soočenju s posledicami »novega« pravnega reda je Slovenija prvotno zahtevala
dve letno prehodno obdobje, ki ga je kasneje »umaknila« in ga med drugim kompenzirala s
predlaganimi rešitvami, ki pomenijo razvijanje in stimuliranje avdiovizualnega področja znotraj
elektronskih medijev. Da je to področje deficitarno pričajo npr. tudi poslanski predlogi
spreminjanja Zakona o javnih glasilih, ki prinašajo ogromne finančne posledice v okviru
pluralizacije medijev (5 milijard SIT). Predlog Ministrstva za kulturo je želel prepoznati in
deloma nadomestiti vse te nove zahteve. Ker je bilo potem potrebno končni predlog proračuna
za področje kulturo zmanjšati za več kot štiri milijarde tolarjev, sredstev na tej postavki ni bilo
možno zagotoviti; sredstva bomo skušali ponovno zagotoviti po sprejetju zakona. Vlada je
namreč v septembru 1999 že dodelila Ministrstvu za kulturo področje medijev.
6878 Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
Sredstva iz te proračunske postavke bodo namenjena porabi v skladu z Zakonom o Skladu RS
za ljubiteljske kulturne dejavnosti, kar zadeva zagotavljanje strokovne pomoči za razvoj
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in sofinanciranje tistih kulturnih programov, ki presegajo
lokalni pomen.
7104 Vizualne umetnosti
(Likovna dejavnost)
Osnovni nameni te proračunske postavke so: zagotoviti kontinuiteto dejavnosti razstavišč,
minimalno kontinuiteto programov samostojnih ustvarjalcev na področju vizualnih umetnosti
in
bogatitev stalnih zbirk tistih likovnih galerij, ki so po ustanovitvenih aktih zadolžene tudi za
strokovno hrambo slovenske kulturne dediščine.
7110 Filmski sklad RS
Proračunska sredstva te postavke so utemeljena z nalogami, ki jih ministrstvu in Filmskemu
skladu RS nalaga Zakon o Filmskem skladu republike Slovenije, t.j. predvsem načrtovanje in
omogočanje filmske proizvodnje, razvoj scenaristične dejavnosti, razvoj reproduktivne
kinematografije kot kulturne dejavnosti ter spodbujanje ponudbe in distribucije umetniškega
filma.
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7112 Raziskovalne naloge
Iz proračunskih sredstev za raziskovalne naloge bo ministrstvo nadaljevalo sofinanciranje
večletnih raziskav, ki že predstavljajo pogodbeno obveznost ministrstva, poleg tega pa tudi
prevzelo nove obveznosti sofinanciranja raziskovalnih projektov širšega kulturološkega
značaja ter ciljnih razvojnih programov v sodelovanju z Ministrstvom za znanost in
tehnologijo.
7113 RTV - snemanja gledaliških predstav in koncertov
Načrtovana sredstva bodo zadoščala le za ohranjanje dosedanjega obsega radijskih ali/in
televizijskih snemanj ali prenosov koncertnih dogodkov ter televizijskih snemanj dveh do treh
gledaliških predstav iz produkcije slovenskih gledališč.
7115
Nepredvidene akcije
Postavka je namenjena, v skladu z 18. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture, sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki jih, kljub izkazanemu
posebnemu pomenu in kvaliteti, ni bilo mogoče vnaprej načrtovati in vključiti v normalno
sofinanciranje iz drugih proračunskih postavk.
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3512 UPRAVA RS ZA KULTURNO DEDIŠČINO
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, organ v sestavi Ministrstva za kulturo,
opravlja upravne in z njimi povezane strokovne naloge, ki se nanašajo na varstvo kulturne
dediščine in kulturnih vrednot na področju naravne dediščine.
V skladu z novim zakonom o varstvu kulturne dediščine (Ur.l.RS, št.7/99), zakonom o
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK)
(Ur.l.RS, št. 24/98) ter predlogom zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lasti
(sprejet dne 24.06.1999) je prevzela nove naloge in zadolžitve, ki so hkrati njene temeljne
usmeritve v letu 2000.
3036 Plače
planirana sredstva v letu 2000:
146.519.000 SIT
zakonska podlaga:
- Zakon o razmerjih plač v državnih organih, javnih zavodih in organih lokalnih skupnosti
3360 Materialni stroški
planirana sredstva v letu 2000:
32.408.000 SIT
zakonska podlaga:
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS, št. 71/94)
- Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju nazivov za zaposlene v
dejavnostih s področja varstva kulturne dediščine (Ur.l. RS,št. 31/96)
- Pravilnik o določitvi višine zneska za kritje stroškov dela komisij za strokovne izpite in
pridobivanju nazivov v dejavnostih s področja varstva kulturne dediščine za leto 1997
(interno MK, št.403-31/96)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
obrazložitev:
Sredstva za materialne stroške smo planirali za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri
izvajanju administrativno operativnih nalog Uprave, za avtorske honoraije članov komisij za
strokovne izpite in pridobivanje nazivov v dejavnostih s področja varstva kulturne dediščine
ter drugih stroškov delovanja izpitnih komisij.
Višino sredstev smo določili glede na podana izhodišča za planiranje, povečali pa smo sredstva
za kotizacije in članarine (ukinjamo namreč pr.postavko 6160 Kotizacije in članarine) ter
sredstva za pokrivanje selitvenih stroškov (v letu 2000 Uprava predvideva selitev na drugo
lokacijo).
6160 Kotizacije, članarine
planirana sredstva v letu 2000:
0 SIT
obrazložitev:
Proračunsko postavko 6160 z letom 2000 ukinjamo.
7941 INDOK
planirana sredstva v letu 2000:
7.226.000 SIT
zakonska podlaga:
- Pravilnik o vodenju Zbirnega registra kulturne in naravne dediščine (Ur. 1. RS 26/95)
- Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz kulturne dediščine (Ur. 1. RS 19/96)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
- Zakon o urejanju prostora (Ur. 1. SRS 18/84, 15/89)
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- Zakon o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini (Ur. 1. RS 16/96)
- Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi
(Uradni list RS 24/98)
Opomba: Podatki Zbirnega registra (ZRD) ter z njim povezani drugi podatki in pripadajoča
dokumentacija se uporabljajo tudi za učinkovito izvajanje vrste drugih predpisov, ki zadevajo
denacionalizacijo, izdajanje mnenj po predpisih o urejanju naselij in drugih posegov v prostor,
ipd.
obrazložitev:
Sredstva so namenjena tako vzdrževanju obstoječih sistemov in podatkovnih zbirk, predvsem
računalniško podprtega sistema Zbirnega registra dediščine (ZRD), kot tudi vzpostavitvi
ustrezne računalniške podpore, ki je potrebna zaradi sprememb v novem zakonu o varstvu
kulturne dediščine. Razvoj računalniške podpore pokriva republiško (Uprava RS za kulturno
dediščino) in praviloma tudi regionalno raven (regionalni zavodi). Novi zakon o varstvu
kulturne dediščine zahteva spremembo zasnove ZRD. ZRD bo postal uradna evidenca
podatkov o nepremični kulturni dediščini, ki se vzdržuje po upravnem postopku, v okviru
katerega je predvideno tudi izdajanje odločb lastnikom dediščine. Ker obstoječa računalniška
podpora tega ne zagotavlja, bo potreben razvoj nove. Vzporedno je predviden razvoj
računalniške podpore nekaterim strokovo-upravnim postopkom, ki so specifični za področje
varstva dediščine in ki jih predvideva novi zakon (priprava strokovnih zasnov, mnenj, pogojev
in soglasij za vključevanje v postopke planiranja / urejanja prostora, dovoljenja za arheološka
izkopavanja, monitoring objektov kulturne dediščine, sofinanciranje projektov). ZRD
zagotavlja podatkovno osnovo za razne izvršilne predpise (planski akti, predpisi v zvezi z
lastninjenjem, ...) in strokovno-upravne postopke na področju varstva dediščine (npr.
financiranje kulturnih projektov na nepremični kulturni dediščini, sodelovanje pri pripravi
lokacijske dokumentacije za odseke avtocest, ...). Zato tekoče vzdrževanje ZRD vključuje
predvsem vzdrževanje podatkovne baze ZRD (pospešeno vpisovanje enot v ZRD in zajem
podatkov grafičnega dela podatkovne baze) in razširitev rednega delovanja GIS dediščine. Za
potrebe sistematičnega dokumentiranja nepremične kulturne dediščine je predvidena
vzpostavitev enotnega dokumentacijskega sistema. Le-ta obsega standardizacijo obstoječih
računalniško podprtih podatkovnih zbirk (uskladitev z mednarodnimi standardi za
dokumentacijo) in razvoj mrežne verzije programske opreme v Windows okolju. Začetna faza
vključuje tudi zaščitno arhiviranje dokumentacije Uprave RS za kulturno dediščino na
računalniškem mediju (načrti, fotografije, arhiv spisov iz obdobja od začetka stoletja do
danes).Kljub povečani dejavnosti zaradi sprejema nove zakonodaje je zaradi omejitev
financiranja javne porabe za proračunsko postavko predvideno minimalno povišanje glede na
leto 1999. Predvidevamo, da se bo razvoj računalniške podpore financiral tudi iz sredstev, ki
so namenjena za informatizacijo.
7942 Mednarodno sodelovanje
planirana sredstva v letu 2000:
11.002.000 SIT
zakonska podlaga:
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (Sklep Vlade št. 014-01/96, z
dne 17.7.1996)
- Uredba o ratifikaciji Statuta Mednarodnega centra za študij varstva in restavriranja
kulturnih dobrin (ICCROM) (Ur. 1. RS - Mednarodne pogodbe, št.2/96, (Ur. 1. RS št.8/96))
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med vlado RS in vlado ZDA o zaščiti in ohranjanju
nekaterih kulturnih predmetov in dobrin (Ur. 1. RS - Mednarodne pogodbe, št. 15/96, (Ur. 1.
RS št. 57/96))
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- Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženih spopadov (Haaška
konvencija), s Pravilnikom za njeno izvrševanje (Ur 1. FLRJ, 4/56 - Mednarodne pogodbe,
VS, št. 29)
- Protokol k Haaški konvenciji (Ur. 1. FLRJ, 4/56 - Mednarodne pogodbe, VS, št. 29)
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Ur. 1. SFRJ št. 56/74)
- Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine (Ur. 1. SFRJ - Mednarodne
pogodbe,št.9/90,VS, št. 33)
- Konvencije o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva (Ur. 1. SFRJ - Mednarodne
pogodbe, št. 4/91)
obrazložitev:
Sredstva v okviru te postavke načrtujemo za vključevanje Uprave v mednarodne projekte in
organizacije (regionalna skupnost ALPE-JADRAN projekti SVETA EVROPE + Dnevi
evropske dediščine, EVROPSKE UNIJE, UNESCO, ICOMOS + Mladina in dediščina,
ICOM, ICCROM, DOCOMOMO, ECOVAST, Fondacija za zgodovinske vrtove, Delovna
skupina za raziskovanje stavbarstva, EUROPA NOSTRA, BRITANSKI SVET - seminarji,
Mednarodna zveza za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje, ...), za udeležbo delavcev
Uprave in drugih zunanjih ekspertov na mednarodnih seminarjih, konferencah, posvetovanjih
in sestankih ter za kritje stroškov obiska tujih strokovnjakov s področja varstva kulturne
dediščine v Sloveniji. Sredstva načrtujemo tudi za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz
Medvladnih sporazumov in programov/protoklov o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in
znanosti, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami (predvsem Madžarsko,
Slovaško, Češko, Poljsko, Estonijo, Romunijo, Bolgarijo, Nemčijo,Veliko Britanijo, Francijo,
Španijo, Avstrijo, Italijo, Hrvaško, Makedonijo, Združenimi državami Amerike,...).
7943 Popularizacija dediščine
planirana sredstva v letu 2000:
21.677.000 SIT
zakonska podlaga:
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (Sklep Vlade št. 014-01/96, z
dne 17.7.1996)
- Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju nazivov za zaposlene v
dejavnosti na področju varstva kulturne dediščine (Ur.l. RS,št. 31/96)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
obrazložitev:
Sredstva v okviru te postavke so namenjena izvajanju dejavnosti službe za promocijo kulturne
dediščine - založništvo, mentorstvo, izobraževanje, raziskovalne naloge, sodelovanje z mediji,
šolami, društvi ter drugimi ministrstvi oz. državnimi organi, dnevom evropske kulturne
dediščine dejavnosti delovne skupine Alpe-Jadran ter delovanju Spomeniškovarstvenega
centra. Sredstva smo planirani na osnovi globalnih kvantitativnih izhodišč (6,2%-na rast cen
življenjskih stroškov za leto 2000) in ne na osnovi dejanskih potreb, zato ne bodo zadoščala za
opravljanje vseh predvidenih nalog.
7107 Muzejska dejavnost
planirana sredstva v letu 2000:
219.969.000 SIT
zakonska podlaga:
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, št. 71/94)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
- Zakon o zavodih (Ur. 1. RS, št. 12/91)
obrazložitev:
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Sredstva so planirana za izvajanje prednostnih nalog na področju varstva premične kulturne
dediščine: odkupi muzejskega gradiva, nadaljevanje potavitev stalih razstav in dogovorjenih
občasnih, izvajanje skupnih nalog muzejev (skupna nabava sredstev za konservatorske
delavnice iz uvoza, uvajanje dokumetacijskih sistemov, Valvasorjeve nagrade), odkupi
muzejskih predmetov za oblikovanje nacionalnih zbirk.
7292 Arboretum Volčji Potok
planirana sredstva v letu 2000:
22.490.000 SIT
zakonska podlaga:
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, št. 71/94)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
obrazložitev:
Sredstva v okviru te postavke so namenjena vzdrževanju parka Arboretum Volčji Potok, ki je
razglašen za spomenik oblikovane narave. Sredstva za leto 2000 smo planirali v skladu s
kvantitativnim izhodišči za planiranje odohodkov državnega proračuna za leto 2000 (6,2%-na
letna rast življenjskih stroškov).
5673 Izvajanje zakona o kulturni dediščini:
planirana sredstva v letu 2000:
41.520.000 SIT
zakonska podlaga:
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, št. 71/94)
obrazložitev:
V letu 1999 je bil sprejet nov zakon o varstvu kulturne dediščine, ki opredeljuje javno
strokovno službo za varstvo kulturne dediščine. Sredstva v okviru te postavke so namenjena
vzpostavitvi delovanja le-te, za prenos pristojnosti iz lokalnih skupnosti na državo, za pripravo
ustanovitvenih dokumentov, za formiranje organov upravljanja, delovanje centra za
konservacijo ter za pripravo strokovnih gradiv za prostroski plan RS.
7109 Programi zavodov
planirana sredstva v letu 2000:
25.446.000 SIT
zakonska podlaga:
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, št. 71/94)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
- Zakon o zavodih (Ur.l.RS, št.. 12/91)
obrazložitev:
Planirana sredstva so namenjena za razstave, raziskave in objave konservatorskih in
restavratorskih posegov na področju vseh zavodov ter organizaciji in izvedbi Steletove
nagrade, Murkovih prizanaj, Nagrade Izidorja Cankarja ter nagrad in priznanj SAD.
Pri določitvi višine sredstev za leto 2000 smo upoštevali 6,2%-no rast življenjskih stroškov.
2313 Spomeniki - last RS
planirana sredstva v letu 2000:
126.931.000 SIT
zakonska podlaga:
- Predlog zakona o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lasti (sprejet na seji
Vlade RS dne 24.06.2000)
- Sklep Vlade RS o kulturnih spomenikih in naravni znamenitostih, ki so postali last
Republike Slovenije (Ur. 1. RS št. 46/96)
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- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, št. 71/94)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
obrazložitev:
Sprejetje predloga zakona o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lasti nalaga
državi skrb za upravljanje in vzdrževanje podržavljenih kulturnih spomenikov. Seznam
državnih spomenikov obsega 43 lokacij (grajskih objektov in območij in drugih kulturno
pomembnih spomenikov), za katere je bila opravljena okvirna ocena skupnih stroškov celovite
obnove, vzdrževanja, pričakovanih sovlaganj in lastnih prihodkov iz naslova postopne
revitalizacije, to je aktivne - tržne izrabe. Na podlagi ocene možnega deleža lastnih prihodkov
in sovlaganj posamezne lokacije, je skupni delež "samodonosnosti" podržavljenih spomenikov
okoli 45%, kar pomeni, da so za celovito sanacijo državnih spomenikov (7 letno odbobje)
realno potrebna sredstva v višini 510 mio SIT na leto..
2494 Projekt izmer
planirana sredstva v letu 2000:
14.148.000 SIT
zakonska podlaga:
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, št. 71/94)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
obrazložitev:
Sredstva so namenjena nadaljevanju meritev naše najpomembnejše stavbne dediščine ter
spomenikov v lasti države, kar bo služilo za pripravo konservatorskih programov in projektov
obnove. Planirana sredstva za leto 2000 smo glede na leto 1999 povečali le za 3,8%.
1974 Nujni posegi - intervencije :
planirana sredstva v letu 2000:
11.740.000 SIT
zakonska podlaga:
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, št. 71/94)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
obrazložitev:
Sredstva v okviru te postavke so namenjena za nujne posege, ki preprečujejo nastajanje večje
škode na posameznih objektih kulturne dediščine oziroma preprečujejo porušenje le-teh.
1975 Arheologija
planirana sredstva v letu 2000:
43.970.000 SIT
zakonska podlaga:
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, št. 71/94)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
- Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine (Ur. 1. SFRJ - Mednarodne
pogodbe,št.9/90,VS, št. 33)
obrazložitev:
Proračunska sredstva v okviru zgoraj navedene postavke služijo zaščitnim in nujnim
arheološkim izkopavanjem, nadaljevanju arheoloških zaščitnih raziskav ter nujni sanaciji že
odkritih objektov. Ob gradnji avtocest se odpirajo nova nahajališča in vrste teh kaže
prezentirati in obdelati najdeno gradivo. Pri določanju višine sredstev za leto 2000 smo
upoštevali 3,8%-no letno rast cen.
1976 Lesena plastika in restavratorstvo
planirana sredstva v letu 2000:
102.483.000 SIT
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zakonska podlaga:
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, št. 71/94)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
- Zakon o ustanovitvi delovne organizacije Restavratorski center SRS (Ur. 1. SRS, št.39/82)
obrazložitev:
Sredstva so načrtovana za nadaljevanje sistematičnega in interventnega reševanja izjemne
ogroženosti srednjeveškega stenskega slikarstva in lesene plastike ter "zlatih oltarjev".
2495 Projekt Skansen
planirana sredstva v letu 2000:
23.770.000 SIT
zakonska podlaga:
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, št. 71/94)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
obrazložitev:
Tudi v letu 2000 se bo nadaljeval projekt "Mreža regionalnih muzejev na prostem na
Slovenskem", za kar smo načrtovali sredstva v višini 23.770.000 SIT. Pri planiranju smo
upoštevali restriktivna izhodišča za uresničevanje globalne politike javnega financiranja.
4089 Odkupi premične kulturne dedifščine
planirana sredstva v letu 2000:
24.500.000 SIT
zakonska podlaga:
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, št. 71/94)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
- Zakon o arhivskem gradivu in arhivu (Ur. 1. RS, št. 20/97)
obrazložitev:
Sredstva v okviru te postavke so namenjena odkupom premične kulturne dediščine. Višino
sredstev za leto 2000 smo določili na podlagi izdelanih globalnih kvantitativnih izhodišč
upoštevajoč torej 6,2%-no rast življenjskih stroškov.
4590 Obnova Manzioliieve plače v Izoli
planirana sredstva v letu 2000:
50.330.000 SIT
zakonska podlaga:
- Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske
republike o sodelovanju pri programu strokovnega usposabljanja in obnove palače
Manzioli v Izoli - Isoli (št. 351-03/95-5/5-8 z dne 24.10.1996)
Sredstva v višini 50.330.000 SIT planiramo za dokončanje obnove palače Manzioli v Izoli.
Projekt naj bi bil v letu 2000 zaključen.
5672 Kulturni tolar - spomeniki:
planirana sredstva v letu 2000:
702.883.000 SIT
zakonska podlaga:
- Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi
(ZSNNPK) (Ur.l.RS, št.24/98)
Sredstva so namenjena uresničevanju omenjenega zakona - sanaciji najbolj ogroženih in
najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine.
6381 Kulturna krajina
planirana sredstva v letu 2000:
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zakonska podlaga:
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS, št. 71/94)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
obrazložitev:
Sredstva so namenjena uveljavitvi tega področja pod pristojnostjo varstva kulturne dediščine
in sicer v letu 2000 predvsem varstvu dediščinske kultivirane in oblikovane krajine.
Upoštevajoč restriktivna izhodišča za uresničevanje globalne politike javnega financiranja smo
za leto 2000 planirali le 3,8%-no povečanje sredstev leta 1999.
8594 Spomeniki
planirana sredstva v letu 2000:
641.087.000 SIT
zakonska podlaga:
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, št. 71/94)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
- Zakon o Triglavskem narodnem parku (Ur. 1. SRS, št. 17/81, 18/81, 42/86)
- Zakon o Spominskem parku Trebče (Ur. 1. SRS, št. 1/81,42/86)
- Zakon o Kobilarni Lipica (Ur. 1. RS, št. 29/96)
obrazložitev:
Proračunska sredstva iz postave 8594 so predvidena za obnovo, sanacijo in prezentacijo
najpomembnejših spomenikov kulturne dediščine (urbana, sakralna, etnološka, tehnična in
memorialni dediščina). Planirana sredstva so namenjena predvsem nadaljevanju v preteklih
letih že pričetih del ter obnovi močno ogroženih drugih spomenikov.
2934 Investicije in investicijsko vzdrževanje
planirana sredstva v letu 2000:
33.146.000 SIT
obrazložitev:
Sredstva v omenjeni višini planiramo za manjše investicije zaposlenih ter za informatizacijo
Uprave: za nabavo in nadgradnjo računalniške opreme, za nabavo, nadgradnjo in namestitev
programske opreme, za uvajanje aplikacij za skupne funkcije preko CVI, za specialne
aplikacije ter za vzpostavitev lokalne mreže.
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3513 ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
Arhiv RS kot republiška upravna organizacija v sestavi Ministrstva za kulturo opravlja naloge
varstva javnega in zasebnega arhivskega gradiva v skladu z Zakonom o arhivskem gradivu in
arhivih (Uradni list RS, št. 20/97) ter v skladu z Zakonom o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, popravek 47/97). Zakonski obseg nalog se od leta 1990
dalje z vključevanjem ukinjenih specialnih arhivov in prevzemanjem arhivskega gradiva
ukinjenih državnih institucij do leta 1991, še posebej državne uprave in nekdanjih
družbenopolitičnih organizacij, neprestano povečuje! V letu 1998 je bil vključen še Arhiv
Ministrstva za notranje zadeve, v teku pa je vključevanje gradiva predhodnikov SOVE na
podlagi Zakona o SOVI.
Naloge se nanašajo na javno arhivsko in dokumentarno gradivo, nastalo pri delu državnih
organov ter drugih javnopravnih oseb, ki jih ustanavlja država in delujejo za območje cele
države. Arhiv varuje tudi zasebno arhivsko gradivo ter filmsko arhivsko gradivo za vso državo
(Slovenski filmski arhiv). Vodi zbirno evidenco javnega arhivskega gradiva v državi, evidenco
arhivskega gradiva v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence in evidenco javnih simbolov
na ravni države.

