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4. marec 2001

IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2(101
v tisoč tolarjih

14 URAD PREDSEDNIKA VLADE
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP

1,441.897 |f
1411

||Urad predsednika vlade

jr

0101 Politični sistem
01011401 Dejavnost urada predsednika vlade
3002 Plače
24 74 Stroški za delo SODP
3326 Materialni stroški
4900 Sistem varovanja
130 Letalski prevozi
1823 Financiranje projektov
5503 Projekt izdelave zaščitne zakonodaje
2825 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)

Indeks
(4H3):(2)

I.206.932|

1.441.897

1.206.932
Jl

326.393

1.441.897
1.441.897
751.133
12.211
406.603
31.082
0
19.980
7.768
213.120

1.206.932
1.206.932
689.903
0
363.514
18.073
64
4.873
0
130.505

326.393
326.393
144.194
0
97.427
30.462
0
14.630
0
39.680

27.0
27,0
20.9
26,8
168.5
0.0
300,2
30,4

poročevalec, št. 16A!

IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
14 URAD PREDSEDNIKA VLADE

A. liilanca odhodkov
Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
LIL
QL
1.20(>.932 | [Ž~00,()0%|r
567.354
47,01%
40,39%
487.500
1,30%
15 692
33 979
2,82%
16819
1,39%
8.754
0,73%
4609
0,38%
7,15%
86.256
4,14%
49 966
35.467
2,94%
309
0,03%
0,04%
515
421.459
34,92%
9,94%
119.938
8.737
0,72%
43691
3,62%
7,97%
96 136
3,88%
46 769
23.060
1,91%
0,81%
9 732
0,00%
0
73.397
6,08%
10.93%
131.862
1,57%
18 962
8,15%
98399
1,20%
14 502

MIN/K3/K4
14

~pRAD predsednika vlade'
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 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)
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
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Predlog
proračuna
2001
LIL
326.393 1
118.943
107 909
2 759
6 178
1.796
0
301
18.472
10.740
7558
65
109
144.337
38997
3.188
8.453
8409
65.136
4.047
441
6 779
8.887
44.641
0
44.641
0

Leto 20(11
v tisoč tolarjih
Struktura
Indeks
predloga
20Q1
liL
ji00,00%'|
36,44%
21.0
33,06%
22.1
0,85%
17.6
1,89%
18.2
0,55%
10.7
0,00%
0,0
0,09%
6,5
5,66%
21.4
3,29%
21.5
2,32%
21.3
0,02%
21.1
0,03%
21.2
44.22%
34.2
11,95%
32,5
0,98%
36.5
2,59%
19.3
2,58%
8,7
19,96%
139,3
1,24%
17.6
0,14%
4,5
2,08%
2,72%
12,1
33.9
13.68%
0,00%
0,0
45.4
13,68%
0,0
0,00%
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
14

URAD PREDSEDNIKA VLADE

01011401 DEJAVNOST URADA PREDSEDNIKA VLADE
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Urad predsednika vlade je bil ustanovljen z Zakonom o vladi in skrbi za nemoteno delovanje
kabineta predsednika vlade ter strokovno - posvetovalnih teles, ki jih imenuje predsednik
vlade. Delo uporabnika usmerja direktor urada.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje kabineta predsednika vlade ter strokovno posvetovalnih teles proračunskega uporabnika.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
PLACE-3002: zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih. Izračun višine potrebnih sredstev je
bil narejen na oceni 23 zaposlenih (22 po Zakonu o razmerjih plač + 2 po Zakonu o
poslancih).
MATERIALNI STROŠKI-3326: zagotavljanje materialnih sredstev za delovanje kabineta
predsednika vlade in strokovnih služb na Uradu. Izračun višine sredstev je bil narejen na
podlagi realizacije v preteklih letih in ocene porabe funkcionalnih stroškov (pisarniško
poslovanje, komunala, potni stroški) ter tekočega vzdrževanja in obnove (pisarniški prostori)
po razdelitvi proračunskih sredstev med novoustanovljenima uporabnikoma 1411 in 1511.
SISTEM VAROVANJA-4900: zagotavljanje materialnih pogojev (razen plač in stroškov po
potnih nalogih, ki jih krije delodajalec MNZ) za delavce UVZ, razporejene v službo za
varovanje predsednika vlade. Izračun višine sredstev je narejen na podlagi realizacije v
preteklih letih, predvidenih nabav opreme manjše vrednosti in ocene vzdrževanja prostorov in
avtoparka, kijih delavci uporabljajo pri varovanju.
FINANCIRANJE PROJEKTOV-1823: namenska sredstva za posebne študije, analize in
javnomnenjske raziskave za kabinet predsednika vlade.
INVESTICIJE-2825: zagotavljanje sredstev za obnove in nakupe. Izračun višine sredstev je
bil narejen na podlagi usklajenega predloga, ki gaje podal kabinet predsednika vlade in ocene
potrebnih materialno tehničnih sredstev za nemoteno delovanje kabineta in strokovnih teles
urada.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Učinkovito delovanje kabineta in strokovno - posvetovalnih teles pri proračunskem
uporabniku, nakup tehničnih sredstev, delna obnovitev pisarniške opreme.
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Obrazložitev finančnega načrta neposrednega uporabnika državnega proračuna

2 VLA DNI PRORA ČUNSKI UPORABNIKI
15 VLADNE SLUŽBE
1511 Generalni sekretariat vlade
1512 Protokol v vladi Republike Slovenije
1513 Servis za protokolarne storitve
1514 Urad za priseljevanje in begunce
1515 Urad za žensko politiko
1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije
1518 Urad vlade za informiranje
1519 Kadrovska služba vlade
1520 Servis skupnih služb vlade
1521 Center vlade za informatiko
1525 Služba vlade za reformo lokalne samouprave
1526 Urad vlade za verske skupnosti
1527 Urad vlade za invalide in bolnike
1529 Urad Vlade za droge
1530 Urad RS za denacionalizacijo
1531 Urad RS za javna naročila
1533 Urad za slovenski jezik
I. PRORAČUNSKI IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI
D. PRORA ČUNSKI IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

15 VLADNE SLUŽBE
Sprejeti
proračun 2000
(1)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
|15

I VLADNE SLUŽBE

1511

||Genei alni sekretariat vlade

|

16.279.153 11

0403 Druge skupne administrativne siužbe
04031509 Izvedb a protokolom ih dogodko v
3005 Plače
3329 Materialni stroški
3653 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
2826 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
1513 ||Servis za protokolarne storitve
0403 Druge skupne administrativne službe
04031509 Izvedba protokolarnih dogodkov
3006 Plače
3330 Materialni stroški
2827 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
1514 ||Urad za priseljevanje in begunce
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu
20031501 Oskrba beguncev
7672 Plače
7675 Materialni stroški
1294 Oskrba beguncev
8183 UNHCR - TUJA DONACIJA
8184 ESF-TUJA DONACIJA
8185 DONACIJE - razne
8186 Nadomeščanje Roške - TUJA DONACIJA

X

15.450.592 |

Predlog
proračuna 2001
(3)

Indeks

19.609.430 1

126,9|

3.667|f

1.269.838^1

34.628,2^

3.667
3.667
0
0
3.450
0
217

1.269.838
1.269.838
625.128
319.792
975
323.748
195

34.628.2
34.628,2

320.866
K
320.866
320.866
87.409
14.862
213.661
4.934

334.038

104,1^

612.178 ||

117,71

505.104
505.104
447.283
55.361
2.460

519.959
K
519.959
519.959
463.761
53.806
2.393

612.178
612.178
521.333
53.981
36.864

117,7
117,7
112,4
100.3
1.540,5

1.010.488

1.065.849|r~

1.114.192 |[

104^)

M.

0101 Politični sistem
01011502 Dejavnost generalnega sekretariata vlade
IS 76 Plače
1607 Materialni stroški
140 Letalski prevozi
1554 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
142 Počitniška dejavnost GSV
1512 |[Protokol v vladi Republike Slovenije

Predhodna
realizacija 2000
(2)

317.194 |[
317.194
317.194
83.711
12.582
215.842
5.059
505.104

K

K

K
334.038
334.038
101.549
14.809
211.661
6.019

28.3
89.7

104.1
104.1
116.2
99,6
99,1
122,0

1.010.488

1515 |[Urad za žensko politiko
0101 Politični sistem
01011501 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih
pravic
7678 Plače
7681 Materialni stroški
4390 Sofinanciranje programov nevladnih ženskih organizacij
1060 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

15 \1ADNE SLUŽBE
Sprejeti
proračun 2000
(D

MIN/PU/GPR/PPR/PP
1S16 ||Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije

J.

1804 Podpora posebnim skupinam
18041501 Podpora narodnostnim skupnostim
3003 Plače
3327 Materialni stroški
7355 Študije, objave, ekspertize
1821 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti
1872 Sofinanciranje radijskega programa za Rome
5203 Obveznosti do ustanov italijanske narodne skupnosti
5205 Narodnostne skupnosti
7356 Sofinanciranje RTV programov za narodnostne skupnosti
7357 Sofinanciranje tednika Nepujsag
2831 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
1518 ||Urad vlade za informiranje
0403 Druge skupne administrativne službe
04031507 Obveščanje domače in tuje javnosti
3013 Plače
1873 Mednarodno sodelovanje na področju javnega obveščanja
3337 Materialni stroški
6202 Strokovno usposabljanje
5244 Obveščanje domače in tuje javnosti
5245 Tiskovna in publicistična dejavnost
5285 Slovenska tiskovna agencija
5284 Promocija Slovenije
8212 Financiranje prireditev ob počastitvi drža vni h praznikov
7360 Financiranje aktivnosti glede pristopa Slovenije v EV
2835 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
8452 PHARE CFCU - Državni operativni progam za leto 1997 podpora predpristopnim pripravam - COP 97 - SL 9703
8897 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine
1803 Programi v kulturi
18031501 Mediji
6198 Programi RTV za tujino
6200 Sofinanciranje glasil za slepe in slabovidne
6201 Sofinanciranje glasil za gluhe
1519 [[Kadrovska služba vlade

Y

0401 Kadrovska uprava
04011501 Vodenje kadrovskih zadev
3004 Plače
1066 Vzpostavitev sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja za
zaposlene v organih državne uprave
3328 Materialni stroški
3652 Sredstva za državna odlikovanja in kadrovsko evidenco
2836 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
4. marec 2001
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Predhodna
realizacij a 2000
(2)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4)—(3):(2)

274.951 i.