Strokovne naloge Arhiva so:
- evidentiranje, zbiranje in strokovno obdelovanje arhivskega gradiva, izdelovanje vodnikov,
inventarjev in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva;
- vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva pravnih in fizičnih oseb;
- vodenje arhivskega informacijskega sistema s pomočjo informacijske tehnologije;
- vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah in izvajanje strokovnega
nadzora;
- usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom;
- sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje in izvajanje
strokovnega nadzora;
- hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
- konserviranje, restavriranje in varnostno reproduciranje arhivskega gradiva;
- izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu, ki je v tujini in se nanaša
na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami
tega gradiva;
- objavljanje arhivskih virov, ki so pomembni za zgodovino Slovenije in Slovencev v Arhivu in
v tujih arhivih;
- dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov ter
potrdil na podlagi dokumentov;
- opravljanje kulturne, vzgojne in izobraževalne dejavnosti v zvezi z arhivskim gradivom;
- opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, vezanih z
arhivskim gradivom;
- izdajanje publikacij;
- organiziranje, vodenje in usklajevanje metod in postopkov za delo v arhivih (matična služba),
- servisiranje nalog skupnega pomena za varstvo arhivskega gradiva v Republiki Sloveniji, za
katere je po zakonu pristojen minister in Ministrstvo za kulturo.
MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
3362 - Materialni stroški
Za leto 2000 znaša predlog višine materialnih stroškov 59.621.000 SIT. Postavka je povišana
za nove najemnine in stroške vzdrževanja za dislocirane arhivske prostore in depoje v višini
14,865.000 SIT za leto 2000.
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Z dosedanjimiv sredstvi za materialne stroške ni več mogoče pokrivati stroškov najemnin in
stroškov vzdrževanja za najete arhivske depoje
in spremljajoče delovne prostore za
dislocirane enote Oddelek I, Oddelek III ter Arhivski center za strokovni razvoj na Linhartovi
3a, na Trdinovi 8, v depojih Petrola na Dunajski cesti v Ljubljani in v Gotenici. Najemnine in
stroški vzdrževanja za dislocirane enote in depoje so se sredi leta 1998 s preselitvijo Oddelka I
iz Državnega zbora, kjer se najemnina in stroški vzdrževanja niso plačevali, na Linhartovo 3a
in z vključitvijo Arhiva Ministrstva za notranje zadeve (Oddelek III) na Trdinovi 8, močno
povečali.
V letu 1999 bodo stroški najemnin arhivskih depojev in spremljajočih delovnih prostorov na
podlagi sklenjenih pogodb (brez Petrola na Dunajski cesti, kjer jo edino plačuje Servis skupnih
služb Vlade RS) in stroški vzdrževanja znašali najmanj 13,997.367 SIT (brez povečanja po
uvedbi davka na DDV), od tega najemnine (Linhartova 3a in Trdinova 8) najmanj 6,674.103
SIT, stroški vzdrževanja dislociranih objektov (Kongresni trg 1, Linhartova 3a, Petrol na
Dunajski cesti, Trdinova 8 in Gotenica) pa najmanj 7,323.264 SIT. Stroški za najemnine in
vzdrževnaje dislociranih arhivskih depojev in drugih prostorov zaradi prenizko ocenjene višine
materialnih stroškov, znižujejo oziroma bremenijo postavko Izvajanje zakona - ZAGA, torej
osnovno dejavnost Arhiva.
5927 - Skeniranje načrtov
V letu 2000 predlagamo novo postavko v višini 6.000.000 SIT za prepotrebni projekt
barvnega skeniranja 25.000 načrtov (map) Franciscejskega katastra iz prve polovice 19.stoletja
(format med AO in Al), ki jih je zaradi izjemno velike uporabe potrebno zavarovati s
skeniranjem in shranjevanjem na optične diske ter jih vnaprej uporabljati le s pomočjo
informacijske tehnologije, ne pa več v izvirniku. Skeniranje imamo v načrtu že 10 let, vendar je
bil do letos postopek predrag. Skeniranje bi opravila avstrijska firma EMD na Dunaju po ceni
450 SIT za posnetek.
8712 - Izvajanje zakona ZAGA
Proračunska postavka združuje vse dosedanje proračunske postavke, ki so posledica izvajanja
zakona ZAGA (8712-Izvajanje ZAGA, 5675-Arhivske razstave, 5676-Vzdrževanje filmakopiranje, 8713-Odkupi filmskega gradiva).
Izvajanje ZAGA
Za leto 2000 je skupaj planirano skupaj 32.844.000 SIT.
Proračunska postavka omogoča izvajanje osnovne dejavnosti Arhiva RS po Zakonu o
arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS, št. 20/97): objave publikacij, evidentiranje
arhivskega gradiva za zgodovino Slovencev v tujini, mednarodno sodelovanje in članarine,
materialno varstvo arhivskega gradiva, vključno z restavracijo, konservacijo, zaščitnim
mikrofilmanjem in skeniranjem gradiva v zelo omejenem obsegu, manjše odkupe gradiva,
opravljanje skupnih matičnih nalog varstva arhivskega gradiva v RS, delo strokovnih in
izpitnih komisij, raziskovalno dejavnost s področja arhivistike, servisiranje skupnih nalog
varstva arhivskega gradiva za ministra in Ministrstvo za kulturo itd.
Postavko posredno vse bolj obremenjujejo materialni stroški najemnin in vzdrževanja depojev
in drugih prostorov dislociranih enot.
Arhivske razstave
poročevalec, št. 74A/III
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Za leto 2000 planiramo 6,300.000 SIT.
V letu 2000 imamo v okviru meddržavnega sodelovanja med Arhivom RS in Arhivsko službo
Ruske federacije dogovorjeno oziroma že na polovico v letu 1999 realizirano arhivsko
razstavo z delovnim naslovom "Moskovski zapiski Sigismunda Herbersteina 1549, slovenske
dežele in Moskovska kneževina v 16. stoletju", ki bo postavljena leta 2000 v Ljubljani
(predvidoma maja) in v Moskvi (predvidoma septembra). Katalog razstave s
štirimi
zgodovinskimi razpravami, seznamom dokumentov ter 62 barvnimi fotografijami slovenskih
in ruskih dokumentov in knjig, je pripravljena za tisk v letu 1999 (izid oktobra 1999).
V letu 2000 načrtujemo v okviru posebnega sporazuma med Arhivom Republike Slovenije in
Arhivom Makedonije prenos razstave Arhiva Makedonije o zgodovini Makedonije v
Ljubljano.
Za leto 2000 načrtujemo priprave na veliko arhivsko razstavo "Dokumenti slovenske
državnosti" (priprava kataloga in scenarija razstave), ki bo postavljena junija leta 2001 ob 10letnici samostojnosti Republike Slovenije. Objavo kataloga in postavitev razstave planiramo v
letu 2001, začetek priprav pa leta 2000 (brez finančnih stroškov).
Vzdrževanje filma - kopiranje
V letu 2000 planiramo 11.000.000 SIT.
Sredstva so namenjena kopiranju filmov zaradi enostavne reprodukcije, ker filmsko arhivsko
gradivo, ki ga hrani Slovenski filmski arhiv neprestano propada samo po sebi, zato je potrebno
ohranjanje s pomočjo kopiranja.
Odkupi filmskega gradiva
Za leto 2000 je planirano 16.023.000 SIT.
Na podlagi ZAGA se filmskim producentom financira odkup 1 arhivske filmske kopije in
povračilo stroškov za izdelavo intermediata. Osnova za načrt odkupov slovenskih filmov je
izračunana v višini 6,5 % od vsote, ki jo Slovenski filmski sklad letno namenja za financiranje
filmskih projektov (skupni izračun oziroma dogovor med MK, SFS, SK, producenti in
Arhivom). Omenjena sredstva ne bodo zadostovala za arhiviranje slovenske filmske produkcije
v letu 2000. Arhiviranje enega slovenskega celovečernega barvnega filma v skladu z
zakonom stane na primer 7,5 miljona SIT. Za obdobje od leta 1991 do 1999 je nastal velik
zaostanek pri odkupu novih filmov. Sredstva odobrena za ta namene v letu 1999 ne
zadostujejo za arhiviranje slovenske filmske produkcije v tem letu.
FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE ARHIVOV
5674 - Arhivski programi
Za leto 2000 je planirano 33.191.000 SIT.
Postavka je namenjena financiranju dejavnosti državnih regionalnih arhivov izven rednega
programa in sofinansiranju osnovne dejavnosti arhivov Katoliške cerkve na podlagi zakonsko
določenega Dogovora med MK in SSK.
Investicije
2935 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
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Postavka združuje manjše lastne investicije in investicijsko vzdrževanje ter informatizacijo
Arhiva RS (nabavo računalniške strojne in programske opreme) in je predlagana v višini
16.423.000 SIT.
V letu 2000 planiramo v okviru informatizacije novega mrežnega strežnika, ki je nujna zaradi
obsežnih programov in vse večje podatkovne zbirke Arhiva, ter za razvoj arhivske
računalniške aplikacije INFOARH. Načrtujemo tudi nabavo dveh manjših lokalnih
računalniških mrež na dislociranih enotah. CV1 nam je praktično v letu 1998 prenehal
zagotavljati nabavo strojne in programske opreme.
LASTNA DEJAVNOST
713000 - Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki lastne dejavnosti za leto 2000 so planirani v višini 4.200.000 SIT. To so prihodki od
prodaje lastnih publikacij, kopiranja arhivskega gradiva, restavriranja in konzerviranja
arhivskega gradiva za druge uporabnike in obrabnine pri kopiranju filmov, ki jih v skladu z
Zakonom o arhivskem gradivu in arhivih in Pravilnikom o uporabi javnega arhivskega gradiva
v arhivih zaračunava arhiv.
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3514 INŠPEKTORAT RS ZA KULTURNO DEDIŠČINO
Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine opravlja nadzor nad
izvajanjem določb Zakona o varstvu kulturne dediščine, splošnih in posebnih določb in
posebnih aktov, izdanih na njegovi podlagi ter drugih predpisov in aktov, ki se nanašajo na
varstvo dediščine.
V letu 2000 načrtujemo na postavki plače sredstva za novo zaposlitev inšpektoija za
nepremično dediščino, ki je nujna za zagotovitev celovitega opravljanja dejavnosti
inšpekcijskega nadzora skladno z veljavno zakonodajo.
1 Uprava in administracija
4533 Materialni stroški
Materialne stroške sestavljajo predvsem potni stroški in dnevnice, PTT stroški, stroški za
pisarniški material in obratovalni stroški za prostore.
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Leto: 2000

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
PRILOGA K
OBRAZLOŽITVI
35: MINISTRSTVO ZA KULTURO

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH
II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI
III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK
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A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
35 MINISTRSTVO ZA KULTURO
Realizacija
1998 (1)

Konto

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

Ocena realizacija
1999 (2)

Predlog proračuna Indeks
2000 (3)
4:3/2

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH
A. Bilanca odhodkov
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
2 Financiranje javnih služb
3511 Institucionalna kultura - javne službe
3521 Kultura - prejemki posameznikov
3 Programi
3551 Institucionalna kultura - razvojni programi
3561 Kultura - drugi programi
3585 Investicije
359! Kultura - donacije
^51^|jUprav^R^aj|ulturii^ediščino
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
2 Financiranje Javnih služb
3531 Kulturna dediščina - javne službe
3 Programi
3571 Kulturna dediščina - razvojni programi
3585 Investicije
3591 Kultura - donacije
|351^^Arhi^Republik^lovenije
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
2 Financiranje Javnih služb
3531 Kulturna dediščina - javne službe
3 Programi
3571 Kulturna dediščina - razvojni programi
3585 Investicije
|351^jlnšpektora^R^^)odroij^iultiirn^ed^Sčliie^
1 Uprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
3 Programi
3585 Investicije

□C

JL

17.930.718
19.835.460
16.230.842
J7J3L893J
j [.
329.446
409.883
236.869
281.969
92.576
127.914
10.792.820
9.584.477
10.670.954
9.436.757
121.866
147.720
5.108.577
7.237.533
1.590.515
3.363.368
3.501.452
3.842.139
1.444
1.607
15.165
30.419
1.350.647
2.147.567
180.396
198.731
117.833
130.838
62.203
67.893
360
0
239.679
263.456
239.679
263.456
930.572
1.685.380
928.959
1.684.372
960
1.008
653
0
327.143 i C
419.502
311.115
372.210
238.463
273.838
72.652
98.372
0
30.450
0
30.450
16.028
16.842
14.000
14.700
2.028
2.142
22.086
36.497 |
i C
22.030
36.434
17.564
31.646
4.466
4.788
56
63
56
63

21.117.059
18.293.079

106.5

104,4
100,9
107,9
0,0
110,1
112.0
106,5
107,8
107,8
108.1
106.2

46Z405J
412.791
281.003
131.788
33.191
33.191
16.423
0
16.423
36.815

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI
A. Bilanca odhodkov
|40 | [tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspešnost
4004 Nadurno delo
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17.930.718
858.445
511.927
429.866
12.838
34.320
27.173
72
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19.835.460
1.034.771
602.247
504.297
15.105
39.976
31.692
160

21.117.059
1.096.655
629.128
519.113
17.716
47.031
37.257
298

106,5
106, ()|
104.5
102,9
117,3
117,7
117.6
186,3

poročevalec, št. 74/VIII

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
35 MINISTRSTVO ZA KULTURO
Konto

Realizacija
1998 (1)

4005 Plače za delo po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatld za blago In storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
4029 Drugi operativni odhodki
TEKOČI TRANSFERI
EĐ5
410 Subvencije
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4117 Štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
414 Tekoči transferi v tujino
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini
4143 Drugi tekoči transferi v tuj ino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup In gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring
INVESTICIJSKI TRANSFERI
ED
430 Investicijski transferi
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
4303 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom
4306 Investicijski transferi posameznikom
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim
zavodom
4308 Investicijski transferi v tujino
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Leto: 2000
v tisoč tolarjih

Ocena realizacija
1999 (2)

Predlog proračuna Indeks
2000 (3)
4:3/2

0
7.658
72.377
40.264
31.375
277
461
274.141
96.188
18.515
23.393
9.657
28.317
8.895
16.758
72.417

451
10.566
85.321
47.490
36.972
322
537
347.202
107.510
19.356
23.053
8.703
29.626
7.315
16.300
135.340

14.926.362
131.636
131.636
546.513
86.333
460.180
1.761.289
1.761.289
12.486.924
4.950
12.481.973
0
0
o
688.529 I
688.529
0
21.127
1.658
514.551
148.405
2.788

14.048.834
381.443
381.443
633328
96.070
537.258
1.276J21
1.276.221
11.757.842
15.620
11.742.222
0
0
0
1.586.298
1.586.298
350.160
472.125
363
503.500
190.859
69.290

1.457.383
1.457.383
309.529
160.438
3.675
13.822
969.919

3.165.558
3.165.558
1.357.599
491.459
43.000
187.176
1.085.444

3.247.874
3.247.874
747.187
570.877
81.963
170.567
1.677.180

102,6|
102.6
55.0
116,2
190,6
91.1
154,5

881

100

11,4

0
7.713
88.500
49.264
38.350
332
554
379.027
117.975
20.924
29.587
9.084
35.572
8.683
18.692
138.510

0.0
73.0
103,7
103.7
103.7
103.2
103.1
109 J
109,7
108.1
128.3
104.4
120,1
118,7
114,7
102,3

14.800.138
iS
362.737
95.1
362.737
95.1
715.457 113,0
104.739 109.0
610.718 113.7
1.428.628 111.9
1.428.628 111,9
12.286.438 104.5
9.028
57,8
12.277.410 104.6
6.878
3.439
3.439
1.972.392
1EB
1.972.392 124,3
40.000
11,4
232.125
49,2
1.442 397,3
1.289.846 256,2
185.301
97,1
223.678 322,8
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A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

35 MINISTRSTVO ZA KULTURO
Konto

Realizacija
1998(1)

Ocena realizacija
1999(2)

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK
35 MINISTRSTVO ZA KULTURO
17.930.718
19.835.460
|l i Uprava in administracija
842.987
1.017.259
1010 Plače
610.729
718.292
3511 3025 Plače
236.869
281.969
3512 3036 Plače
117.833
130.838
3513 3038 Plače
238.463
273.838
3514 6004 Plače
17.564
31.64«
1020 Materialni in drugi stroški
231.898
298.967
3511 3349 Materialni stroški
89.722
94.727
3511 4088 Članarine v mednarodnih nevladnih organizacijah
2.855
33.187
3512 3360 Materialni stroški
26.670
28.850
3512 6160 Kotizacije, članarine
454
487
3512 7941 INDOK
6.473
6.804
3512 7942 Mednarodno sodelovanje
9.166
11.340
3512 7943 Popularizacija dediščine
19.440
20.412
3513 3362 Materialni stroški
40.828
45.722
3513 5675 Arhivske razstave
0
5.727
3513 5676 Vzdrževanje filma - kopiranje
0
12.273
3513 5927 Skeniranje načrtov
0
0
3513 8712 Izvajanje zakona ZAGA
31.824
34.650
3514 4533 Materialni stroški
4.466
4.788
9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine
360
0
3512 8375 Računalniška oprema - sredstva odškodnine
360
0
Financiranje javnih služb
11.032.499
9.878.383
3511 Institucionalna kultura - javne službe
10.670.954
9.436.757
3511 7006 Javni zavodi v kulturi
5.302.395
4.186.100
3511 7009 Materialni stroški
3.331.787
3.054.452
3511 7007 Drugi osebni odhodki (prejemki)
638.037
506.279
3511 7008 Prispevki delodajalca
1.072.872
855.050
3511 2478 ZVNKD - računalniška oprema
3.500
5.500
3511 2479 Arhivi - računalniška oprema
5.089
5.500
3511 7010 Amortizacija
594.608
546.541
3521 Kultura - prejemki posameznikov
121.866
147.720
3511 7052 Kultura - štipendije
96.400
86.333
3511 7185 Prešernov sklad
17.212
19.280
3511 7285 Republiška priznavalnina
18.322
32.040
3531 Kulturna dediščina - javne službe
239.679
293.906
3512 7108 Arhivski programi
36.626
0
3512 7107 Muzejska dejavnost
183.225
202.279
3512 7292 Arboretum Volčji potok
19.829
21.177
3512 5673 Izvajanje zakona o kulturni dediščini
0
40.000
3513 5674 Arhivski programi
0
30.450
Programi
6.055.232
8.939.818
3551 Institucionalna kultura - razvojni programi
1.590.515
3.363.368
3511 5665 Kulturni tolar - knjižnice
0
188.200
3511 7106 Knjižnjičarstvo
486.961
592.003
3511 7182 Demografsko ogroženi - kultura
48.421
51.798
3511 2002 Narodna galerija Ljubljana
29.710
16.500
3511 2477 Druge investicije v kulturi
478.940
525.529
3511 5666 Kulturni tolar-javni zavodi
0
1.040.119
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Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2

21.117.059
1.091.214
747.940
293.860
146.519
281.003
26.558
343.274
100.888
33.187
32.408
0
7.226
11.002
21.677
59.621
0
0
6.000
66.167
5.098
0
o
10.625.605
10.152.459
10.152.459
0
0
0
0
0
0
155.976
105.076
20.900
30.000
317.170
0
219.969
22.490
41.520
33.191
9.400.240
3.393.575
176.459
720.828
0
200.000
591.680
1.104.606

106.5
107,3!
104.1
104.2
112,0
102,6
83,9
114,8
106,5
100,0
112.3
0,0
106,2
97,0
106.2
130.4
0.0
0,0
191,0
106.5