275.56()|1

303.268 j|

IlOjj

274.951
274.951
17.356
2.229
1.558
876
3.845
39.874
29.712
134.262
44.631
608

275.560
275.560
17.280
4.590
0
1.271
3.750
34.025
35.244
134.262
44.530
608

303.268
303.268
30.366
7.833
487
2.350
3.982
36.147
37.423
136.744
47.390
546

110.1
110.1
175.7
170,6

915.602 If

972.706|r

1.079.470

869.602
869.602
137.480
330
41.821
1.989
161.999
37.000
247.299
80.138
57.364
95.002
9.180
0

926.706
926.706
153.262
0
43.617
1.327
125.048
42.665
247.299
67.229
87.286
79.950
9.115
69.739

1.031.563
1.031.563
196.472
0
45.792
1.054
131.495
46.752
264.648
87.674
111.984
123.474
8.220
13.998

111,3
111,3
128.2

0
46.000
46 000
16.000
16.000
14.000

170
46.000
46.000
16.000
16.000
14.000

0
47.907
47.907
16.052
16.989
14.866

0.0
104.1
104.1
100.3
106.2
106.2

490.665 ||

409.632H~

938.103~||~

229.210
229.210
139.686
40.000

173.974
173.974
147.299
0

228.705
228.705
194.422
6.337

131.5
131,5
132.0

20.620
18.957
9.947

17.586
2.649
6.440

17.948
2.062
7.936

102.1
77,8
123.2

184,9
106.2
106.2
106.2
101.8
106.4
89.8

105,0
7 9.4
105.2
109.6
107.0
130,4
128.3
154.4
90.2
20,1
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Leto 2001
v tisoč tolarjih

IS VLADNE SLUŽBE
Sprejeti
proračun 2000
O)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
1906 Pomoči šolajočim
19061501 \1adne štipendije in štipendije za študij v tujini
5221 Republiške štipendije
5596 Republiške štipendije v tujini
1520 |[Servis skupnih služb vlade

261.455
261.455
240.144
21.311
j.

0403 Druge skupne administrativne službe
04031501 Nabava osnovni/t sredstev in gradnja objektov ter
njihovo vzdrževanje za potrebe državnih organov
3102 Plače
1825 Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov
3426 Materialni stroški
6925 Tekoče vzdrževanje skupnih površin na mejnih prehodih
8423 Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja
8460 Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja
1042 Lastna udeležba za investicije na mejnih prehodih
1039 Investicije in investicijsko vzdrževanje na mejnih prehodih
1079 Prestavitev mejnega prehoda Star od na mejno črto
1094 Ureditev bodoče zunanje meje EU
2837 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
8196 PHARECFCU-Mejni prehod Robič
8199 PHARE CFCU - Mejni prehod Rateče
8459 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1996- SL 9608
8486 PHARE CFCU • Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za
leto 1998 - SL 9802
8487 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1997 - SL 9702
8706 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine
2
Obrat družbene prehrane
27
Obrat družbene prehrane
102 Obrat družbene prehrane Vožarski pot 12
23 7 Obrat družbene prehrane MZZ
238 Obrat družbene prehrane
>
04031502 Najemn in e poslovnih prostorov
1875 Najemnine poslovnih prostorov in drugi stroški
6662 Najemnine poslovnih prostorov uprave na lokalni ravni
04031505 Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih
stanovanj
8847 Upravljanje in vzdrževanje službenih m najemnih stanovanj
8424 Nepremičnine - stanovanja - sredst\>a od prodaje državnega
premoženja
2201 Servisiranje javnega dolga
22011501 Plačila obresti od kreditov za službena stanovanja
8757 Obresti za stanovanjske kredite
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Predhodna
realizacija 2000
(2)
235.658
235.658
215.206
20.452

Predlog
proračuna 2001
(3)
709.398
709.398
246.765
462.633

Indeks
(4)=(3):(2)
301.0
301,0
114.7
2.262,1

7.004.308

5.952.819^

6.933.329116,51

6.988.308
4.671.032

5.946.526
3.887.598

6.928.329
4.764.162

116.5
122.5

462.085
110.706
32.847
151.430
13.081
1.383.524
358.524
194.668
120.000
0
1.844.167
0
0
0

512.893
114.098
39.740
149.163
12.999
1.330
484.789
322.576
1.600
0
1.985.557
0
611
0

578.517
121.166
43.071
203.075
992
7.936
26.322
336.224
0
1.086.150
2.202.243
1.389
0
1.270

112.8
106,2
108,4
136.1
7.6
596.7
5.4
104.2
0.0

0

74.320

17.956

24.2

34.527

2.004

5,8

0
0
0
0
0
0
2.005.150
981.653
1.023.497
312.126

1.400
48.302
26.370
24.970
24.011
28.343
1.928.734
1.091.181
837.554
130.193

199
49.431
29.813
27.036
0
29.368
2.058.066
1.085.819
972.247
106.101

14,2
102.3
113.1
108.3
0.0
103.6
106.7
99.5
116.1
81,5

107.664
204.462

90.280
39.914

105.109
992

116.4
2.5

16.000
16.000
16.000

6.293
6.293
6.293

5.000
S. 000
5.000

Ijjl
79,5
79.5

110.9
0.0

4. marec 2001
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A. Bilanca odhodkov

15 VLADNE SLUŽBE
Sprejeti
proračun 2000
(1)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
[l 521

IjCenter vlade za informatiko

0402 Informatizacija uprave
04021501 Izgradnj a in delovanje centraln e informacijske
infrastrukture
3103 Plače
3427 Materialni stroški
122 Priklop na komunikacijsko državno omrežje
2838 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
8715 Informacijska oprema • sredstva odškodnine
900 Posvetovanje INDO
04021504 Delovanje informacijske telekomunikacijske
tehnologije
1201 Financiranje povezave občin na H KOM - vozlišča
6457 Vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov
6512 Vzdrževanje informacijskega sistema v upravnih enotah

J.

'

[l52^J[Služba^vlad^^efoiTn<nokaIn^amouprave^
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter
koordinacija vladne in lokalne ravni
06011501 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne
samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom
in sluibam
4735 Plače
4733 Drugi materialni stroški
6654 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
7380 Projekt "Pokrajine v Republiki Sloveniji"
2843 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
8637 Prevozna sredstva - sredst\>a odškodnine

Predhodna
realizacija 2000
(2)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4M3):(2)

5.095.873 \\

5.316.133|

6.192.033^1

116, S\

5.095.873
2.229.185

5.316.133
2.138.041

6.192.033
2.405.645

116.5
112,5

302.568
30.189
0
1.896.428
0
0
2.866.688

343.369
71.587
2.605
1.680.599
36.283
3.598
3.178.092

437.938
72.354
2.619
1.883.045
0
9.689
3. 786.388

127,5
101,1
100.5
112.0
0,0
269.3
119.1

0
2.574.735
291.953

0
2.862.452
315.640

90.000
3.286.697
409.691

114,8
129,8

134.623

128.606||~

144.813 |||

112,6|

134.623

128.606

144.813

112.6

134.623

128.606

144.813

112,6

82419
32.802
6.000
8.402
5.000
0

84.865
32.071
0
8.365
2.486
820

92.334
33.936
2.000
11.691
4.005
847

108,8
105.8

K

139.8
161,1
103,3

za^vej^ke sk^pnost^

293.868

291.895^1

339.622

116^

1804 Podpora posebnim skupinam
18041503 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
4736 Plače
4720 Materialni stroški
4702 Prispevki duhovnikom
6209 Pomoč verskim skupnostim
2844 Investicije in investicijsko sndrževanje državnih organov

293.868
293.868
27.704
6.157
255.926
3.500
581

291.895
291.895
27.487
4.633
255.926
3.500
349

339.622
339.622
33.954
4.859
296.794
3.716
299

116.4
116.4
123.5
104,9
116,0
106.2
85.8
140,21

ri527 |[lUrad vlade za invalide in bolnike
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu
20031502 Podpora, nadzor in koordinacija aktivnosti na
področju invalidskega varstva
4737 Plače
4767 Materialni stroški
7266 Nagrade usposabljanja, življenja in dela im>alidov
7383 Svet Evrope za rehabilitacijo in integracijo v Sloveniji
1095 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
4. marec 2001
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48£25~k(

50.432^

70.681

48.825
48.825

50.432
50.432

70.681
70.681

140.2
140,2

33.221
8.116
1.843
5.645
0

38.199
7.854
1.077
3.302
0

56.145
9.287
653
3.649
94 7

147,0
118.2
60.6
110.5
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

15 VLADNE SLUŽBE
MIN/PU/GPR/PPR/PP
1529 ||Urad Vlade za droge
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu
20031503 Droge
6008 Plače
1096 Droge- Lastna udeležba PHARE CPCU
1103 Komisija za droge
1107 Financiranje preventivnih aktivnosti
6009 Materialni stroški
6043 Študije in ekspertize
1098 Delo na mednarodnih projektih
6044 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
8623 Mednarodni prilivi - TUJA DONACUA
1530 |[Urad RS za denacionalizacijo
0205 Privatizacija in nadzor
02051501 Denacionalizacija
6108 Plače
6111 Materialni stroški
6120 Študije in analize
6173 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
1531

Sprejeti
proračun 2000
(i)

Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)