107,6
107,6
242.5
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
105.6
109,0
108.4
93,6
107,9
108,8
106,2
103,8
109,0
105,2
100,9
93,8
121,8
0,0
112,6
106.2
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A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
35 MINISTRSTVO ZA KULTURO
Konto
3511
3511
3511
3511
3511
3511
3511
3511

Realizacija
1998(1)

6137
6158
6577
1862
5662
5664
5667
8596

Metelkova
Roška - Zgodovinski arhiv. Restavratorski center
Viba film
Kulturni dom Lendava
Kjijižnice - računalniška oprema
Nakup opreme
Kulturni tolar - ljubiteljska kultura
Investicijsko vzdrževanje in oprema organizacij s področja
kulture
3561 Kultura - drugi programi
3511 1966 Enciklopedija Slovenije
3511 7105 Založništvo
3511 7049 Samostojni ustvarjalci na področju kulture
3511 2308 Stalni stroški organizacij s področja kulture
3511 2312 Mednarodni festival in prireditve v Sloveniji
3511 5668 Projekt "Leto 2000"
3511 6154 Programi društev
3511 6155 Knjižnično nadomestilo
3511 7102 Uprizoritvene umetnosti
3511 7103 Glasbena dejavnost
3511 7114 Mednarodno sodelovanje
3511 7199 Kulturna dejavnost narodnih in etničnih skupnosti ter
priseljencev
3511 7202 Kultura za Slovence zunaj RS
3511 5909 Manifesta
3511 6878 Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
3511 7104 Vizualne umetnostit
3511 7110 Filmski sklad
3511 7112 Raziskovalne naloge
3511 7113 RTV - snemanja gledaliških predstav in koncertov
3511 7115 Nepredvidene akcije
3511 2296 Pokrivanje izgube SNG Maribor
3571 Kulturna dediščina - razvojni programi
3512 7109 Programi zavodov
3512 2313 Spomeniki - last RS
3512 2494 Projekt izmer
3512 1974 Nujni posegi - intervencije
3512 1975 Arheologija
3512 1976 Lesena plastika in restavratoretvo
3512 2495 Projekt Skansen
3512 4089 Odkupi premične kulturne dediščine
3512 4590 Obnova Manziolijeve palače v Izoli
3512 5672 Kulturni tolar - spomeniki
3512 6381 Kulturna krajina
3512 8594 Spomeniki
3513 8713 Odkupi filmskega gradiva
3585 Investicije
3511 2929 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
3512 2934 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
3513 2935 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
3514 2936 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
3591 Kultura - donacije
3511 5671 Phare - lastna udeležba
3511 8360 PHARE CFCU - Štanjel
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Leto: 2000
v tisoč tolarjih

Ocena realizacija
1999(2)

Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2

31.401
180.531
62.548
74.646
0
0
0
197.357

89.400
210.600
100.000
153.000
37.380
91.311
78.430
189.098

150.000
0
200.000
0
0
0
83.293
166.709

167.8
0,0
200.0
0,0
0.0
0.0
106,2
88.2

3.501.452
27.076
429.663
391.968
33.401
107.000
0
308.273
147.039
114.533
79.259
390.506
91.888

3.842.139
38.516
494.026
413.316
38.000
125.000
200.000
157.238
157.703
130.274
94.787
440.463
111.838

4.144.195
40.904
534.169
438.942
42.510
130.000
200.000
127.544
178.263
143.088
103.319
474.764
117.845

107,9
106.2
108.1
106.2
111.9
104,0
100,0
81,1
113.0
109,8
109,0
107.8
105.4

133.764
0
480.562
107.371
416.187
25.680
9.173
84.713
123.398
942.958
21.500
69.000
10.778
10.000
37.351
89.194
21.499
21.282
70.850
0
18.652
558.852
14.000
4.488
1.444
960
2.028
56
15.818
0
11.630

137.512
0
567.555
121.500
484.000
28.248
12.572
89.591
0
1.699.072
23.960
73.485
13.630
10.650
42.360
96.500
22.900
23.069
92.450
661.848
19.860
603.660
14.700
4.820
1.607
1.008
2.142
63
30.419
1.710
12.961

156.428
45.000
603.053
134.288
527.560
30.790
13.830
101.898
0
1.787.903
25.446
126.931
14.148
11.740
43.970
102.483
23.770
24.500
50.330
702.883
20.615
641.087
0
73.667
18.939
33.146
16.423
.5.159
900
0
0

113.8
106.3
110.5
109,0
109,0
110,0
113,7
105,2
106,2
172.7
103.8
110,2
103,8
106,2
103,8
106,2
54,4
106,2
103,8
106,2
0,0

766,7
3,0
0,0
0,0
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Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
35 MINISTRSTVO ZA KULTURO
Konto
3511
3511
3512
3512

8371
8297
1037
8261

Realizacija
1998(1)
3.335
0

PHARE CFCU • Goriika regija - plačila storitev
PHARE CFCU - Goriška regija
Phare - lastna udeležba
Pilotni projekt Kras - DONACIJA
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Ocena realizacija
1999(2)
0
15.748

Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2
0
0
900
0

0,0
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36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN
TURIZEM

1.

OBRAZLOŽITEV FUNKCIONALNIH STROŠKOV MMGT

1.1.

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 2645 - Plače

184.047 tisoč SIT

1.1.1. ZAKONSKE PODLAGE
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
• Akt o sistemizaciji del in nalog MMGT
• Zakon o državnih uslužbencih in izvedbeni pravilniki

1.1.2.

IZHODIŠČA
IN KAZALCI
t.

Na ministrstvu je sistemiziranih 36 delovnih mest. Izračun plač, prejemkov in prispevkov
delodajalcev je usklajen s smernicami Ministrstva za finance.
V letu 2000 načrtujemo pet novih zaposlitev, od tega tri delovna mesta v sektorju evropskih
zadev, eno delovno mesto za področje mednarodnih odnosov in eno delovno mesto v tehnični
službi.
V letu 2000 predvidevamo 5 % napredovanj.
Število vseh zaposlenih 31.12.2000 bo 41, od tega trije funkcionarji: minister, državni sekretar
za malo gospodarstvo in državni sekretar za turizem.

1.2.

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 2652 - Materialni stroški

250.416 tisoč SIT

1.2.1. ZAKONSKE PODLAGE
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
• Zakon o državnih uslužbencih in izvedbeni pravilniki
• Normativi in standardi

1.2.2.

IZHODIŠČA IN KAZALCI

Pri načrtovanju materialnih stroškov so upoštevana predvidena povečanja teh stroškov zaradi
pospešenih priprav na približevanje EU in harmonizaciji slovenske zakonodaje s področja
malega gospodarstva in turizma evropski zakonodaji.
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Upoštevani so dodatni stroški za financiranje raziskovalnih nalog:
• Razvoj podatkovnih osnov za makroekonomske analize in ekonomska modeliranja za
področje malega gospodarstva
• Razvoj analitičnih orodij za makroekonomske analize in simulacije
• Gospodarska gibanja na področju malega gospodarstva in turizma
Analiza gospodarskih razmer v posameznih državah in strategija gospodarskega
sodelovanja na področju malega gospodarstva. Možnosti povezovanja sorodnih panog in
enotnega nastopa na tujih trgih.
Stroški delegacij in sodelovanja s tujino bodo v letu 2000 večji zaradi predvidenih
meddržavnih srečanj na ravni ministrov, državnih sekretarjev in ekspertov.

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

1.3.

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 2937 - Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov
51.527 tisoč SIT

1.3.1. ZAKONSKE PODLAGE
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
• Zakon o izvrševanju proračuna
• Normativi in standardi

1.1.2.

IZHODIŠČA IN KAZALCI

Pri načrtovanju investicij in investicijskega vzdrževanja so upoštevane obveznosti iz že
podpisanih finančnih najemnih pogodb za poslovne prostore ministrstva.
Načrtovan je nakup vozila za ministra, nakup najnujnejše pisarniške opreme in pohištva,
računalniška oprema s komunikacijami, telefonska periferija, fotokopirni stroj, 3 mobilni
telefoni in nekaj arhivskih regalov.
Med investicijskim vzdrževanjem je načrtovano nujno beljenje, dopolnitev instalacij in redno
vzdrževanje vozil.

2.

OBRAZLOŽITEV PROGRAMA

3.

PREDSTAVITEV
CILJEV

NA

PODROČNIH

PODROČJU

-

SEKTORSKIH

MALEGA

-

RESORNIH

GOSPODARSTVA

ZA

OBDOBJE 2000-2001
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Politika stabilnega gospodarskega razvoja Slovenije je v veliki meri povezana s politiko
razvoja malega gospodarstva. Država bo podprla celotni sektor malega gospodarstva:
podjetniško infrastrukturo, gospodarske družbe kot tudi samostojne podjetnike posameznike.
Še posebej bodo podprte hitro razvijajoče, inovativne in izvozno usmerjene enote malega
gospodarstva, velik poudarek pa bo namenjen ustvarjanju novih delovnih mest v obstoječih in
novo nastalih podjetjih.
Cilje, ki zagotavljajo tak razvoj za obdobje 2000-2001, je Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem opredelilo z naslednjimi cilji:
♦ pospeševanje rasti deleža prihodka in dodane vrednosti malega gospodarstva
♦ pospeševanje rasti s ciljno podporo hitro rastočim, inovativnim in izvozno usmerjenim
malim podjetjem
♦ pospeševanje rasti s ciljno podporo novim enotam, družbam in samostojnim podjetnikom,
ki vstopajo v malo gospodarstvo
♦ pospeševanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo diferencirane podpore različnim
vrstam malih podjetniških enot
♦ izboljšanje okolja za nastanek, rast in investicije malih podjetij
♦ ustvarjanje dolgoročne dobro plačane zaposlenosti
♦ aktivno pospeševanje in omogočanje razvoja podjetniške kulture v Sloveniji
♦ zagotavljanje enakopravnega obravnavanja samostojnih podjetnikov, malih in velikih
podjetij s strani države
♦ omogočanje in aktivno podpiranje razvoja » grozdov » malih podjetij, kooperacijskih
omrežij in združenj s ciljem dosegati kritično maso na področjih kot so raziskave in razvoj,
nabava, trženje in izvoz
♦ aktivna pomoč malim enotam, da postanejo mednarodno konkurenčna
♦ zmanjšanje obsega sive ekonomije
♦ razvijanje in vzdrževanje strukture malega gospodarstva, ki je primerljiva z njegovo
strukturo v državah Evropske zveze

4.

POLITIKE, PROGRAMI, PROJEKTI IN UKREPI NA PODROČJU
MALEGA GOSPODARSTVA

Program pospeševanja razvoja malega gospodarstva bo temeljil na pospeševanju in razvijanju
posebnih programov usposabljanja, standardnih programov izobraževanja in usposabljanja, na
poročevalec, št. 74A/III
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finančni podpori podjetnikom preko ugodnejših posojil in mikrokreditov, garancijskih skladov
in na finančnih spodbudah za različne ciljne skupine. Program se navezuje tudi na podporo
tehnološkim parkom, inkubatorjem, podjetniškim conam, inovacijam, razvoju kakovosti v
malih podjetjih, kooperacijam in povezovanju podjetij v podjetniške mreže, dopolnilnim
dejavnostim na kmetijah, dostopu do vseh vrst informacij in možnostim promocije ter
skupnega nastopa na tujih trgih.
Za uresničitev zastavljenih ciljev razvoja malega gospodarstva bo Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem izvajalo v obdobju 2000, 2001 naslednje projekte in ukrepe:
♦ urejanje zakonodaje na področju malega gospodarstva
♦ spodbujanje izobraževanja, informiranja, svetovanja in usposabljanja
♦ omogočanje lažjega dostopa do ugodnih finančnih virov
♦ spodbujanje skupne promocije v tujini s ciljem uspešnega izvoza
♦ stimulativni ukrepi na davčnem področju (olajšave in vzpodbude)
♦ stalna promocija podjetništva in podjetniške kulture
♦ podpora uvajanja standardov kakovosti, tehnološkem razvoju in inovacijam
♦ zagotavljanje in razvoj podjetniških in ekonomskih con, inkubatorjev, tehnoloških parkov,
♦ omejevanje sive ekonomije.
Da bi bila zastavljena strategija razvoja malega gospodarstva uspešna pa je potrebno povezati
vsa ministrstva, ki delujejo neposredno ali posredno na področju malega gospodarstva kakor
tudi vse nevladne institucije (GZS; OZS;...). S tako povezavo bomo dosegli večjo preglednost
nad delovanjem posameznega ministrstva na tem področju kakor tudi nad porabo sredstev
predvsem s ciljem doseganja sinergijskih učinkov. Na finančnem področju je potrebno
omogočiti v večji meri sodelovanje privatnega kapitala, saj bo tako mnogo intenzivnejša
privatna iniciativa pri razvoju malega gospodarstva. Organizacijsko pa se bo potrebno
pripraviti na konkurenčni pritisk iz držav Evropske unije predvsem z neposrednim
povezovanjem podjetij, kakor tudi s koriščenjem strukturnih skladov.
Strateški razvoj pospeševanja malega gospodarstva bo potekal preko razvoja in uvajanja novih
podpornih storitev in orodij pospeševanja malega gospodarstva s sodelovanjem strokovnjakov
iz vse Slovenije. Sodelovali bomo tudi z drugimi podobnimi institucijami v Evropi, predvsem s
pomočjo Evro info centra s ciljem prenosa znanja in izkušenj iz drugih okolij. Promovirali
bomo podjetništvo in podjetniško kulturo v Sloveniji.
Organizacijska podpora razvoju pospeševalne mreže malega gospodarstva bo zagotovljena
preko tehnične in finančne pomoči lokalnim in regionalnim podjetniškim centrom, ki so
določeni s programom: Institucionalna podpora regionalnemu in lokalnemu razvoju.
Organizirana bodo usposabljanja in stalno izobraževanje osebja v mreži in licenciranje
svetovalcev. Ministrstvo bo v letu 2000 podprlo nadaljnji razvoj informacijskega sistema
pospeševalne mreže malega gospodarstva.
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Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem bo vodilo in koordiniralo skupne programe med
več partnerji in sodelovalo pri pripravi integralnih razpisov.
Spremljanje razvoja malega gospodarstva bo zagotovljeno s sistematično zastavljenimi
dolgoročnimi analizami. Posredovali bomo stališča o problemih malega gospodarstva in
zastopali njihove interese. Dajali bomo predloge potrebnih ukrepov na državni ravni.
Zagotavljanje finančne podpore v malem gospodarstvu bo potekalo na podlagi posojil in
subvencij v projekte malega gospodarstva, posojil začetnikom, ministrstvo pa bo prav tako
sofinanciralo poslovno infrastrukturo (pospeševalni centri, tehnološki parki, inkubatorji,
obrtne cone, ekonomske cone in garancijski skladi).
Vlada bo zagotovila, da bo realizirana tehnična pomoč Evropske Komisije na področju malega
gospodarstva preko programov PHARE, Tretjega večletnega programa za mala in srednja
podjetja 1997 - 2000, ter strukturnih skladov. Malo gospodarstvo bo vključeno v druge oblike
tuje finančne pomoči na osnovi bilateralnih in trilateralnih aranžmajev z Nizozemsko, Nemčijo,
Francijo in Italijo ter Avstrijo in Madžarsko.
Temeljno odgovornost za uresničevanje programov in projektov imajo poleg Ministrstva za
malo gospodarstvo in turizem še Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Sklad Republike
Slovenije za razvoj malega gospodarstva, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter
Republiški zavod za zaposlovanje. Vlada bo podpirala učinkovitejše delovanje podpornega
okolja za malo gospodarstvo, da bo le-to dalo sinergijske učinke. Pri uresničevanju Strategije
bodo poleg navedenih institucij sodelovala podjetja in podjetniki, nevladne organizacije,
poslovna združenja in zbornici.
V času priprav za vstop Slovenije v EU bo potrebno, da Vlada izvede določene dodatne
aktivnosti. Politika pospeševanja malega gospodarstva, ki je definirana v Strategiji o razvoju
malega gospodarstva, bo dopolnjena na osnovi delovanja in izkušenj predvsem držav članic
EU o državnih pospeševalnih in razvojnih ukrepih za malo gospodarstvo. Pri vstopanju
Slovenije v EU se bo spremenilo veliko pogojev poslovanja, ki posegajo na gospodarska in
negospodarska področja, ki jih Strategija ob času svojega nastanka ni mogla upoštevati.
Na osnovi analiz prilagodljivosti malega gospodarstva zaradi ekonomskih in pravnih posledic
vstopa v EU, bodo ovrednoteni vplivi sprememb, nekonkurenčnost malega gospodarstva in
modificirane strateške usmeritve. Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se bo na
nacionalnem nivoju usposobilo za prevzem instrumentov pospeševanja malih in srednje velikih
podjetij iz Evropske Skupnosti. Na regionalnem in lokalnem nivoju bo ministrstvo dogradilo
institucije podpore malim in srednje velikim podjetjem sea delovanje v pogojih priključitve v
EU in za vzpostavitev mehanizmov za prenos pravnega reda Evropske Skupnosti na
podjetniški nivo. Izvajali bomo vse naloge zasnovane v Državnem programu za prevzem
pravnega reda EU.

5.

5.1.

PODROBNA OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 5697 - Subvencioniranje DDV domači in umetni
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obrti
4120

50.000 tisoč SIT

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
50.000 tisoč SIT

1.1.1. ZAKONSKE PODLAGE
Zakon o razvoju malega gospodarstva
Strategija razvoja malega gospodarstva
Zakon o davku na dodano vrednost

1.1.2.

IZHODIŠČA, MERILA IN KRITERIJI

Domače in umetnostne obrti danes predstavljajo v vseh evropskih in tudi zunaj evropskih
državah pomemben segment identitete in razpoznavnosti posameznih držav in narodnosti ter
dejavnostim namenjajo ustrezne stimulacije. Z mnogimi ukrepi in tudi finančnimi olajšavami
poskrbijo, da se ta segment narodne ustvarjalnosti primerno razvije.
MMGT se zaveda, da večina tistih, ki se preživlja z domačo in umetnostno obrtjo, živi na
demografsko ogroženih območjih, kjer je težko najti zaposlitev, zato je predlagana
stimulativna ureditev utemeljena.
Cilj postavke je omiliti potencialne negativne vplive (zvišanje cen, zmanjšanje konkurenčnih
sposobnosti, ...) na domačo in umetno obrt ob uvedbi davka na dodano vrednost. MMGT želi
na ta način spodbujati razvoj domače in umetne obrti v Sloveniji.

1.1.3.

REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI

S subvencioniranjem domače in umetne obrti želi ministrstvo ohraniti identiteto tradicionalnih
dejavnosti v Sloveniji. Rezultat subvencioniranja je ohranitev obstoja podjetij in samostojnih
podjetnikov, ki se ukvarjajo z domačo in umetno obrtjo.

1.2.

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 5701 - Stimuliranje posebnih dosežkov na
področju turizma in malega gospodarstva
5.000 tisoč SIT

4119-08

DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA

5.000 tisoč SIT

1.2.1. ZAKONSKE PODLAGE
Pravilnik o posebnih dosežkih na področju turizma in malega gospodarstva

1.1.2.

IZHODIŠČA, MERILA IN KRITERIJI

Določa pravilnik.
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1.1.3. REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI
Ministrstvo želi nagraditi posebne dosežke na področju turizma in malega gospodarstva.

1.3.

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 4125 - Pospeševalni center za malo gospodarstvo
200.000 tisoč SIT

4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH
SLUŽB
200.000 tisoč SIT

1.3.1. ZAKONSKE PODLAGE
Odlok o ustanovitvi Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo
Strategija razvoja malega gospodarstva
Zakon o razvoju malega gospodarstva

1.1.2.

IZHODIŠČA, MERILA IN KRITERIJI

Ključna naloga PCMG skupaj z MMGT in partnerji v letu 2000 bo podpora Regionalnim in
Lokalnim podjetniškim centrom, ki bodo izvajali za podjetnike in obrtnike finančne spodbude
(garancijski skladi, finančna pomoč za začetnike) specialistično in splošno svetovanje ter
usposabljanje po sprejetih standardnih programih.
PCMG bo nudil tudi tehnično pomoč pospeševalni mreži. Izvajanje vaucharskega sistema
svetovanja za podjetnike in obrtnike po vsej Sloveniji, bo ena izmed prioritetnih nalog v
prihodnjem letu.
Licenciranje svetovalcev za specialistična področja tudi sodi med pomembne aktivnosti PCMG
v letu 2000 ter s tem povezano parmanentno usposabljanje svetovalcev.
Podpora promociji inovacij in še posebej spodbujanje komercializacije invencij, bo osrednja
dejavnost SPIM. Še posebno težo bo imela priprava in izvajanje finančnih spodbud za pripravo
invencij za pripravo na proizvodnjo in nastope na trgu.
PCMG bo skupaj z MMGT in Zavodom za zaposlovanje in Ministrstvom za delo družino in
socialne zadeve podprl projekt žensekga podjetništva in mlade podjetnike. V letu 2000 bo
PCMG organiziral tudi borzo zanimivih projektov med potencialnimi investitorji in nosilci
projektov. Izdajal bo redni bilten Informator in druge pomembne publikacije.
Nadaljeval bo sodelovanje z OECD in UNIDO.
PCMG kot krovna organizacija EIC Ljubljana bo v letu 2000 preko EIC Ljubljana izvajal
nekatere prioritetne naloge.
Osnovna izhodišča za enoletni program dela EIC Ljubljana izhajajo iz 3. večletnega okvirnega
programa za mala in srednja podjetja EC-DGXXIII (za obdobje 1997 - 2000), iz strateških
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programskih usmeritev mreže Euro Info Centrov in EIC Ljubljana ter iz potreb uporabnikov,
ki smo jih zaznali v letu 1999.
Tako seje v letu 1999 pokazalo, da se število uporabnikov znatno povečuje, tudi vprašanja
postajajo vedno bolj zahtevna, kompleksna in zahtevajo od zaposlenih v EIC več znanja in
časa za obdelavo posameznih vprašanj oz. posredovanje odgovorov. Vedno bolj izstopajo štiri
področja (ki jih je EIC Ljubljana tudi že sicer izbral za specialistična področja) in sicer: javna
naročila EU, regionalni razvoj / strukturni skladi, informacijska družba in mednarodno
povezovanje / mednarodni management.

1.1.3.

REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI

Rezultat delovanja Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo bo vzpostavitev mreže
lokalnih in regionalnih podjetniških centrov skupaj z drugimi partnerji (MDDSZ, MEOR,
MZT, MKGP, SRD, ZRSZ).
Razvijali bomo vavčerki sistem svetovanja za podjetnik in obrtnike po vsej Sloveniji skupno z
MDDSZ. Težili bomo k promoviranju in prevsem komercializaciji inovacij s ciljem njihove
priprave za pilotsko proizvodnjo kakor tudi za prodor na trg.
Tako bo EIC Ljubljana (pri posameznih programih tudi v sodelovanju z drugimi evropskimi
Euro Info Centri):
1. Bistveno okrepil sodelovanje v mednarodnih projektih:
(poleg obstoječih so že lansirani za leto 2000 naslednji projekti: IBEX, Interprise, AIDA,
ter nadaljevanje sodelovanja v projektih: Leonardo da Vinci, sodelovanje z EIC Bruselj)
3. Pospešil ustanavljanje podmreže EIC Ljubljana v okviru obstoječe Pospeševalne mreže za
malo gospodarstvo in vzpostavil sodelovanje z na novo ustanovljenim centrom(a) v
Sloveniji.
4. Ojačal sodelovanje s Pospeševalno mrežo za malo gospodarstvo, predvsem z bodočimi
regionalnimi razvojnimi agencijami po modelu, kije znan v EU.
5. Intenziviral publiciranje tudi ob pomoči tujih dopisnikov (EIC Novice, sofinanciranje izdaje
evropskih publikacij v slovenskem jeziku).
6. Pospešil uvajanje kvalitete storitev EIC v smislu izdelave analiz obstoječih in potencialnih
uporabnikov in njihovih potreb ter prenos metodologije tudi na Pospeševalno mrežo za
malo gospodarstvo (predvsem na regijske in lokalne centre).
Uvedba teh novosti seveda vpliva tudi na povečanje potrebnih sredstev za delo Euro Info
Centra. Poleg tega na povečanje sredstev vpliva tudi nujna adaptacija dokumentacijskega
centra ter oprema. Pričakovati je, da bo del stroškov EIC povrnjen skozi različne vire
financiranja - s polnopravnim članstvom EIC Ljubljana v mreži Euro Info Centrov ter preko
mednarodnih projektov, v katerih bomo sodelovali.

1.4.

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 5868 - Sofinanciranje svetovanja in
usposabljanja podjetnikov preko vavčerskega sistema
40.000 tisoč SIT

4102

SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM
11.000 tisoč SIT
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

4120
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4130
4133

4.000 tisoč SIT
TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE
4.000 tisoč SIT
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH
SLUŽB
21.000 tisoč SIT

1.1.1. ZAKONSKE PODLAGE

i

Strategija razvoja malega gospodarstva
Zakon o razvoju malega gospodarstva
Državni program za prevzem pravnega reda EU

1.1.2.

IZHODIŠČA, MERILA IN KRITERIJI

MMGT bo nadaljevalo s sofinanciranjem vseh oblik svetovanja in usposabljanja podjetnikov.
Enote malega gospodarstva (gospodarske družbe kot tudi samostojni podjetniki) bodo prejele
subvencije kot povračilo nastalih stroškov svetovanja preko vavčaijev. Vključene so vse oblike
svetovanja in usposabljanja, ki jih izvajajo visokošolske institucije, GZS, OZS, regionalni in
lokalni podjetniški centri in ostale privatne in javne strokovne institucije. Pri tem bo MMGT
sofinanciralo zgolj tista opravila omenjenih institucij, ki so namenjena za potrebe malega
gospodarstva in se ne podvajajo s potrebami PCMG, RZZ in občin.
Na področju svetovanja bo MMGT podpiralo predvsem uvodna informacijska svetovanja,
pomoč pri ustanavljanju novih enot malega gospodarstva (pravnoorganizacijske oblike,
svetovanja glede izbire poslovnih priložnosti, informacije v zvezi s poslovnimi načrti), pomoč
pri iskanju zunanjih virov financiranja za začetek delovanja ali razširitev poslovanja
(posredovanje razpisne dokumentacije) in vzpodbujanje podjetniških idej, sprejeti zakonodaji,
zakonodaji v pripravi, o raznih oblikah pomoči podjetnikom, o gospodarski promociji,
izobraževanjih in možnostih ter pogojih poslovanja. MMGT bo tudi podpiralo predvsem
strokovna svetovanja za tehnološko, razvojno in izvozno podprte projekte, ki zagotavljajo
konkurenčnost tako na domačem kot tudi tujih trgih in ustvarjajo visoko dodano vrednost.

1.1.3. REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI
Z zgoraj navedenimi programi in ukrepi želimo realizirati enega od temeljnih ciljev Državnega
programa za prevzem pravnega reda EU za področje malih in srednje velikih podjetij krepitev informiranja, svetovalnega usposabljanja, pospeševanja inovacij in tehnološkega
razvoja, razširjanja kakovosti in izobraževanje vodilnih kadrov v enotah malega gospodarstva.

1.5.

4100
4102
4120

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 4126 - Promocija malega gospodarstva
70.000 tisoč SIT
SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM
12.000 tisoč SIT
SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM 47.000 tisoč SIT
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM
11.000 tisoč SIT
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1.5.1. ZAKONSKE PODLAGE
Zakon o razvoju malega gospodarstva
Strategija razvoja malega gospodarstva
Državni program za prevzem pravnega reda EU

1.1.2.

IZHODIŠČA, MERILA IN KRITERIJI

Ministrstvo bo sofinanciralo aktivnosti enot malega gospodarstva na domačih in tujih sejmih in
ostalih predstavitvah, kjer imajo prednost tiste enote, ki se bodo branžno organizirale. Za
uveljavitev Slovenije v mednarodnih institucijah je izrednega pomena pogostejše pojavljanje
slovenskih dosežkov na mednarodnih srečanjih.
MMGT bo sofinanciralo izdaje promocijskega gradiva na nacionalnem, regionalnem in
lokalnem nivoju tako privatnim kot tudi javnim ustanovam. Vsebina gradiva mora biti
povezana s širitvijo promocije malega gospodarstva kot sektorja gospodarske rasti kot tudi
posameznih enot malega gospodarstva (gospodarske družbe in samostojni podjetniki).
V letu 2000 bo MMGT organizator ali soorganizator več mednarodnih srečanj, konferenc in
poslovnih borz, tudi skupno z nekaterimi mednarodnimi institucijami.
MMGT bo sofinanciralo tudi delavnice, predavanja, zloženke, radijske in RTV oddaje,
časopise, ki jih bodo podjetniški centri, javni mediji in ostale privatne in javne strokovne in
izobraževalne institucije organizirale in objavljale z namenom informiranja, svetovanja in
izobraževanja o podjetniškem razvoju.
Spodbujali bomo medsebojno povezovanje malih podjetij z ostalimi na domačih in tujih trgih.