63.234

46.287

84.295

63.234
63.234
25.623
0
0
0
24.409
7.000
0
6.202

K
46.287
46.287
23.142
0
0
0
14.708
2.376
0
2.469
3.592

65.882

34.489

K

65.882
65.882
28.920
21.512
6.427
9.023

||Urad RS za javna naročila

K
34.489
34.489
20.068
5.885
976
7.560

K

1905 Drugi izobraževalni programi
19051501 Ohranjanje slovenskega jezika
1188 Plače
1196 Materialni stroški
1199 Investicije
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38.851

K
38.851
38.851
24.136
11.779
1.695
1.241

58.090

m:

K
58.090
58.090
38.574
17.532
1.984

0202 Urejanje na področju Tiskalne politike
02021501 Javna naročila in nadzor
1090 Plače
1091 Materialni stroški
1108 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
11533 ||Urad za slovenski jezik

84.295
84.295
32.975
9.740
4.873
10.819
13.532
2.672
2.925
2.869
3.890

JbL

26.321

K
26.321
26.321
15.621
7.700
3.000

•
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

C. Račun financiranja

Leto 200 J
v tisoč tolarjih

15 VLADNE SLUŽBE
Sprejeti
proračun 2000
(1)

MIN/PU/GPR/PPR/PP

2201 Servisiranje javnega dolga
22011501 Plačila obresti od kreditov za službena stanovanja
4703 Odplačilo glavnice stanovanjskih kreditov

4. marec 2001

100.000
100.000
100.000
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

63.868
63.868
63.868

Predlog
proračuna 2001
(3)

Indeks

41.000
41.000
41.000

64.2
64,2
64,2

poročevalec, št. 16/V

IZDATKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
15 VLADNE S L UŽDE

A. Bilanca odhodkov
Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
m
(2)
15.450.592 | 100,00% |!
1.593.631
10.31%
8,19%
1 265 051
0,36%
55.131
130.181
0,84%
101.691
0,66%
23.915
0,15%
0,07%
11 079
6 584
0,04%
223.273
1,45%
124.301
0,80%
96 775
0,63%
813
0,01%
1.383
0,01%
8.310.202
53.79%
1.442.222
9,33%
4,94%
762 775
308.593
2,00%
31.488
0,20%
80.251
0,52%
17,23%
2 662.702
16,87%
2606.079
9.574
0,06%
0,00%
0
406517
2,63%
6.293
0,04%
0,04%
6 293
5.900
0,04%
4.100
0,03%
1.800
0,01%
302.345
1.96%
235227
1,52%
67 118
0,43%
178.641
1.16%
178 641
1,16%
375.188
2,43%
255.926
1,66%
119 262
0,77%

MIN/K3/K4

15

VLADNE SLUŽBE
1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila m nadomestila
4003 Sredst\'a za delovno uspešnost
4004 Nadurno delo
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 zdra\ sne no zas-arovanje
4012 Prispevek za zaposlo\'anje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storit\'e
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za sluibena potovanja
4025 Tekoče vzdrie\'anje
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
4027 Kazni in odškodnine
4028 Da\'ek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
410 Subvencije
4100 Sub\'encije javnim podjetjem
4102 Sub\-encije 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
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
4133 Tekoči transfen v javne za\'ode in druge iz\'ajalce javnih
sluib
420 Nakup in 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 In\<esticijsko vzdrževanje m obnove
4206 Nakup zemljišč in nara\'nih bogastev
4208 Študije o iz\ edljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
430 Investicijski transferi
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in ja\'nim
gospodarskim za\ odom
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Leto 2001
v tisoč tolarjih
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Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
(3)
(5M3Wn
19.609.430 100,00%
2.486.203
12.68%
156.0
2016 164
10,28%
159.4
74 617
0,38%
135,3
186 068
0,95%
142,9
139.078
0,71%
136.8
38.583
0,20%
161.3
14.312
0,07%
129,2
17.381
0,09%
264.0
357.048
1,82%
im
200 693
1,02%
161.5
152.811
0,78%
157.9
1.333
0,01%
163,9
2.211
0,01%
159.1
9.298.529
47,42%
111.9
7,92%
107,7
3,67%
94,5
2,08%
132.1
0,61%
380.2
0,56%
137,1
14,92%
109,9
14,14%
106.4
0,27%
549.6
0,69%
2,55%
123,1
0.03%
79.5
0,03%
79.5
58.0
0.02%
47,7
0,01%
0,01%
81.4
4.06%
263.6
707.018
3,61%
300.6
90.000
0,46%
134,1
200.539
I.02%
112.3
200.539
112.3
1,02%
420.108
2.14%
112.0
296 794
116.0
1,51%
103.4
123.314
0,63%

4.440.118
240.321
316 094
1 679.818
1 029
1 421 014
495 093
100310
186 439

28.74%
1,56%
2,05%
10,87%
0,01%
9,20%
3,20%
0,65%
1,21%

6.028.135
492.032
125 990
2.163 566
1.303
1.173 940
690.150
746 381
634 773

30.74%
2,51%
0,64%
II,03%
0,01%
5,99%
3,52%
3,81%
3,24%

135.8
204.7
39,9
128.8
126,6
82.6
139.4
744.1
340.5

15.000
15 000

0.10%
0,10%

13.430
13430

0.07%
0,07%

89.5
89.5
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C. Račun financiranja

IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
15 VLADNE SLUŽBE

Ocena Struktura
realizacije realizacije
2(10(1
2000
fli
™
63.868 | lOO.OOVuB1
63.868
100,00%
63.868
100,00%

MIN/K3/K4
115

IVLADNE SLUŽBE
550 Odplačila domaČega dolga
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
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Leto 2(1(11
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
41.(l00"| ji00,00%11
41.000
100.00%
100.00%
41.000

64,2
64,2
64,2
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OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV
15

GENERALNI SEKRETARIAT IN VLADNE SLUŽBE

01011502 DEJAVNOST GENERALNEGA SEKRETARIATA VLADE
J
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Generalni sekretariat vlade Republike Slovenije je bil ustanovljen z Zakonom o vladi in skrbi
za koordinacijo dela vladnih služb pod pristojnostjo generalnega sekretarja in za nemoteno
delovanje vlade ter njenih delovnih teles. Delo uporabnika usmeija generalni sekretar vlade.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje strokovnih služb v okviru generalnega
sekretariata, odborov in delovnih teles vlade ter koordinacija dela vladnih služb.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
PLAČE-1576 zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih. Izračun višine potrebnih sredstev je
bil narejen na oceni 125 zaposlenih (123 po Zakonu o razmerjih plač + 2 po Zakonu o
poslancih).
MATERIALNI STROŠKI-1607: zagotavljanje materialnih sredstev za delovanje kabineta
generalnega sekretarja in strokovnih služb v Sekretariatu. Izračun višine sredstev je bil
narejen na podlagi realizacije v preteklih letih in ocene porabe funkcionalnih stroškov
(pisarniško poslovanje, komunala, potni stroški) ter tekočega vzdrževanja in obnove
(pisarniški prostori, avtopark, vladno letal) ter delitve proračunskih sredstev med
novoustanovljenima uporabnikoma 1411 in 1511.
INVESTICIJE-2825: zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje, obnove in nakupe.
Izračun višine sredstev je bil narejen na podlagi usklajenih predlogov posameznih služb v
Uradu in sicer službe za letalske prevoze, avtomobilske prevoze, informacij skodokumentacijsko dejavnost, kadrovske zadeve, prevajalske službe ter službe za ekonomske in
tehnične zadeve in ocene predvidenih aktivnosti na področju lastne dejavnosti.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Učinkovito delovanje kabinetov, odborov in strokovnih služb; zagotavljanje letalskih in
avtomobilskih prevozov za protokolarne potrebe; zagotavljanje kvalitetnih prevajalskih
storitev; tekoče vzdrževanje zgradbe, varnostna ureditev objekta, nakup opreme za
posodobitev letala, nadomestitev zastarele informacijske opreme, delna obnovitev pisarniške
opreme (vse po priloženi specifikaciji).
1512 PROTOKOL V VLADI
4031509 IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV
l. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
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Protokol v Vladi RS izvaja naloge na podlagi Sklepa Vlade RS o določitvi protokolarnih
pravil (Ur.l.RS 36/94) in spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvah protokolarnih pravil
( U.r.l. RS 24/95), ki Protokolu v Vladi RS narekuje izvajanje protokolarnih dogodkov in
seveda tudi kritje stroškov, ki pri the dogodkih nastajajo. To so mednarodni obiski, uradni in
delovni obiski predsednika države, predsednika parlamenta, predsednika Vlade, predsednika
državnega sveta, predsednika ustavnega sodišča, varuha človekovih pravic, predsednika
računskega sodišča, ter tudi vsi sprejemi, kijih le ti prirejajo.
Izvaja tudi naloge uradnih obiskov ministrov za zunanje zadeve, protokolarnih dogodkov
soproge predsednika RS, slovesnosti ob vročanju odlikovanj predsednika RS, akreditacije
veleposlanikov. Slovesnosti ob izrekanju priseg pred predsednikom Rs in predsednikom
Državnega zbora RS.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Protokol v Vladi RS ne odloča o obsegu in frekvenci mednarodnih in drugih protokolarnih
obveznosti, pač pa je obvezan za izvedbo in finančno kritje začrtanih in dogovoijenih pianov
po Sklepu Vlade ES ( Ur.l. RS 36/94), ki mu jih posredujejo uradi oziroma kabineti
posameznih predsednikov in ministra za zunanje zadeve do 1 .septembra tekočega leta (4.člen
Slepa o določitvi protokolarnih pravil).
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Dejavnost v okviru proračunskih postavk je usmerjena v izvajanje nalog na podlagi Sklepa
Vlade RS o določitvi protokolarnih pravil (Ur.l. RS 36/94) in spremembah sklepa o določitvi
protokolarnih pravil (Ur.l. RS 24/95). Protokol Vlade RS ne odloča o obsegu in frekvenci
mednarodnih in drugih protokolarnih obveznosti, pač pa je obvezan za izvedbo in finančno
kritje začrtanih in dogovoijenih planov, ki mu jih polsredujejo uradi oziroma kabinet
posameznih predsednikov in ministra za zunanje zadeve.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Glavni izvedbeni cilj je uspešno izvajati naloge v skladu s Sklepom Valde RS o določitvi
protokolarnih pravil (Ur.l. RS 36/94).