1.1.3. REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI
Rezultati, ki jih želimo doseči s promocijo malega gospodarstva, so povečevanje osveščenosti
podjetnikov in ostalih o pomenu in razvoju malega gospodarstva v Sloveniji, širitev koristnih
informacij za podjetnike in povečevanje izvoznih aktivnosti enot malega gospodarstva
Slovenije.

1.6.

4102

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 4127 - Usposabljanje za področje malega
gospodarstva
35.000 tisoč SIT
SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

35.000 tisoč SIT

1.6.1. ZAKONSKE PODLAGE
Zakon o razvoju malega gospodarstva
Strategija razvoja malega gospodarstva
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1.6.2.

IZHODIŠČA, MERILA IN KRITERIJI

MMGT bo nadaljevalo s subvencioniranjem dela stroškov študija podjetništva na visokih in
višješolskih programih na slovenskih univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih v
Republiki Sloveniji, kjer potekajo verificirani študijski programi podjetništva.
Subvencij bodo deležni podjetniki, ki imajo lastno malo podjetje oziroma so samozaposleni in
se ob opravljanju samostojne dejavnosti kot s.p.p. dodatno izobražujejo.

1.1.3.

REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI

Na ta način se bo povečala izobrazbena raven lastnikov malih podjetij in s.p.p. s področja
podjetništva, s tem bo dosežena tudi višja kakovost vodenja in upravljanja enot malega
gospodarstva v Sloveniji.

1.7.

4100
4102

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 4128 - Sofinanciranje pridobivanja ISO
standardov
50.000 tisoč SIT
SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM
SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

5.000 tisoč SIT
45.000 tisoč SIT

1.7.1. ZAKONSKE PODLAGE
Zakon o razvoju malega gospodarstva
Strategija razvoja malega gospodarstva
Državni program za prevzemanje pravnega reda EU

1.7.2.

IZHODIŠČA, MERILA IN KRITERIJI

MMGT bo:
sofinanciralo pridobivanje certifikatov in ostalih tehničnih standardov v evropskem in
svetovnem merilu v malih podjetjih skupaj z Uradom za standardizacijo in meroslovje
sofinanciralo uvajanje nagrajenih inovacij v proizvodnjo
sofinanciralo izobraževanje po programu REFA
sofinanciralo tehnološke izboljšave v malih podjetjih, predvsem na deficitarnih
področjih.

1.7.3.

REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI

Rezultat sofinanciranja pridobivanja certifikatov kakovosti bo izboljšanje tehnološke ravni in
povečanje konkurenčnih sposobnosti enot malega gospodarstva.
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1.8.

4020
4102
4133

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 4135 - Harmonizacija slovenske tehnične
zakonodaje s tehnično zakonodajo veljavno v državah članicah EU
44.446 tisoč SIT
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE
IZVAJALCE JAVNIH SLUŽB

4.500 tisoč SIT
12.500 tisoč SIT
27.446 tisoč SIT

1.8.1. ZAKONSKE PODLAGE
Državni program za prevzemanje pravnega reda EU
Pridružitveni sporazum

1.8.2.

IZHODIŠČA, MERILA IN KRITERIJI
»

Usklajevanje slovenske zakonodaje s področja malega gospodarstva in turizma bo temeljna
naloga MMGT tudi v letu 2000. MMGT vodi 16. delovno skupino za vstop v EU - mala in
srednja podjetja, ki je v letu 1998 že uspešno opravila multilateralni in bilateralni screening in
bo tudi v letu 2000 nadaljevala z uresničevanjem programa za prevzem pravnega reda EU.
Spremembe Zakona o razvoju malega gospodarstva, ki so v pripravi, in dopolnitve Strategije
razvoja malega gospodarstva bodo upoštevale priporočila Evropske komisije.
Nadaljevali bomo z uvelajvitvijo mehanizma za prenos pravnega reda EU na podjetniški nivo
in prevzeli instrumenti EU za malo gospodarstvo na nacionalnem nivoju. Pri tem bo MMGT
sofinanciralo potrebne raziskave za področje zagotavljanja ustrezne podpore razvoju malega
gospodarstva v Sloveniji v luči približevanja EU.
Pri harmonizaciji bodo sodelovali zunanji strokovnjaki različnih privatnih in javnih strokovnih
institucij.
Za zagotavljanje ustrezne statistične in sistemske baze podatkov iz področja razvoja malega
gospodarstva v Sloveniji, ki primerljiva s statističnimi podatki o malih in srednjih podjetijih
EU, bo MMGT nadaljevalo s sofinanciranjem ustreznih sistemskih raziskav za zagotovitev
potrebne infrastrukture za zagotavljanje informacijske podpore, sofinanciralo pa bo tudi
raziskave o ekonomskih posledicah vstopa v EU za področje malega gospodarstva in turizma.

1.8.3. REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI
Želimo doseči usklajenost slovenske zakonodaje in ostalih razvojnih dokumentov za področje
malega gospodarstva z zakonodajo EU. Na podlagi izdelanih raziskav o pravnih in
ekonomskih posledicah vstopa Slovenije v EU, bo MMGT lažje oblikovalo ukrepe za blažitve
negativnih posledic, kijih bodo deležne enote malega gospodarstva v Sloveniji.

1.9.

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 4158 - Finančne vzpodbude za posebne ciljne
skupine
450.000 tisoč SIT
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4305

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM
450.000 tisoč SIT

1.9.1. ZAKONSKE PODLAGE
Zakon o razvoju malega gospodarstva
Strategija razvoja malega gospodarstva
Državni program za sprejem pravnega reda EU
Zakon o vzpodbujanju skladnega regionalnega razvoja

1.1.2.

IZHODIŠČA, MERILA IN KRITERIJI

Ministrstvo bo tudi v obdobju 2000-2001 aktivno nadaljevalo s spodbujanjem podjetništva
med skupinami, ki so še premalo prisotne v slovenskem gospodarskem prostoru, to so:
ženske, mladi podjetniki ter podjetniška dejavnost v okviru manj razvitih področij Slovenije.
i
Še posebej bo MMGT vzpodbujalo hitro rastoča, razvojno in izvozno usmerjena mala podjetja
- gazele. Ob vstopu v EU bodo slovenska podjetja izpostavljena še ostrejšim konkurenčnim
pogojem. Le dobro pripravljena in inovativna podjetja bodo uspela povečati konkurenčne
sposobnosti. Še posebej bodo pritiskov izpostavljena obrtna podjetja. Zato bo MMGT
sofinanciralo tudi razvojne projekte obrti in medsebojno povezovanje manjših podjetij v
podjetniške grozde.
Zato bo MMGT tudi v letu 2000 subvencioniralo delež investistcijskih vlaganj v proizvodnjo,
opremo in razvoj malih podjetij in samostojnih podjetnikov. Pri tem bodo imela prednost
proizvodna, tehnološko in izvozno usmerjena mala podjetja in samostojni podjetniki in
podjetja, ki ustvaijajo nova delovna mesta.

1.1.3. REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI
S temi ukrepi želi MMGT ustvariti podjetniško klimo, ki bo vzpodbujala razvoj celotnega
malega gospodarstva v gospodarsko učinkovit in konkurenčen segment. To je tudi eden od
ciljev Državnega programa za prevzem pravnega reda EU na področju malih in srednje velikih
podjetij.

1.10. PRORAČUNSKA POSTAVKA: 4159 - Sofinanciranje dualnega sistema
izobraževanja
110.000 tisoč SIT
4120

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
110.000 tisoč SIT

1.10.1 ZAKONSKE PODLAGE
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Obrtni zakon
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1.10.2. IZHODIŠČA, MERILA IN KRITERIJI
V šolskem letu 1997/98 uveden dualni sistem poklicnega izobraževanja (vajeništvo), bo
MMGT v letu 2000 sofinanciralo po utečenih kriterijih skupaj z MŠŠ in MDDSZ v višini 10 %
stroškov delodajalca in stroškov obrtne zbornice za vsako učno mesto.

1.10.3. REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI
Doseči želimo višjo strokovno usposobljenost mladih kadrov v obrti in obrti podobnih
dejavnostih.

1.11. PRORAČUNSKA POSTAVKA: 4138 - Tuja tehnična pomoč - lastna udeležba
177.780 tisoč SIT
4020
4029
4120
4130-99
4202-99
4204-01
4300

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI TRANSFERI OBČINAM
NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV
NOVOGRADNJE
INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM
DRŽAVE

2.962 tisoč SIT
8.889 tisoč SIT
32.593
17.778
20.741
88.891

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT

5.926 tisoč SIT

1.11.1. ZAKONSKE PODLAGE
Obveznosti, ki jih RS prevzema pri izvedbi programov iz sredstev PHARE programov in
Tretjega večletnega programa.

1.1.2.

IZHODIŠČA IN KAZALCI

V skladu z merili za pridobitev sredstev iz programa PHARE CBC, prekomejnega
sodelovanja, je slovenska stran dolžna zagotovitit finančno soudeležbo za projekte, ki
potekajo v okviru sodelovanja z obmejnimi regijami Avstrije in Italije.
Na področju turizma bodo v izvedbi projekti, ki so bili razpisani za leto 1999 oz. do leta 2000.
Ti projekti so:
• Obmejno turistično območje
• Alpski koncept
• Računalniško podprt informacijski sistem za turizem
• Razvoj turizma med Pohorjem in Muro
• Razvoj turizma med Pohorjem in Dravo
• Turistične poti
Cilj je razvoj turistične ponudbe na obmejnem območju z izgradnjo infrastrukture, ki povezuje
obmejni prostor in povečuje njegovo privlačnost za turistični obisk. Hkrati pomeni to
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povezovanje oblikovanje skupnih produktv z državami članicami Evropske unije.
Na področju malega gospodarstva se bodo nadaljevali naslednji projekti:
•

Strukturni skladi - priprava programov

• Tretji večletni program - odločba pridružitvenega sveta EU
• Bilaterala: Italija, Francija, Nemčija
• Trilaterala: Slovenija, Avstrija, Hrvaška

1.12. PRORAČUNSKA POSTAVKA: 5870 - Sofinanciranje izgradnje informacijskega
sistema za malo gospodarstvo
20.000 tisoč SIT
4029
4102
4120
4133

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI (AH IN PD)
SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE
IZVAJALCE JAVNIH SLUŽB

5.000 tisoč SIT
5.000 tisoč SIT
5.000 tisoč SIT
5.000 tisoč SIT

1.12.1. ZAKONSKE PODLAGE
Zakon o razvoju malega gospodarstva
Strategija razvoja malega gospodarstva

1.1.2.

IZHODIŠČA, MERILA IN KRITERIJI

Uspešno delovanje podpornega okolja za malo gospodarstvo je prav gotovo eden od temeljev
informacijskega sistema, ki bo zagotavljal vse informacije o razpisih, dejavnostih posameznih
pospeševalnih centrov, ministrstev in o programih tuje evropske pomoči. Omogočati mora
dostop do informacij vsem partnerjem v pospeševalni mreži kakor tudi posameznim
podjetnikom. Prav tako mora zagotavljati dostop do mednarodnih dejavnosti Euro info centra,
kakor tudi periodične publikacije, analize, raziskave in posamezne dokumente pospeševalnih
centrov. Takšen informacijski sistem pa mora zagotavljati tudi komunikacijo med lokalnimi,
regionalnimi podjetniškimi centri, partnerji, podjetniki, zbornicami, ...
Seveda pa je informacijska povezava med ministrstvom in mrežo pospeševalnih centrov, kakor
tudi povezava znotraj same mreže eden od ključnih pogojev za njen uspešni nadaljnji razvoj.
Tak informacijski sistem mora omogočati komunikacijo, ki bo poenostavila delovanje mreže
ter dostop do programov partnerjev. Prav tako tudi povezave na mednarodni ravni, predvsem
državami Evropske unije in državami srednje in vzhodne Evrope. Ključno vlogo pri tem bo
imel Euro info center.

1.1.3.

REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI

Z izgradnjo informacijskega sistema želimo doseči enega od petih prednostnih ciljev Tretjega
večletnega programa EU za mala in srednja podjetja 1997 - 2000, v katerega je vstopila
Slovenija s podpisom Pridružitvenega sporazuma. Cilj je pomagati malim in srednjim
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podjetjem pri evropeizaciji in internacionalizaciji njihovih strategij, še zlasti z boljšimi
informacijskim službami.

6.

PREDSTAVITEV

PODROČNIH

-

SEKTORSKIH

-

RESORNIH

CILJEV NA PODROČJU TURIZMA ZA OBDOBJE 2000-2001
Trendi v slovenskem turističnem gospodarstvu sledijo zahodnoevropskim z opaznim časovnim
zamikom, vendar lahko z gotovostjo trdimo, da jim sledijo. To pomeni, da drsi slovenska
hotelska ponudba, v kolikor je vezana na t. i. masovno ponudbo, v vse bolj nezavidljiv
gospodarski položaj. Zmanjkuje sredstev za nujne obnove hotelov, akumulacija v objektih pa
je premajhna, da bi lahko preprečili problem upadajočega števila turistov s širjenjem
programske ponudbe in z modernizacijo nastanitvenih objektov.
Turizem je po drugi strani najperspektivnejša gospodarska panoga razvitih gospodarstev,
kadar gre za specializirano turistično ponudbo in za visoko kvaliteto ponudbe. To spoznanje
mora postati vse bolj tudi usmeritev in ciljna pot razvoja slovenske turistične ponudbe. WTO
napoveduje, da je možna tudi na evropskem območju znatna gospodarska rast na področju
zahtevnejših zvrsti turizma - gre za ponudbo rekreativnega, športnega, preventivnega,
alternativnega, kulturnega in družinskega turizma ter turizma v tkim. »tematskih parkih«.
Država bo aktivno podpirala celotni sektor turizma, poseben poudarek bo namenjen
projektom na področju navedenih perspektivnih področij.
Strategijo, ki zagotavlja nakazani razvoj turizma za obdobje 2000 in 2001, je Ministrstvo za
malo gospodarstvo in turizem opredelilo z naslednjimi cilji:
%
pospeševanje rasti deleža prihodka v BDP iz turizma
stimuliranje multiplikatorskega učinka turizma
ustvarjanje višje stopnje dodane vrednosti
prestrukturiranje in širjenje turistične ponudbe ob sodelovanju drugih ministrstev
pospeševanje boljše izkoriščenosti obstoječih nastanitvenih objektov s ciljno podporo
turističnim podjetjem, ki se odločajo za specializacijo in vlaganje v kvaliteto svoje ponudbe
izboljšanje okolja za investiranje turističnih podjetij v kvaliteto in v širjenje programske
ponudbe
izboljšanje okolja za investicije turističnih podjetij v specializacijo
aktivna pomoč malim turističnim enotam, da postanejo konkurenčna
aktivno pospeševanje in omogočanje razvoja podjetniške kulture na področju turizma
vlaganje v izobraževanje v turizmu
ustvarjanje pogojev za zaposlovanje kvalificirane delovne sile
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spodbujanje združevanja človeških potencialov in kapitala v turizmu Slovenije
podpora privatizacijskim procesom v turizmu

7.

POLITIKE, PROGRAMI, PROJEKTI IN UKREPI

Poglavitni poudarki pospeševanja turizma bodo temeljili v naslednjih dveh letih na izgradnji in
poenotenju informacijskega sistema v turizmu, na izobraževanju, na koncentraciji in na
vzpodbujanju dviga kvalitete ponudbe.
Za uresničitev zastavljene politike ter programov bo izvajalo Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem naslednje projekte in ukrepe:
urejanje in prilagajanje zakonodaje na področju turizma;
povezovanje (koncentracija) slovenske turistične ponudbe ter s tem koncentracija znanja in
kapitala;
podpora specializaciji turističnih in gostinskih ponudnikov;
podpora uvajanja standardov kakovosti;
splošno in dopolnilno strokovno in splošno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v
gostinstvu in turizmu;
stimulativni ukrepi na davčnem področju;
omogočanje ugodnejših posojil in kreditov različnim ciljnim skupinam, katerih dejavnost je
povezana s turističnim gospodarstvom;
aktivno povezovanje z drugimi ministrstvi in uradi, ki so vsebinsko povezani s posameznimi
programi in projekti;
promocija slovenskega turizma doma in v tujini.
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem bo vzpodbujalo povezovanje različnih
ministrstev, k posameznim projektom pa bo pritegnilo tudi nevladne institucije, kot so GZS,
OZS. TZS itd.
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem bo aktivno podpiralo marketinške raziskave
domačega in tujih trgov, kakor tudi makro- in mikroekonomske raziskave s področja
turističnega gospodarstva, ki. jih bo naročalo pri strokovnih institutih na podlagi javnih
razpisov oziroma skladno z merili Zakona o pospeševanju turizma. Sodelovanje na srednje- in
dolgoročni osnovi načrtujemo z domačimi in tujimi strokovnjaki in instituti s tega področja ter
z Ministrstvom za znanost in tehnologijo. Pri urejanju in zbiranju podatkov bomo sodelovali s
Statističnim uradom Republike Slovenije. Ministrstvo bo pritegnilo k sodelovanju tudi
znanstvene institute, ki se ukvarjajo z makro- in mikroekonomskimi raziskavami.
Na finančnem področju bo podpiralo Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem krepitev
tkzv. »družinskih turističnih podjetij«, ki predstavljajo v razvitih turističnih gospodarstvih zelo
visok odstotek lastništva (v Avstriji na primer preko 70%), pri nas pa se uveljavljajo prepočasi
in v premajhnem številu, kar ima za posledico premajhno samoiniciativnost turističnega
gospodarstva. V sodelovanju z Ministrstvom za finance bomo poskušali urediti čim več
finančnih in/ali davčnih vzpodbud za vlagatelje. Vlada bo pridobivala strokovno pomoč tudi
preko projektov PHARE in drugih strukturnih skladov EU.
Drugi poudarek bo veljal programom podaljševanja turistične sezone, ki jo vidi Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem v krepitvi dodatne ponudbe. Včasih je nosila naziv
»sekundarna ponudba«, danes pa postaja prav programska komponenta vse bolj vprežni konj
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razvoja kakega turističnega območja. Le na takšen način bomo privabili finančno krepkejše
goste v Slovenijo in jih uspeli v njej tudi zadržati.
Program je povezan z intenzivnejšim vnašanjem prvim kulture v turistično ponudbo. Gre za
širitev programskega dela ponudbe, kakor tudi za sodelovanje pri ohranjanju slovenskega
kulturnega izročila in dediščine. Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem bo na tem
področju sodelovalo z Ministrstvom za kulturo pa tudi z Ministrstvom za šolstvo in šport. S
slednjim bo sodelovalo tudi pri programih osnovnega in dopolnilnega pa tudi dodatnega
strokovnega in splošnega izobraževanja za potrebe turizma v širšem smislu. V ta sklop sodi
tudi sofinanciranje mednarodnih tradicionalnih srečanj različnih organizacij, združenj in
klubov, ki so posredno ali neposredno povezana s turizmom, organiziranje kongresov kakor
tudi festivali in projekti novih prireditev.
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem bo sodelovalo z Ministrstvo za promet in zveze
ter poskušalo uskladiti časovne irt vsebinske načrte obeh ministrstev pri določanju poudarkov
pri obnovi in izgradnji infrastrukture.
Slovenska trženjska politika mora izdelati privlačne možnosti skupnega trženja s privlačnimi
turističnimi destinacijami v sosednjih deželah ter zanje izdelati strategije trženja. Postavka je
tem nujnejša, čim bolj oddaljena je dežela od Slovenije. Na tem področju bo nosilec dejavnosti
Center za promocijo turizma, ki bo, kakor že doslej, sodeloval z Uradom vlade za informiranje
in po potrebi z Ministrstvom za zunanje zadeve. S slednjim bomo sodelovali tudi pri projektih
obnove prestižnih objektov turistične ponudbe (raba v protokolarne namene) ter v primerih,
ko bomo potrebovali ekonomske ali druge podatke o tujih partnerjih.
Turistično gospodarstvo lahko odločilno pripomore k demografski revitalizaciji manj razvitih
območij Slovenije. Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem bo v povezavi z Ministrstvom
za delo, družino in socialne zadeve izdelalo načrte za sodelovanje pri projektih oživljanja
slovenskega podeželja. Na tem področju bo Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
sodelovalo tudi z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti. Ministrstvom za ekonomske
odnose in razvoj ter z Zavodom RS za zaposlovanje. Turizem - predvsem projekti prenove
objektov - je idealno področje za vključevanje brezposelnih oseb v programe javnih del.
Predloge in konkretno sodelovanje predvidevamo tudi z Ministrstvom za obrambo, saj gre
mnogokrat za kraje, ki ležijo ob meji RS. Pomembno bo tudi sodelovanje z Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki se lahko vključi v omenjene projekte s programi
pospeševanja kmetijstva (na primer naravi prijaznega).
Zadnja točka se navezuje na varovanje narave, ki je za področje turizma silno pomembno, saj
lahko kakšna pokrajina ali kraj igrata pomembnejšo vlogo v turizmu le, kadar ponudita
obiskovalcem zdravo okolje. Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem bo na tem področju
sodelovalo z Ministrstvom za okolje in prostor. Varovanje narave predstavlja v praksi
počasen, a dosleden prehod na mehke oblike turizma, kar vključuje aktivno varovanje
interesov matičnega prebivalstva pred prevelikim številom obiskovalcev ter varovanje okolja
pred erozijo, ki jo povzroča masovni turizem. Tematsko povezano je tudi varovanje zdrava
ljudi - z Ministrstvo za zdravstvo bomo sodelovali na področju trženja zmogljivosti
zdraviliških objektov doma in v tujini.
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem bo intenzivno nadaljevalo projekte prilagajanja
slovenske zakonodaje s področja turizma evropski zakonodaji, pri čemer bo sodelovalo z
Ministrstvom za pravosodje, s Službo vlade za evropske zadeve (predvsem projekti PHARE in
drugi programi pomoči RS pri vključevanju v EU) ter s Službo vlade za zakonodajo.
Turizem uspeva le v varnih državah, kar smo lahko občutili zelo občutljivo v času vojaškega
posega NATO v ZRJ. Z Ministrstvom za notranje zadeve bomo sodelovali pri zagotavljanju
osebne varnosti domačim in tujim gostom v slovenskih turističnih krajih.
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8.

PODROBNA OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

8.1.
4029

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 5700 - Članarine
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

97.115 tisoč SIT

97.115 tisoč SIT

8.1.1. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE
Meddržavni sporazumi
Državni program za prevzem pravnega reda EU
Zakon o pospeševanju turizma

8.1.2.

IZHODIŠČA, MERILA IN KRITERIJI

MMGT načrtuje za leto 2000 na področju turizma plačilo članarin WTO, na področju malega
gospodarstva pa EU-SME.

8.1.3. REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI
Ministrstvo želi s članstvom v organizacijah in institucijah, ki se ukvarjajo s turizmom,
zagotoviti:
• informiranost o trendih razvoja turizma po svetu,
informacije o programih pomoči turističnim podjetjem, kakor jih predvidevajo skladi EU.
S članstvom Slovenije v EU-SME bo malo gospodarstvo pridobilo sredstva iz naslova
strukturnih skladov.

1.2.

4133

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 3984 - Nacionalna turistična organizacija
1.220.000 tisoč SIT
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE
JAVNIH SLUŽB
1.220.000 tisoč SIT

1.2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE
Zakon o pospeševanju turizma
Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji s programom
aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje

1.1.2.

IZHODIŠČA MERILA IN KRITERIJI

MMGT načrtuje za leto 2000 za delovanje Centra za promocijo turizma oz. Nacionalne
turistične organizacije 1.220.000 tisoč SIT. V vsoto so vključeni poleg stroškov poslovanja
Centra za promocijo turizma v RS tudi stroški obratovanja vseh reprezentančnih pisarn Centra
v tujini in delovanje turističnega radia v Republiki Sloveniji. Vsota zagotavlja uspešno

poročevalec, št. 74/VIII

1450

26. oktober 1999

delovanje Nacionalne turistične organizacije v normalnih gospodarsko-političnih razmerah in
pokriva obseg izvajanja rednega programa aktivnosti.

1.1.3. REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI
Center za promocijo turizma bo nadaljeval uspešno povezovanje slovenske turistične ponudbe
ter njeno skupno trženje na domačem in na tujih tržiščih.
V veliki meri bo v praksi soudeležen pri izvajanju Zakona o pospeševanju turizma.
S sodelovanjem na vseh pomembnejših mednarodnih sejmih želimo doseči boljše poznavanje
Slovenije kot varne, zelene destinacije na stičišču pomembnih geografskih enot Evrope.

1.3.

4102
4120
4130
4133

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 4129 - Sofinanciranje turističnih programov
150.000 tisoč SIT
SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM
15.000 tisoč SIT
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
30.000 tisoč SIT
USTANOVAM
15.000 tisoč SIT
TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE
90.000 tisoč SIT
IZVAJALCE JAVNIH SLUŽB

1.3.1. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE
Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma (Ur.l. RS, št.7/95)
Zakon o pospeševanju turizma (Ur.l. RS, št. 57/98 in podzakonski akti)
Zakon o gostinstvu (Ur.l. RS, št. 1/95 in ..../99)

1.1.2.

IZHODIŠČA,1 MERILA
IN KRITERIJI
•

Opis dejavnosti
Sofinanciranje turističnih programov je namenjeno postopnemu prestrukturiranju turistične
ponudbe. Cilj sofinanciranja je doseganje višje stopnje dodane vrednosti - predvsem na tistih
območjih, ki so se organizirala skladno z Zakonom o pospeševanju turizma. Za pripravo
turističnih razvojnih programov na turistično manj razvitih območjih pa se lahko namenijo
sredstva le za pripravo celovitega program razvoja, ki ga sofinancira več ministrstev oz.
ministrstvo, pristojno za razvoj. Turistični programi zajemajo tudi proučevanje turističnih
tokov in rezultatov turizma ter aktivnosti, povezane z oblikovanjem novih turističnih
produktov in ponudb, ki imajo strokovno podlago. V povezavi z oblikovanjem novih
turističnih ponudb sodi v turistične programe tudi usposabljanje za dvig kakovosti storitev in
usposabljanje za upravljanje s turizmom, kakor tudi usposabljanje za doseganje usklajenosti z
zakonodajo Evropske unije.
Dejavnost bo usmerjena na podlagi javnega razpisa oziroma meril, ki bodo dajala prednost
pospeševanju turizma na turističnih območjih, skladno z Zakonom o pospeševanju turizma.
Dinamika financiranja
40% v prvem polletju
26. oktober 1999
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60% v drugem polletju
Skupna višina sredstev: 150.000 tisoč SIT
Namembnost sredstev:
■ Sofinanciranje raziskovalnih nalog v okviru ciljnega raziskovalnega programa za področje
turizma, ki se nanašajo na strokovne podlage za potrebe razvoja turizma in vodenje
turistične politike na nacionalni ravni;
■ Sofinanciranje programov dejavnosti lokalnih turističnih organizacij;
■ Sofinanciranje programov regionalnih in področnih turističnih organizacij;
■ Sofinanciranje načrtov razvoja turizma in marketinških analiz na podlagi oz. v okviru
regionalnih razvojnih načrtov;
■ Sofinanciranje programov usposabljanja za kakovost gostinskih in drugih turističnih
storitev;
■ Sofinanciranje vzpostavitve turistične signalizacije in izgradnja celovitega, računalniško
podprtega sistema informiranja za potrebe turizma;
■ Sofinanciranje raziskav znanstvenih institucij na področju turizma in izdajanje strokovnih
publikacij.

1.1.3. REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI
Cilj dejavnosti je oblikovanje novih in pestrejših oblik turistične ponudbe, povečanje kakovosti
storitev na podlagi večje izrabe znanja in možnosti posodobitve upravljanja s turizmom s
pomočjo informatizacije.

1.4.