1513 SERVIS ZA PROTOKOLARNE STORITVE
04031509 IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV
I. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika:
Servis za protokolarne storitve posluje v skladu z Odlokom o ustanovitvi Servisa za
protokolarne storitve (UL SRS, št.29/1988). V skladu z navedenim odlokom servis opravlja
strokovne, tehnične in druge naloge, ki se nanašajo na upravljanje objektov za protokolarne in
reprezentančne namene. Za uporabnike protokolarnih storitev opravlja servis gostinske
storitve in storitve v zvezi z nastanitvijo in bivanjem v protokolarnih objektih. Proste
kapacitete lahko tudi trži za zunanje uporabnike, s tem da ni ovirano opravljanje nalog, ki jih
narekujejo protokolarne potrebe. Poleg tega organizira v protokolarnih objektih tudi
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opravljanje dejavnosti, ki izhajajo iz namembnosti objektov, naprav in zemljišč. V
sodelovanju z ostalimi institucijami skrbi tudi za varstvo naravne in kulturne dediščine.
2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Racionalno gospodarjenje s sredstvi, ki so dana v upravljanje tako z vidika koriščenja oz.
trženja prostih kapacitet kot tudi vzdrževanja.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Za izvrševanje nalog po omenjenem odloku, smo planirali sredstva, kot je prikazano v
nadaljevanju obrazložitve.
Pri planiranju plač za leto 2001 je bila upoštevana povprečna višina izhodiščne plače v višini
48.394 SIT. Pri tem smo upoštevali dejansko število zaposlenih oz. zasedenih delovnih mest
na dan 15.12.2000, to je 158. Za leto 2002 pa smo upoštevali 168 zaposlenih, pri tem je bila
upoštevana povprečna višina izhodiščne plače v višini 50.945 SIT. Pri načrtovanju regresa
smo glede na omenjeno število delavcev upoštevali za leto 2001 znesek 116.114 SIT na
delavca, za leto 2002 pa 118.975 SIT, in sicer za vse delavce v enakem znesku. Sredstva za
delovno uspešnost so bila planirana v višini 2% od bruto plač tako v letu 2001, kot tudi v
2002.
Vse ostale postavke v zvezi s plačami, kot so jubilejne nagrade, odpravnine in prehrana med
delom, so bile izračunane v skladu z navodili za pripravo državnega proračuna.
Pri materialnih stroških in investicijskem vzdrževanju državnih organov smo upoštevali
smernice, ki pogojujejo, da skupni obseg izdatkov za blago in storitve v letu 2001 nominalno
ne sme preseči obsega, kot je sprejet v proračunu za leto 2000, za leto 2002 pa smo upoštevali
inflacijo v višini 5,2%.
Zaradi reševanja denacionalizacijskih zahtevkov znotraj kompleksa BRDO, se bo po sklepu
vlade premoženje upravičencem vrnilo v naravi. Zato bo potrebno opraviti parcelizacijo in
prestaviti 4 km ograje, za kar bo potrebno iz proračunskih sredstev v letu 2001 zagotoviti še
približno 35 mio SIT.
3. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
V letu 2001 bo potrebno ustvariti temelje za nadaljnje poslovanje servisa, kar pomeni rešitev
statusnega vprašanja. Poleg tega je potrebno opraviti določena obnovitvena dela na gradu
Brdo in hotelu Kokra. Zaradi denacionalizacijskih zahtevkov znotraj kompleksa Brdo pa bo
verjetno potrebno opraviti parcelizacijo in prestavitev ograje.
1514 URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE
20031501 OSKRBA BEGUNCEV
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Urad za priseljevanje in begunce je porabo proračunskih sredstev planiral na treh
proračunskih postavkah in sicer za postavki 7672 - za plače zaposlenih na Uradu in delavce na
javnih delih zaposlene v nastanitvenih centrih Urada, za potrebe materialnih stroškov Urada je
planiral sredstva na postavki 7675 in za namestitev ter oskrbo oseb z začasnim zatočiščem je
planiral sredstva na proračunski postavki 1294 - oskrba beguncev iz katere se plačujejo oskrba
(hrana, čistila, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, vzdrževanje prevoznih
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sredstev...),namestitev v nastanitvenih centrih, zdravstvene usluge, človekoljubna pomoč za
osebe, ki niso nastanjene v nastanitvenih centrih, enkratna denarna pomoč ob prostovoljni
trajni vrnitvi v domovino. Planirali pa smo tudi članarino za mednarodno organizacijo IOM.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Urad za priseljevanje in begunce si bo prizadeval v sodelovanju z MNZ in MZZ najti trajne
rešitve za osebe z začasnim zatočiščem in s tem ukinitev te problematike v Republiki
Sloveniji.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Osnova za izračun plač na PP 7672 je dejansko število zaposlenih na Uradu (11) in strošek
za 24 oseb na javnih delih zaposlenih v nastanitvenih centrih, PP 7675 - materialni stroški
Urada je v primerjavi z lani smo zmanjšali plan za 25 %. Osnova za izračun porabe na PP
1294 - oskrba beguncev pa so predvidevanja, da bo letno povprečje oseb z začasnim
zatočiščem 2400 od tega 1200 v NC. Strošek na osebo nastanjeno v NC je planiran v višini
35.000 SIT/mesečno, strošek zdravstva je planiran v višini 15.500 SIT/mesečno (posledica
povišanj v zdravstvu in 21 % populacije nad 60 let), strošek človekoljubne pomoči v skladu z
Uredbo je planiran v višini 8.400 SIT na upravičenca (ocena da bo teh cca 650). Planirana je
tudi članarina za IOM - mednarodno organizacijo, ki pomaga pri organizaciji vrnitev v
domovino ter enkratno denarno pomoč ob trajni vrnitvi v domovino.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Stimuliranje prostovoljne trajne vrnitve v BIH (leta 2000 samo 116 oseb v letu 2001 želimo
vrniti cca 500 oseb in v letu 2002 cca 600 oseb); b) postopno zmanjševanje namestitvenih
kapacitet ( konec leta 2000 imamo 9 nastanitvenih centrov (NC), v letu 2001 imamo v planu
zapreti NC Ljubljana - VIČ in NC Hrastnik v letu 2002 pa še dva NC), seveda ob
predpostavki, da ne bo novega priliva oseb z začasnim zatočiščem, c) aktivno bo sodeloval pri
pripravi pravnih podlag za trajnejše rešitve oseb z začasnim zatočiščem (v skladu z zahtevami
UNHCR in nevladnih organizacij) v sodelovanju z MNZ in MZZ.
1515 URAD ZA ŽENSKO POLITIKO
01011501 SPREMLJANJE POLOŽAJA ŽENSK IN URESNIČEVANJE NJIHOVIH
PRAVIC
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Oblikovanje politike na področju enakih možnosti pri prevzemu pravnega reda EU
(sodelovanje pri pripravi predpisov in aktov, kijih sprejema vlada)
sodelovanje na zakonodajnem področju pri uresničevanju pravic žensk (priprava zakonov in
podzakonskih aktov na socialnem, družinskem področju, področju zdravstvenega varstva in
predvsem nediskriminatornega zaposlovanja žensk)
širjenje regionalne mreže v Sloveniji, spodbujanje žensk na podeželju za večje vključevanje v
javno življenje preko UNDP projekta
PHARE Tvvinning program (izdelava predloga projekta za spodbujanje enakovredne delitve
starševskega dopusta in izdelava zakona o enakih možnostih (EU))
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projektno vodeno spodbujanje delovanja žensk na političnem področju, predvsem na lokalni
ravni (predavanja, seminarji, izdelava pisnih gradiv)
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Oblikovanje politike na področju enakih možnosti pri prevzemu pravnega reda EU
sodelovanje na zakonodajnem področju pri izvajanju sprejete ženske politike v RS
sodelovanje s podobnimi mednarodnimi in regionalnimi organizacijami (predsedujoči v
odboru Sveta Evrope, sodelovanje v OZN, programih EU, Paktu stabilnosti)
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti:
Priprava zakonov in podzakonskih aktov s področja zaščite žensk in otrok
socialna politika, nediskriminatorno zaposlovanje, zdravstveno varstvo
družinska politika, vključevanje žensk v politiko na lokalnem in državnem nivoju
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Širjenje regionalne mreže v Sloveniji preko UNDP projekta in lastne aktivnosti (koordiancije
dela, izvedba seminarjev, izdaja Biltena urada)
v okviru PHARE twining programa izdelava predloga projekta za spodbujanje enakovredne
delitve starševskega dopusta in zakona o enakih možnostih
priprava predloga nacionalnega programa za enake možnosti žensk in moških
1516 URAD ZA NARODNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE)
18041501 PODPORA NARODNOSTNIM SKUPNOSTIM
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Urad za narodnosti mora spremljati uresničevanje ustavnih in zakonskih določil ter drugih
obveznosti (mednarodne konvencije), ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov
italijanske in madžarske narodne skupnosti ter na položaj in izboljšanje položaja .romske
etnične skupnosti v RS. Kot nosilec sredstev za dejavnosti in programe narodnih skupnosti in
Romov, so predvidena sredstva v letu 2001 namenjena predvsem:
Za financiranje rednega delovanja Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.
Za financiranje osnovnih sredstev Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti
(krovna organizacija).
Za financiranje rednega delovanja Obalne italijanske samoupravne narodne skupnosti.
Za sofinanciranje skupnih ustanov italijanske narodne skupnosti.
Za sofinanciranje informativne dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti.
Sofinanciranje Zveze Romov Slovenije in pomoč romskim društvom, financiranje v osnovna
sredstva romske etnične skupnosti.
Sofinanciranje romskih informativnih oddaj na radiu Murski val v Murski Soboti in Studio D
v Novem mestu.
Udejstvovanje v mednarodnih institucijah (mednarodne konvencije) glede uresničevanja
obveznosti do narodnih skupnosti in Romov ter na to nanašajoča publicistična dejavnost
(študije, ekspertize, analize, mednarodni knjižni projekti).
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Znanstveno raziskovalna in publicistična dejavnost na področju narodnih skupnosti in Romov