4100
4102
4120
4130
4133

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 4134 - Sofinanciranje turističnih prireditev
80.000 tisoč SIT
SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM
SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE
IZVAJALCE JAVNIH SLUŽB

35.000 tisoč SIT
18.000 tisoč SIT
15.000 tisoč SIT
5.000 tisoč SIT
7.000 tisoč SIT

1.1.1. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE
Resolucija o strateških ciljih na področju turizma (Ur.l.RS, št. 7/95)
Zakon o pospeševanju turizma (EPA 1417 -tretja obravnava)

1.1.2.

IZHODIŠČA, MERILA IN KRITERIJI

Opis dejavnosti
S pomočjo turističnih prireditev se usmerjajo turistični tokovi in turistična potrošnja in
razporejajo turistična potovanja na celo leto.Turistične prireditve v okvir katerih sodijo tako
rekreativne, kot kulturne, športne, zabavne in kongresne postajajo čedalje bolj tudi osrednja
turistična privlačnost in ne le dopolnilna turistična ponudba. Sredstva sofinanciranja so na
poročevalec, št. 74/VIII
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podlagi javnega razpisa namenjena prireditvam, ki privabljajo tuje in domače obiskovalce in
imajo velik pomen za pospeševanje turizma in potrošnje na posameznem območju.
Dinamika financiranja
I. kvartal:
25%
II. kvartal:
25%
III. kvartal:
30%
IV. kvartal:
20%
Skupna visina sredstev: 80.000 tisoč SIT
Namembnost sredstev:
Sofinanciranje prireditev nacionalnega pomena in mednarodnih prireditev;
Sofinanciranje turističnih prireditev regionalnega pomena;
Sofinanciranje turističnih prireditev, ki ohranjajo kulturno dediščino;
Sofinanciranje prireditev, ki spodbujajo mobilnost mladih;
Sofinanciranje mednarodnih tradicionalnih srečanj različnih turističnih organizacij, združenj
in klubov;
Sofinanciranje kongresov;
Sofinanciranje priprave projektov novih prireditev.

1.1.3. REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI
Temeljni cilj turističnih prireditev je usmerjanje turističnih tokov preko celega leta in povečanje
privlačnosti turistične ponudbe, kakor tudi potrošnje turistov.

1.5.

4305

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 6753 - Sofinanciranje investicij v obnovo in
razvoj turističnih objektov
1.105.487 tisoč SIT
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM
1.105.487 tisoč SIT

1.1.1. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE
Zakon o pospeševanju turizma (Ur.l. RS, št. 57/98)
Uredba o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture (Ur.l.
RS, št. 11/99)

1.1.2.

IZHODIŠČA, MERILA IN KRITERIJI

Opis dejavnosti
Posodabljanje turistične ponudbe zaradi povečanja konkurenčnosti in doseganja ciljev, ki jih
postavlja Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v R Sloveniji, zahteva
vlaganja v posodobitev različnih naprav in objektov turistične infrastrukture.
Usmeijanje investicij bo potekalo na podlagi meril in pogojev iz veljavne uredbe, ki jih bo
opredelil javni razpis.
Dinamika financiranja
26. oktober 1999
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60% v tretjem kvartalu
40% v četrtem kvartalu
Skupna višina sredstev: 1.105.487 tisoč SIT
Namembnost sredstev: turistična infrastruktura (hotelska infrastruktura, žičnice...).

1.1.3. REZULTATI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI
Cilj dejavnosti je izboljšanje kakovosti in povečanje obsega ter dopolnjevanje turistične
ponudbe zaradi čedalje zahtevnejšega povpraševanja in ohranjanja konkurenčnosti.

1.6.

4120

PRORAČUNSKA POSTAVKA: 5871 - Turistična zveza Slovenije
20.000 tisoč SIT
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
20.000 tisoč SIT

1.6.1. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE
Resolucija o strateških ciljih na področju turizma (UL RS št. 7/95).

1.6.2.

IZHODIŠČA, MERILA IN KRITERIJI

V predstavitvi področnih sektorskih resornih ciljev je zapisano, da bo država aktivno podpirala
celotni sektor turizma, med katere sodi tudi dejavnost Turistične zveze Slovenije.

poročevalec, št. 74/VM

1454

26. oktober 1999

Leto: 2000

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
PRILOGA K
OBRAZLOŽITVI
36: MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH
II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI
III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK
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A. Bilanca odhodkov

Leto: 2000

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM

v tisoč tolarjih

Realizacija
1998(1)

Konto

Ocena realizacija
1999 (2)

Predlog proračuna Indeks
2000 (3)
4:3/2

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH
A. Bilanca odhodkov
[3611 ^Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
1 llprava in administracija
1010 Plače
1020 Materialni in drugi stroški
3 Programi
3651 Promocija malega gospodarstva
3652 Promocija turizma
3654 Prilagajanje EU
3655 Investicije v turizem
3685 Investicije
3691 Programi EU - donacije DIS
3693 Druge donacije
3694 Donacije - lastna udeležba
B. Račun finančnih terjatev in naložb
|361^jMinistrstvo za malo gospodarstvo in turizem
3 Programi
3656 Malo gospodarstvo (B)
3657 Investicije v turizem (B)
3696 Kupnine

1.800.097
JL800097J
186.401
116.811
69.590
1.613.696
463.928
776.365
6.140
0
169
222.602
0
144.492
2.764.753
^1764^753^
2.764.753
433.636
917.000
I 414.116

3.059.468
544.230
193.584
350.646
2.515.238
792.384
1.266.647
50.000
0
89.341
43.304
0
273.562
1.876.381
JJ176381J
1.876.381
343.438
900.000
632.943

4.717.050 154.2
4.717.050 154,2i
531.578
97,7
184.047
95,1
347.531
99,1
4.185.472 166,4
1.025.000 129.4
1.475.000 116.5
44.446
88,9
1.105.487
51.527
57,7
268.232 619,4
38.000
177.780
65,0
332.500
17.7
^^3X500^ 17,7|
332.500
17,7
0
0,0
0
0,0
332.500
52,5

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI
A. Bilanca odhodkov
40 j |TEKOČl ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspešnost
4004 Nadurno delo
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevld delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
4027 Kazni in odškodnine
4029 Drugi operativni odhodki
|41 j [TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
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1.800.097
367.096 \ \
96.556
79.011
1.728
7.014
5.892
1.024
1.887
13.794
7.618
6.038
52
86
256.746
53.502
28.808
6.020
1.282
12.383
13.052
15.048
1.457
125.195

3.059.468
624.631
Ji.
161.887
132.034
3.094
11.641
10.471
2.100
2.547
22.650
12.607
9.815
86
142
440.093
70.370
17.921
21.100
4.400
27.931
9.200
54.775
7.400
226.996

4.717.050
572.012 I
156.016
119.042
3.840
12.214
11.772
4.972
4.176
21.586
12.016
9.354
81
135
394.410
68.883
3.899
18.127
13.643
31.072
19.132
67.939
0
171.715

1.212.441 I
393.615
14.173

2.128.009 k
690.640
46.811

2.201.117 I 103,4
278.500
403
52.000 111,1

154.2
91,6 j
96,4
90.2
124.1
104,9
112,4
236,8
164.0
953
95.3
95,3
94,6
94.8
89.6
97.9
21.8
85.9
310.1
111.3
208,0
124,0
0,0
75.7
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Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
Konto

Realizacija
1998 (1)

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Dnjgi transferi posameznikom
412 T ransferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države
4132 Tekoči transferi v dnige javne sklade in agencije
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb
INVESTICIJSKI ODHODKI
E3
420 Nakup Ln gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring
INVESTICIJSKI
TRANSFERI
gj
430 Investicijski transferi
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom
B. Račun finančnih terjatev in naložb
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
£j DELEŽEV
440 Dana posojila
4400 Dana posojila posameznikom
4404 Dana posojila privatnim podjetjem
441 Povečanje kapitalskih deležev
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
442 Poraba sredstev kupnin lz naslova privatizacije podjetij
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije
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Ocena realizacija
1999 (2)

Predlog proračuna Indeks
2000 (3)
4:3/2

379.442
0
0
66-340
66.340
752.485
3.355
0
749.130

643.829
0
0
169.501
169.501
1.267.867
31.637
809
1.235.421

226.500
5.000
5.000
300.393
300.393
1.617.224
46.778
0
1.570.446

220.560
220.560
112
12.392
49.332
3
130.906
8.636
19.179

290.078
290.078
46.340
34.750
67.723
1.000
123.124
7.141
10.000

303.633 11
303.633
30.000
6.890
98.493
1.093
164.491
2.666
0

3
o
o
o
2.764.753
2.764.753

16.751
16.751
16.751
0
1.876.381
1.876.381

950.636
11.936
938.701
400.000
400.000
1.414.116
1.414.116

1.043.438
43.438
1.000.000
200.000
200.000
632.943
632.943

35,2

177 J
177,2
127,6
147,9
0,0
127,1
104,7|
104,7
64.7
19.8
145,4
109,3
133,6
37.3
0,0

1.640.288
li
J
1.640.288
84.801 506,2
1.555.487
17,7
332.500
332.500
IS
0,0
0
0
0,0
0,0
o
0,0
o
o
0.0
332.500
52,5
332.500
52,5
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Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
Konto

Realizacija
1998 (1)

Ocena realizacija
1999 (2)

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK
1.800.097
3.059.468
36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN
TURIZEM
544.230
186.401
1 Uprava in administracija
193.584
116.811
1010 Plače
193.584
116.811
3611 2645 Plače
69.590
350.646
1020 Materialni in drugi stroški
69.590
240.646
3611 2632 Materialni stroški
0
110.000
3611 5700 Članarine
1.613.696
2.515.238
p [Programi
792.384
463.928
3651 Promocija malega gospodarstva
133.573
146.180
3611 3986 Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo
38.230
48.921
3611 4126 Promocija malega gospodarstva
28.115
33.179
3611 4127 Usposabljanje za področje malega gospodarstva
53.500
31.165
3611 4128 Sofinanciranje pridobivanja ISO standardov
0
0
3611 5870 Sofinanciranje izgradnje informacijskega sistema za malo
gospodarstvo
70.500
99.000
3611 4159 Sofinanciranje dualnega sistema izobraževanja
0
30.000
3611 5697 Subvencioniranje DD V domači in umetni obrti
99.630
192.604
3611 4125 Pospeševalni center za malo gospodarstvo
0
0
3611 5868 Sofinanciranje svetovanja in usposabljanja podjetnikov preko
vavčerskega sistema
62.716
189.000
3611 4158 Finančne vzpodbude za posebne ciljne skupine
776.365
1.266.647
3652 Promocija turizma
54.724
61.700
3611 4134 Sofinanciranje turističnih prireditev
0
80.000
3611 5699 Turistčni radio
0
0
3611 5701 Stimuliranje posebnih dosežkov na področju turizma in malega
gospodarstva
0
0
3611 5871 Turistična zveza Slovenije
1.011.647
649.500
3611 3984 Nacionalna turistična organizacija
72.140
113.300
3611 4129 Sofinanciranje turističnih programov
6.140
50.000
3654 Prilagajanje EU
6.140
50.000
3611 4135 Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s tehnično
zakonodajo veljavno v državah članicah EU
0
0
3655 Investicije v turizem
o
o
3611 6753 Sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj turističnih objektov
89.341
169
3685 Investicije
169
89.341
3611 2937 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
222.602
43.304
3691 Programi EU - donacije DIS
15.820
59.903
3611 8342 PHARE CFCU-Turistično obmejno področje 96
3611 8482 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovanje z Italijo za leto 1998 SL 9802
3611 8483 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovanje z Avstrijo za leto
1998-SL9807
0
1.929
3611 8343 PHARE CFCU - Informacijski center
0
4.515
3611 8312 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1996 - SL 9608
33.684
14.924
3611 8323 PHARE CFCU - Štajerski tehnološki park
80.082
2.854
3611 8324 PHARE CFCU - Obmejno turistično področje
6.960
803
3611 8325 PHARE CFCU - STP Tehnološka os Maribor - Gradz
0
0
3611 8344 PHARE CFCU • Tehnološka os MB - GZ 96 - SL 9608
41.974
2.459
3611 8350 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za
leto 1996-SL9701
3611 8440 PHARE CFCU - Poslovno podporni center - SL 9608
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Predlog proračuna Indeks
2000 (3)
-1:3/2

4.717.050

154.2

531.578
184.047
184.047
347.531
250.416
97.115
4.185.472
1.025.000
0
70.000
35.000
50.000
20.000

97,71
95,1
95.1
99,1
104.1
88.3
166,4
129.4
0.0
143,1
105.5
93,5

110.000
50.000
200.000
40)000

111.1
166.7
103.8

450.000
1.475.000
80.000
0
5.000

238.1
116,5
129.7
0,0

20.000
1.220.000
150.000
44.446
44.446
1.105.487
1.105.487
51.527
51.527
268.232
15.000
52.222

120.6
132.4
88,9
88.9

57,7
57.7
619,4
94.8

38.610
22.800
5.000
0
0
0
14.000
40.000

110.!
0.0
0.0
0.0

23.600

26. oktober 1999

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
Konto

Realizacija
1998(1)

3611 8441 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1997 - SL 9702
3611 8442 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 konkurenčnost gospodarstva - COP 97 - SL 9705
3693 Druge donacije
3611 5873 PHARE CFCU - Tretji večletni program
3694 Donacije - lastna udeležba
3611 4138 Tuja tehnična pomoč - lastna udeležba
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Ocena realizacija
1999(2)

Predlog proračuna Indeks
2000(3)
4:3/2

0

0

38.000

0

0

19.000

0
0
144.492
144.492

0
o
273.562
273.562

38.000
38.000
177.780
177.780

65,0
65,0
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B. Račun finančnih terjatev in naložb

Leto: 2000
v tisoč tolarjih

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
36 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
Konto

Realizacija
1998(1)

36

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN
TURIZEM
i3 1 [Programi
3656 Malo gospodarstvo (B)
3611 5862 Finančne vzpodbude za posebne ciljne skupine
3611 4137 Garancijski skladi
3657 Investicije v turizem (B)
3611 3987 Sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj turističnih objektov
3696 Kupnine
3611 8326 Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva KUPNINE
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Ocena realizacija
1999 (2)

Predlog proračuna Indeks
2000 (3)
4:3/2

2.764.753

1.876.381

332.500

17.7

2.764.753
433.636
33.636
400.000
917.000
917.000
1.414.116
1.414.116

1.876.381
343.438
143.438
200.000
900.000
900.000
632.943
632.943

332.500
0
0
0
o
o
332.500
332.500

17,71
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
52,5
52,5
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