ter »novih manjšin«.
Plače in materialni stroški Urada za narodnosti.
Del obveznosti do narodnih skupnosti in Romov zagotavljajo še pristojna ministrstva
(Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve).
Zagotavljanje pogojev za uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter
romske skupnosti v RS.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
n Uresničevanje posebnih pravic, uveljavljanje potreb in interesov ter organizirano
sodelovanje prijavnih zadevah skupnosti (Italijani, Madžari) in romske etnične skupnosti,
n Delovanje madžarske in italijanske narodne skupnosti ter Romov v RS.
n Zagotavljanje pogojev za uresničevanje pravic obeh skupnosti ter Romov, določenih z
ustavo, zakoni in mednarodnimi sporazumi ter konvencijami.
Za zagotavljanje in uresničevanje omenjenih posebnih pravic se uporabljajo naslednji
predpisi:
Ustava RS (Ur.l.RS 33/91: člen 5,11,64,65)
Mednarodne konvencije, ki se nanašajo na varstvo manjšin in Romov:
n Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin (Ur.l. RS 20/98);
n Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1965);
n Evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih (Ur.l. RS 69/2000);
n Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z R Italijo (Ur.l. RS 40/92);
n Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v R Madžarski in
madžarske narodne skupnosti v R Sloveniji (Ur.l. RS 23/93).
Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Ur.l. RS 65/94).
Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur.l. RS 60/94 in 56/98).
Zakon o javnih glasilih (Ur.l. RS 18/94).
Zakon o RTV Slovenija (Ur.l. RS 18/94).
Zakon o zavodih (Ur.l. RS 12/91).
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur.l. RS 78/94).
Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS 56/98, člen 26)
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS 7/99).
Sklepi vlade RS z dne 1.7.1999 - št. 550-03/97-8(P).
Program ukrepov vlade za pomoč Romom (1995).
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 72/93).
Zakon o zagotavljanju vidnosti in slušnosti programov RTV Slovenije (Ur.l. RS 70/2000).
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
1821 SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJ ROMSKE SKUPNOSTI
Doslej je v Sloveniji ustanovljenih in deluje osem romskih društev, ki so povezana v Zvezo
Romov Slovenije. V letu 2001 se pripravlja ustanovitev romskih društev na Dolenjskem in v
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Beli Krajini. S prispevkom Urada za narodnosti pa bi omogočili še ureditev prostorov za
Zvezo Romov Slovenije.
Tako bomo skladno s sklepi 117.seje vlade s proračunskimi sredstvi v letu 2001 sofinancirali
delovanje Zveze Romov, vključno z ureditvijo njihovih prostorov, zagotovili minimalna
zagonska sredstva za ustanovitev romskega društva v Novem mestu in Beli Krajini ter
omogočili sodelovanje predstavnikov Zveze Romov iz Slovenije na mednarodnih srečanjih in
konferencah. Romi na Dolenjskem in v Beli Krajini so slabše vključeni v okolje, na nekaterih
področjih pa so odnosi do drugih državljanov skrajno odbijajoči. Z organiziranim delovanjem
Romov želimo izboljšati vključenost v okolje.
1872 SOFINANCIRANJE RADIJSKEGA PROGRAMA ZA ROME
Za informiranje pripadnikov romske skupnosti Radio Murski val Murska Sobota in studio D
Novo mesto pripravljata vsak teden romske oddaje, ki omogočajo tudi večinskemu
prebivalstvu Prekmurja in Dolenjske spoznavati kulturo in problematiko Romov na njihovem
območju. To prispeva k boljši vključenosti Romov v okolje kjer živijo, hkrati pa jih to okolje
bolje sprejema.
3003 PLAČE
V Uradu za narodnosti bo v letu 2001 zaposlenih 5 delavcev. Na novo še svetovalec in
pripravnik (za pokrivanje italijanske narodnosti, tako imenovanih novih manjšin in
mednarodnih odnosov na podlagi mednarodnih konvencij in približevanja EU. V primerjavi z
letom 2000 je to 2,5 več, ker je bil prejšnji direktor upokojen in je delal po pogodbi.
Odhodki so tako bistveno večji, izračunani pa so po merilih, ki veljajo za zaposlene v državni
upravi. Zahtevek znaša 30.704.000 SIT.
3327 MATERIALNI STROŠKI
Zaradi dodatnih zaposlitev in petih nujno potrebnih pisarniških prostorov za normalno
delovanje Urada za narodnosti (s katerimi urad sedaj razpolaga) so se temu primerno povečali
tudi vsi materialni stroški poslovanja urada. To velja tako za pisarniški material kot za
elektriko, PTT stroške, službena potovanja, prevoze, pogodbe o delu in seminarje.
Urad za narodnosti pa opravlja tudi naloge za Komisijo vlade RS za narodni skupnosti in
Komisijo za zaščito romske etnične skupnosti, kar vključuje tudi stroške Sredstva za
najnujnejše potrebe so izračunana na osnovi izhodišč za pripravo proračuna.
2831 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH ORGANOV
Za posodobitev računalniške opreme in vključitev v informacijski sistem državnih organov
načrtujemo nakup dveh računalnikov s tremi tiskalniki (zaradi novih zaposlitev) in
posodobitev obstoječih naprav.
5203 OBVEZNOSTI DO USTANOV ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI
Republika Slovenija sofinancira tudi delovanje nekaterih javnih zavodov italijanske
narodnosti, ki imajo svoj sedež v Republiki Hrvaški, deluje pa tudi za potrebe italijanske
narodnosti v Sloveniji. Založba EDIT izdaja dnevnik La Voce del Popolo in druge revije v
italijanskem jeziku, poklicno gledališče Italijanska Drama pripravlja gostovanja za pripadnike
italijanske narodnosti na območju obalnih občin. Center za zgodovinska raziskovanja v
Rovinju pa se ukvarja z raziskavami etničnih problemov hrvaške in slovenske Istre in
sistematično zbira gradiva s področja narodnostne problematike. Poleg tega zagotavljamo del
sredstev za informativno založniško dejavnost italijanske narodne skupnosti na Obali
(Jadranska informativna agencija).
8205 NARODNOSTNE SKUPNOSTI
Sredstva za delovanje Pomurske madžarske in Obalne italijanske samoupravne narodne
skupnosti (krovne organizacije) se po Zakonu o samoupravnih narodnih skupnostih (18. člen)
zagotavljajo iz proračuna RS. Namenjena so za delovanje organov obeh narodnih skupnosti,
njihovih strokovnih služb, sodelovanju in stikom z matičnima narodoma in drugih nujnih
nalog.
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Predvidena sredstva so višja med drugim tudi zaradi predvidene reorganizacije madžarske
samoupravne narodne skupnosti, saj imajo predstavniki goričkih občinskih narodnostnih
svetov občin Moravske Toplice, Hodoš in Salovci resne pripombe na delovanje Pomurske
skupnosti kot krovne organizacije. Tako je madžarska samoupravna narodna skupnost občine
Moravske Toplice že izstopila iz krovne organizacije (Pomurska madžarska samoupravna
narodna skupnost s sedežem v Lendavi), svoje delovanje v krovni organizaciji pa je zamrznila
tudi madžarska samoupravna narodna skupnost občine Hodoš. Obeta se ustanovitev še ene
nove krovne organizacije (podobna situacija kot s Slovenci na avstrijskem Koroškem). Ob
dejstvu, da je infrastruktura madžarske manjšine v neprimerno slabšem in neprimerljivem
položaju z italijansko manjšino (o tem je že razpravljal Državni zbor in vlada in so bile na
urad za narodnosti usmeijene hude kritike) je potrebno nujno opraviti nekaj manjših investicij
na zgradbi krovne organizacije (zamenjava ostrešja) in ureditev parkirišča, dvorišča,
odvodnjavanja ter dostopa k zgradbi.
7355 ŠTUDIJE, OBJAVE, EKSPERTIZE
problematiki obeh avtohtonih narodnih skupnosti in Romih ter o t.im. »novih manjšinah« so
nujne nove analize in študije, tako za domače potrebe, vse bolj pa tudi zaradi zahtev EU,
pristopa k mednarodnim konvencijam in mednarodnih primerjav. Doslej smo uspeli pripraviti
publikacijo Varstvo narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji v slovenskem, angleškem,
italijanskem in madžarskem jeziku. V zaključni fazi je slovenski prispevek k skupni študiji
dežel Alpe Jadran o položaju narodnih skupnosti.
Tako bo predvideni znesek namenjen dodatnim stroškom izida te študije v petih jezikih in
ažuriranju podatkov o položaju obeh narodnih skupnosti in Romov v Republiki Sloveniji ter
analizi t.im. »novih manjšin« (Judi, kočevarski staroselci oz. nemška manjšina, pripadniki
nekdanjih jugoslovanskih republik).
7356 SOFINANCIRANJE RTV PROGRAMOV ZA NARODNI SKUPNOSTI
Na osnovi 14. člena Zakona o RTV Slovenije (Ur.l. RS 18/94) se poleg naročnine, iz
proračuna RS sofinancirajo radijski in televizijski programi za italijansko in madžarsko
narodno skupnost.
7357 SOFINANCIRANJE TEDNIKA NEPUJSAG
Za sofinanciranje tednika madžarske narodnosti Nepujsag proračun RS zagotavlja sredstva in
s tem omogoča informativno dejavnost madžarske narodnosti.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Zagotavljanje pogojev za uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter
romske skupnosti v RS.
1518 URAD VLADE ZA INFORMIRANJE)
04031507 OBVEŠČANJE DOMAČE IN TUJE JAVNOSTI
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
• Sprotno in celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu in aktivnostih Vlade
Republike Slovenije ter zagotavljanje strokovne podpore službam za odnose z javnostmi v
ministrstvih ter drugih vladnih institucijah na področju vladnih odnosov z javnostmi;
• priprava in usklajevanje komunikacijske podpore ob projektih in dogodkih nacionalnega
pomena v Sloveniji in v tujini; - postavka 5244 in 5245
• Izvajanje in koordiniranje promotivnih aktivnosti RS; - postavka 5284
• program obveščanja slovenske javnosti o EU in slovenskem vključevanju v EU izvaja
Urad v praksi že tri leta na podlagi vladne odločitve iz maja 1997. Program ima štiri
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•

•
•

glavne sestavine: raziskovanje javnega mnenja, sofinanciranje nevladnih organizacij,
partnerstvo z množičnimi mediji in spremljanje, načrtovanje in izvajanje komunikacijske
strategije; - postavka 7360
Financiranje počastitev državnih praznikov: dan odpora proti okupatorjem (60-obletnica
OF, Cankarjev dom), dan državnosti (10-obletnica osamosvojitve, Cankarjev dom), dan
samostojnosti (Cankarjev dom) ter dan reformacije (Cankarjev dom) ter mednarodni dan
OZN (Slovenj Gradec). Nekoliko bogatejša (posebej pripravljen umetniški program) bo le
počastitev dneva državnosti, saj sredtva ne omogočajo izvedbe na Trgu republike postavka 8212
Zamenjava in dopolnjevanje strojne, programske in telekomunikacijske opreme kot pogoj
za učinkovitejše opravljanje nalog iz programa; - postavka 2835
Slovenska tiskovna agencija prek dnevnega servisa obvešča domačo in tujo javnost o
dogajanjih v Sloveniji in o mednarodnih dogajanjih povezanih s Slovenijo. Hkrati pa za
potrebe vlade oz. državnih organov pripravlja tudi posebne izbore informacij za potrebe
posameznih pomembnejših organov - postavka 5285

•
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
o
Zagotavljanje javnosti dela Vlade RS v skladu s Poslovnikom Vlade RS (UL. RS št.
13/93) ter celovite obveščenosti domače in tuje javnosti o vsebini ukrepov, predlogov,
zakonskih rešitev, ki jih pripravlja in sprejema Vlada RS.
• Zagotavljanje učinkovite podpore vladnim institucijam na področju vladnih odnosov z
javnostmi, s ciljem, da bi vzpostavili z evropskimi standardi primerljiv sistem vladnih
odnosov z javnostmi;
• Zagotoviti celovito in ažurno informiranost tujih ciljnih javnosti o dogajanju v Sloveniji s
poudarkom na poteku pogajalskih procesov vključevanja Slovenije v EU; - postavka
5244
• Utrditev podobe in ugleda Republike Slovenije v svetu s poudarkom na državah članicah
EU in sosednjih državah kot prednostnih ciljnih državah; seznanjanje tujih javnosti z
aktivnostmi v zvezi z izvajanjem nacionalnega akcijskega načrta za članstvo Slovenije v
NATO - postavki 5284 in 5244
• Dva osnovna cilja programa v dosedanjem obdobju - spodbujati interes javnosti za
problematiko slovenskega vključevanja v EU in zagotavljati osnovne - splošne
informacije za splošno in ciljne javnosti, bomo v naslednjem letu nadgradili še z dvema
dodatnima ciljema: s spodbujanjem javne razprave ter motiviranjem in informiranjem
vseh tistih, ki so jih dosedanje raziskave identificirale kot nemotivirane in nezainteresirane
za iskanje informacij na to temo; - postavka 7360
• Dolgoročno je nujno agenciji zagotoviti ustrezno komunikacijsko opremo, zadostno
število usposobljenih novinarjev in drugih specialistov ter ustrezne delovne prostore, kar
je vse v funkciji zagotavljanja hitre in kakovostne informacije, ki je tudi v interesu vlade
in državnih organov - postavka 5285
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
• Naloge izhajajo iz 3. člena sklepa o nalogah Urada vlade za informiranje (Ur. 1. RS, št.
82/94)
• Urad zagotavlja sprotno in celovito obveščanje domače in tuje javnosti prek novinarskih
konferenc, sporočil za javnost, rednih stikov s predstavniki medijev, s pomočjo spletnih
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strani na intemetu, publikacij ter drugih oblik komuniciranja z javnostmi, pa tudi z
usklajevanjem dejavnosti povezanih z odnosi z javnostmi posameznih ministrstev;
Podporo službam za odnose z javnostmi zagotavlja urad s spremljanjem in analiziranjem
pisanja domačih in tujih medijev, z naročanjem javnomnenjskih raziskav o odnosu
javnosti do vlade in njenega delovanja ter s pripravo poenotenih standardov in programov
usposabljanja za svetovalce za odnose z javnostmi v vladnih institucijah;
organiziranje obiskov tujih novinarjev v Sloveniji;
informiranje tuje javnosti o procesih vključevanja Slovenije v EU;
raziskave o podobi in ugledu Slovenije v javnostih držav članic EU in drugih držav; postavka 5244
Organiziranje in izvajanje splošne promotivne dejavnosti države v skladu s sklepom o
nalogah Urada vlade za informiranje (Ur. L. RS, št. 82/94);
izdajanje in posredovanje promocijsko-informativnih publikacij o Sloveniji, ki so
namenjene tujim javnostim;
organiziranje promotivnih nastopov v tujini; sofinanciranje in komunikacijska podpora
mednarodno odmevnih dogodkov;
analitično spremljanje pojavljanja Slovenije v tujih medijih in učinkov promocijskih
aktivnosti; - postavka 5284
redno izdajanje tedenskega časopisa Slovenia Weekly v angleščini kot edine tujejezične
publikacije za tujino, s katerim zagotavljamo obveščenost več kot 1500 vplivnih
posameznikov in ustanov v tujini o dogajanjih v Sloveniji (informacije s področja politike,
gospodarstva, kulture, športa, znanosti oz. drugih sfer družbenega delovanja). Časopis je
dostopen neposredno tudi na internetu; - postavka 5245
Za dosego dolgoročnih in letnih izvedbenih ciljev bo potrebno prek razpoložljivih
komunikacijskih orodij in s strategijo določenih metod in načinov dela zagotoviti več
specifičnih in ciljnim skupinam prilagojenih informacij, doseči neinformirane in
nemotivirane in s proaktivnim pristopom pravočasno pripraviti odgovore na različna
dodatna vprašanja oz. v javnosti sporne in aktualne teme. To bo zahtevalo tudi povečano
število redno zaposlenih in povečanje sredstev iz državnega proračuna; - postavka 7360
Zaradi dveh okroglih obletnic, ki terjata širši obseg počastitev in njihovo pripravo na Trgu
Republike, bodo stroški programa bistveno višji. Predvidevamo tudi ustanovitev
posebnega odbora za počastitev 10-letnice osamosvojitve Slovenije; - postavka 8212
Nabavili bomo predvsem računalniško in programsko opremo, saj je v Uradu kar nekaj
zastarele in amortizirane računalniške opreme, ki jo je treba nadomesti z novo. Zamenjati
nameravamo tudi nekaj pisarniške opreme in dopolniti oziroma zamenjati iztrošeno
telekomunikacijske opremo in avdio in video tehniko; - postavka 2835
Slovenska tiskovna agencija za vlado oziroma državne organe zagotavlja določeno število
dostopov do dnevnega servisa agencije, dostavlja angleški servis na določeno število
slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništev in zagotavlja posebne servise
nekaterim državnim organom - postavka 5285

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
• Sprotno in celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu in aktivnostih Vlade
Republike Slovenije ter zagotavljanje podpore službam za odnose z javnostmi v
ministrstvih ter drugih vladnih institucijah na področju odnosov z javnostmi;
• Redno obveščanje tuje javnosti o dogajanjih v Sloveniji ter širjenje informacij na več
držav in več javnosti; intenziviranje komuniciranja s tujino v zvezi s pripravami na
slovensko vključevanje v EU; izdaja nove publikacije o Vladi RS v slovenskem in
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angleškem jeziku; organiziranje obiskov tujih novinarjev s poudarkom na državah
članicah EU; - postavka 5244
Povečati prepoznavnost Slovenije in njenega ugleda v svetu, še posebej pa v državah
članicah EU; - postavka 5284
Izdati 45 številk časopisa Slovenja Weekly v angleščini ter razširiti in povečati krog
prejemnikov; - postavka 5245
Izdati načrtovano število publikacij in biltenov ter promocij sko-izobraževalnih
pripomočkov, izpeljati sofinanciranje nevladnih organizacij vsaj v enakem obsegu kot v
preteklem letu, izpeljati načrtovano število novinarskih seminarjev in usposabljanj,
zagotoviti vsaj dvomesečno informacijsko turo evrobusa in redno funkcioniranje drugih
komunikacijskih orodij, kot na primer evrofon, izpeljati redno letno raziskavo javnega
mnenja in sofinancirati izbrane medijske projekte; - postavka 7360
Ustrezna počastitev državnih praznikov, ureditev okolja spominskega jambora: - postavka
8212
V letu 2001 je minimalen cilj zagotoviti redno in kakovostno delovanje vseh omenjenih
servisov STA, maksimalni pa z dodatnimi finančnimi sredstvi omogočiti pridobitev novih
ustreznejših prostorov, ki bodo omogočili tudi dodatne aktivnosti STA in s tem
dolgoročno manjši delež proračunskih sredstev za financiranje redne dejavnosti - postavka
5285
mednarodno promovirati 10-letnico samostojne države Slovenije - postavki 5284 in 5244.

1803150 MEDIJI
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
• Zagotovitev solidne informiranosti o dogodkih doma Slovencev v tujini. - postavka 6198
• Zagotoviti slepim in slabovidnim državljanom možnosti za branje dnevnega, periodičnega
tiska in leposlovnih del in seznanjanje z dogajanjem doma in po svetu. - postavka 6200
• Zagotoviti gluhim in naglušnim državljanom možnosti za spremljanje in seznanjanje z
dogajanjem doma in po svetu. - postavka 6201
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
• Naloga temelji na 3. in 14. členu Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS. št. 18/94) postavka 6198
• Naloga izhaja iz Zakona o javnih glasilih, ki pravi, da država podpira tudi razvoj glasil za
slepe in gluhe državljane v njim prilagojenih tehnikah - postavki 6200 in 6201:
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati
podprograma:

na nivoju

1519 KADROVSKA SLUŽBA VLADE
19061501 VLADNE ŠTIPENDIJE IN ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJ V TUJINI

4. marec 2001

705

poročevalec, št. 16/V

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Izvajanje štipendijske politike Vlade RS
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Zagotavljanje strokovnjakov za potrebe razvoja upravnih organov
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Odlok o kadrovskem štipendiranju (Ur.l.RS, št. 16/99-Pravilnik o štipendiranju (Ur. L. RS, št.
33/99
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Razpis za dodelitev štipendij za podiplomski študij - planiramo 25 novih štipendistov vsako
leto
Razpis za podelitev štipendij za državno upravo - načrtujemo 150 novih štipendistov vsako
leto
04011501 VODENJE KADROVSKIH ZADEV
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Kadrovska služba vlade opravlja strokovno-tehnične naloge za potrebe Komisije Vlade
Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve v pristojnosti Vlade RS, sodeluje
pri pripravi sistemskih rešitev na kadrovskem področju, opravlja strokovna dela za
disciplinsko komisijo Vlade RS, opravlja strokovno delo v zvezi z upravljanjem s
premoženjem RS iz pristojnosti Vlade RS, rešuje ugovore in pritožbe z delovnopravnega
področja, vodi kadrovsko evidenco zaposlenih v organih državne uprave, pripravlja načrte
zaposlovanja, prerazporejanja in racionalizacije zaposlenih in spremlja realizacijo, pripravlja
strokovne podlage za podeljevanje odlikovanj ter organizira vzpostavitev zaprtega sklada
dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Naloga službe je kvalitetno, pravočasno in strokovno zagotavljanje pogojev za delo vlade in
njenih delovnih teles.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Poleg stroškov za delovanje službe predvidevamo le stroške za izdelavo zaprtega sistema
dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja (Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju).
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Glavni izvedbeni cilj v letu 2001 je zagotoviti vzpostavitev zaprtega sklada dodatnega
prostovoljnega pokojninskega sklada.
1520 SREVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE
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4031501 NABAVA OSN. SREDSTEV IN GRADNJA OBJEKTOV TER NJIHOVO
VZDRŽEVANJE ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANOV
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Servis skupnih služb vlade je koordinator urejanja najemnih razmerij za organe državne
uprave na lokalni ravni, za katera zagotavlja tudi sredstva za plačilo (Proračunska postavka
6662) ter
nosilec in plačnik najemnine večjega števila najemnih pogodb za ministrstva in vladne službe
v Ljubljani.
Pregled sklenjenih najemnih pogodb je razviden iz priloženih tabel.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Na področju Ljubljane je dolgoročni cilj pridobitev čimvečje površine lastniških poslovnih
prostorov, tudi z leasingi oz. finančnimi najemi, ter postopno zniževanje stroškov najemnine.
Na področju drugod po Sloveniji pa je dolgoročni cilj pridobivanje primernih poslovnih
prostorov, ki so jih najemodajalci pripravljeni ustrezno vzdrževati, pri čemer naj bi bile cene
bistveno nižje od tistih v Ljubljani.
Obenem naj bi se vršila tudi postopna koncentracija lokacij, kar bi omogočalo lažje
sodelovanje in racionalnejše poslovanje.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev
Pripadajočih projetkov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v okviru
podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Servis skupnih služb vlade v letu 2001 ne načrtuje prevzemanja dodatnih obveznosti na
področju najemanja poslovnih prostorov za ministrstva in vladne službe.
V letu 2001 se bosta iztekli dve najemni pogodbi s postopnim odkupom, na podlagi katerih bo
Republika Slovenija postala lastnica poslovnih objektov na Beethovnovi 11 in Jesenkovi 3. Za
plačilo odkupnega obroka za Beethovnovo 11 morajo biti zagotovljena sredstva na postavkikontu za nakupe poslovnih prostorov že v letu 2001.
Na lokalnem nivoju bo Servis skupnih služb vlade urejal nova najemna razmerja, kjer je v letu
2000 prišlo do odpovedi sedanjih pogodb ter posredoval pri urejanju najemnih razmerij, kjer
se kaže potreba po povečanju poslovnih površin (zlasti za inšpekcijske službe) ali zamenjavi
neustreznih oz. lastniško neurejenih poslovnih prostorov (npr. GURS Nova Gorica, Žalec,
Slovenj Gradec, ...)
04031502- NAJEMNINE POSLOVNIH PROSTOROV
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Servis skupnih služb vlade je koordinator urejanja najemnih razmerij za organe državne
uprave na lokalni ravni, za katera zagotavlja tudi sredstva za plačilo (proračunska postavka
6662) ter nosilec in plačnik najemnine večjega števila najemnih pogodb za ministrstva in
vladne službe v ljubljani.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo,)
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Na področju ljubljane je dolgoročni cilj pridobitev čimvečje površine lastniških poslovnih
prostorov, tudi z leasingi oz. finančnimi najemi, ter postopno zniževanje stroškov najemnine,
na področju drugod po Sloveniji pa je dolgoročni cilj pridobivanje primernih poslovnih
prostorov, ki so jih najemodajalci pripravljeni ustrezno vzdrževati, pri čemer naj bi bile cene
bistveno nižje od tistih v ljubljani. vršila naj bi se tudi postopna koncentracija lokacij, kar bi
omogočalo lažje sodelovanje in racionalnejše poslovanje.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma
Servis skupnih služb vlade v letu 2001 ne načrtuje prevzemanja dodatnih obveznosti na
področju najemanja poslovnih prostorov za ministrstva in vladne službe. V letu 2001 se bosta
iztekli dve najemni pogodbi s postopnim odkupom, na podlagi katerih bo Republika Slovenija
postala lastnica poslovnih objektov na Beethovnovi 11 in Jesenkovi 3. Za plačilo odkupnega
obroka za Beethovnovo 11 morajo biti zagotovljena sredstva na postavki-kontu za nakupe
poslovnih prostorov že v letu 2001. Na lokalnem nivoju bo Servis skupnih služb vlade urejal
nova najemna razmeija, kjer je v letu 2000 prišlo do odpovedi sedanjih pogodb ter posredoval
pri urejanju najemnih razmerij, kjer se kaže potreba po povečanju poslovnih površin (zlasti za
inšpekcijske službe) ali zamenjavi neustreznih oz. lastniško neurejenih poslovnih
prostorov(npr. GURS Nova Gorica, Žalec, Slovenj Gradec,...)..
04031505- UPRAVLJANJE
STANOVANJ

IN

VZDRŽEVANJE SLUŽBENIH IN NAJEMNIH

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Republika slovenija je lastnik nad 700 službenih stanovanj na območju cele države, za katere
je v skladu s sprejeto zakonodajo dolžna zagotoviti sredstva za tekoče in investicijsko
vzdrževanje ter upravljanje
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo)
V skladu s Stanovanjskim zakonom (Ur.l. RS št. 18/91) je potrebno tekoče in investicijsko
vzdrževati stanovanja, skupne prostore ter dele in naprave, da se ohranja državno premoženje
ter tako omogoči normalno bivanje najemnikov, istočasno pa kot dober gospodar skrbeti za
posamezno nepremičnino in zagotoviti njeno optimalno rabo in ohranjanje njene vrednosti.
Plačilo upravljanja je zakonska obveznost vsakega lastnika
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
V okviru proračunske postavke 8847 se zagotavljajo sredstva za plačilo upravljanja, za
stroške nezasedenih stanovanj (telefonska naročnina, elektrika, ogrevanje, čisščenje in
varovanje skupnih prostorov), tekoče vzdrževanje, zavarovanje in investicijsko vzdrževanje
skupnih delov in naprav v stanovanjskih hišah. Del sredstev je tekoče namenjenih tudi za
plačilo provizije za odobrena posojila delavcem pred letom 1991, ter sodnih in nepredvidenih
stroškov pri gospodarjenju s stanovanji. V okviru proračunske postavke 8424 se zagotavljajo
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sredstva od prodaje stanovanj, pri katerih država nima interesa za ohranjanje najemnega
odnosa in nakup posameznih novih stanovanjskih enot na ugodnejših lokacijah (t.j. v
Ljubljani)
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma
Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj ter skupnih objektov in naprav, ob spremembah
najemnikov zaradi volitev v letu 2000, pa tudi večji obseg sredstev na postavkah tekočega
vzdrževanja in zamenjave pohištva v stanovanjih, kjer je zaradi dotrajanosti to potrebno.
22011501 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV ZA SLUŽBENA STANOVANJA
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Plačilo obresti za najeta stanovanjska posojila na podlagi katerih so bila delavcem v državni
upravi dodeljena stanovanjska posojila.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo)
Poplačilo kreditov v letu 2001 , s čimer se bodo prenehale obračunavati obresti.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Za najeta stanovanjska posojila v začetku leta 1990 in prej za reševanje stanovanjskih
vprašanj delavcev in funkcionarjev (posojila delavcem in nakup stanovanj) je potrebno
odplačevati posojila z obrestmi SKB Banki. V letu 2001 so ostala za odplačilo še štiri
posojila. Obresti so ocenjena na 5.000.000,00 SIT.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma
Vsa posojila bodo odplačana najkasneje do konca avgusta 2001. Takrat bodo tudi dokončno
obračunane obresti.
1521 CENTER VLADE ZA INFORMATIKO
4021501

IZGRADNJA IN DOGRAJEVANJE CENTRALNE
INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE

IN

LOKALNE

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Finančna sredstva bodo služila za: najnujnejše razširitve podatkovnega centra na lokaciji CVI,
nadaljanemu zagotavljanju medmrežnih povezav preko sistema HKOM, nabavam lokalne
računalniške strojne in programske in mrežne opreme za upravne enote na kritičnih lokacijah
ter razvoj, implementacijo aplikativne opreme ali njihovo povezovanje za skupne funkcije
državne uprave in posebej za upravne enote.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Gre za nadaljevanje izgradnje komunikacijskega omrežja državnih organov - HKOM, s
poudarkom na varovanju in zaščiti (nova vozlišča, zviševanje hitrosti in propustnosti linij,
strojna in programska oprema za varovanje prenosa podatkov), storitve na področju
povezovanja lokalnih računalniških omrežjih državnih organov s centralnimi podatkovnimi
strežniki, storitve elektronske pošte in izmenjave podatkov (iz centralnih registrov in baz
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podatkov) in povezljivost v druga javna omrežja (Internet, Intranet, Extranet). CVI bo
zagotavljal nadaljni razvoj enotnih metodologij, strategij in standardov: projektnega vodenja,
strateškega načrtovanja in razvoja IS, sistem kakovosti ISO ter njihovo uvajanje v vse državne
organe in upravne enote.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
gre za investicijske dele naslednjih projektov (nove nabave ali dogradnje naslednje centralne
in lokalne (UE) informacijske opreme):
A. PDC - CENTRALNI IN SPLETNI STREŽNIKI (PODATKOVNI CENTER)
B. HKOM - SKUPNO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE DRŽAVNIH ORGANOV,
C. ENOTNE METODOLOGIJE, STRATEGIJE IN STANDARDI,
D. LOKALNA STROJNA IN KOMUNIKACIJSKA OPREMA PO DO,
E. LOKALNA PROGRAMSKA OPREMA IN APLIKACIJE ZA SKUPNE FUNKCIJE PO
DO,
G. LOKALNA STROJNA IN KOMUNIKACIJSKA OPREMA PO UE,
H. LOKALNA PROGRAMSKA OPREMA IN APLIKACIJE ZA SKUPNE FUNKCIJE PO
UE,
J. SKUPNE APLIKACIJE V UPRAVNIH ENOTAH RS,
K. ISO-9001 - SISTEM KAKOVOSTI,
L. SIGOV-CA - AGENCIJA ZA CERTIFICIRANJE JAVNIH KLJUČEV,
M. SISTEM ZAŠČITE IN VAROVANJA
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Najnujnejše razširitve podatkovnega centra na lokaciji CVI (dodatna centralna strežniška,
pomnilniška, sistemska in aplikativna programska oprema), nadaljanemu zagotavljanju
medmrežnih povezav preko sistema HKOM (nova vozlišča, zviševanje hitrosti, nove
komunikacijske storitve), nabavam lokalne računalniške strojne in programske in mrežne
opreme za upravne enote na kritičnih lokacijah ter razvoj, implementacijo aplikativne opreme
ali njihovo povezovanje za skupne funkcije državne uprave in posebej za upravne enote.
4021504

DELOVANJE
TEHNOLOGIJE

INFORMACIJSKO-TELEKOMUNIKACIJSKE

I. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Finančna sredstva bodo služila za zagotavljanje stalnega in neprekinjenega vzdrževanja vse
centralne računalniške in komunikacijske opreme za potrebe državnih organov in upravnih
enot ter lokalne za potrebe* upravnih enot. Iz omenjenih postavk se bo zagotavljalo tudi enotno
vzdrževanje aplikativne programske opreme za skupne funkcije državnih organov in upravnih
enot.
Iz sredstev postavk se zagotavlja pokrivanje obveznosti iz naslova izobraževanja na področju
informatizacije (za informatike in uporabnike za standardna orodja in aplikacije za skupne
funkcije državnih organov in upravnih enot).
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Zagotavljanje ustreznega nivoja in stopnje zanesljivosti skupne in standardne lokalne
informacijske opreme v državni upravi RS, kot predpogoja za podporo E-upravi.
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3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Izvedbo tega podprograma bodo omogočili naslednji projekti: gre za aktivnosti vzdrževanja in
izobraževanja naslednjih projektov:
A. PDC - CENTRALNI IN SPLETNI STREŽNIKI (PODATKOVNI CENTER)
B. HKOM - SKUPNO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE DRŽAVNIH ORGANOV,
C. ENOTNE METODOLOGIJE, STRATEGIJE IN STANDARDI,
D. LOKALNA STROJNA IN KOMUNIKACIJSKA OPREMA PO DO,
E. LOKALNA PROGRAMSKA OPREMA IN APLIKACIJE ZA SKUPNE FUNKCIJE PO
DO,
F. IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA INFORMATIKE ZA DO,
G. LOKALNA STROJNA IN KOMUNIKACIJSKA OPREMA PO UE,
H. LOKALNA PROGRAMSKA OPREMA IN APLIKACIJE ZA SKUPNE FUNKCIJE PO
UE,
I. IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA INFORMATIKE ZA UE,
J. SKUPNE APLIKACIJE V UPRAVNIH ENOTAH RS,
L. SIGOV-CA - AGENCIJA ZA CERTIFICIRANJE JAVNIH KLJUČEV,
M. SISTEM ZAŠČITE IN VAROVANJA
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Postavki zajemata tako stroške najema in zakupa telekomunikacijskih vodov, prostorov,
sistemske in aplikativne programske opreme, orodij podatkovnega centra in vse vrste stroškov
obratovanja lokacije podatkovnega centra oziroma CVI, stroške vzdrževanja lokalne namizne
in mrežne opreme po UE ter izobraževanje uporabnikov in informatikov za sistemska,
standardna orodja, aplikacije za skupne funkcije.)

1525 SLUŽBA VLADE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO)
0601501 PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG S PODROČJA LOKALNE
SAMOUPRAVE TER STROKOVNA POMOČ LOKALNIM ORGANOM
IN SLUŽBAM
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Ključne naloge Službe Vlade RS za lokalno samoupravo so opredeljene z Odlokom o
organizaciji in delovnem področju Službe Vlade RS za lokalno samoupravo UL.RS 68/96.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Vzpostaviti uspešno delovanje lokalne samouprave na lokalni in regionalni ravni v skladu z
obstoječimi in prihodnjimi zakoni in predpisi ter zahtevami Evropske listine na področju
lokalne samouprave.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
proračunske postavke na podlagih katerih bo lahko zagotovljeno nemoteno delo in ivrševanje
naštetih nalog so :
4735- plače: predvidevamo 15 zaposlenih,
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4733- materialni stroški: višina je določena glede na predvidene potrebe za doseganje željenih
ciljev,
7380 -projekt pokrajine: sredstva za ustrezne študije, simpozije, raziskovanja, pravne
podlage,itd
2843- Investicije: sredstva za modernizadcijo računalniške opreme in potrebno vzdrževanje
ter postavka 6654, kjer so predvidena sredstva za delovanje Nacionalnega združenja
slovenskih občin , ki bo v kratkem pridobilo status društva.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Glavne naloge, kijih planiramo v letu 2001na področje zakonodaje so:
1. priprava Zakona o pokrajinah in Zakona o ustanovitvi pokrajin, Zakona o samoprispevku in
drugih oblikah sofinanciranja investicij z zasebnimi sredstvi, Zakona o medobčinskem
sodelovanju, Zakona o glavnem mestu.
. nadaljevanje projekta Katalog pristojnosti občin, Priprava vozrcev za občinski proračun
3. nadaljevanje projekta Informatizacija javne uprave
4.pregled in nadaljne analize delovanja občin
4. pripravljanje mnenj, predlogov in odgovorov, kijih na službo dnevno naslavljajo občine
5. mednarodne aktivnosti: sodelovanju v Svetu Evrope v Vladnem odboro za lokalno
samoupravo, Sodelovanje na mednarodnih konferencah na temo lokalne samouprave in regije,
izmenjava izkušenj z drugimi državami.
1526 Urad Vlade za verske skupnosti
18041503 PODPORA DUHOVNIKOM IN VERSKIM SMUPNOSTIM
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Urad spremlja in pomaga urejati položaj verskih skupnosti, vodi evidenco o verskih
skupnostih, ki delujejo v RS, in izdaja potrdila o prijavi ustanovitve in prenehanja njihovega
delovanja. Verskim skupnostim nudi strokovno pomoč: obvešča jih o predpisih, o drugih
aktih in ukrepih, ki zadevajo njihovo delovanje, in pripravlja delovne sestanke in posvete ter
sprejeme za njihove predstavnike. Pripravlja tudi gradivo in predloge zakonov ter sklepov za
odločanje Vlade RS o zadevah s področja delovanja verskih skupnosti. Pri reševanju odprtih
vprašanj verskih skupnosti sodeluje z ministrstvi, z drugimi državnimi in lokalnimi organi in
organizacijami. Na Uradu je sedež vladnih ali mešanih komisij za reševanje odprtih vprašanj
posameznih verskih skupnosti.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Uresničevanje ustavno zagotovljenih pravic s sprejemanjem sporazumov, Zakona o verskih
skupnostih in finančna pomoč.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
POSTAVKA 4702 PRISPEVKI DUHOVNIKOM - Predvideni znesek za izvrševanje sklepa
vlade 422-05/90-2/4-8, 65 seja z dne 18.3.1991, v letu 2001 in za pokritje primanjkljaja iz leta
2000 za izvrševanje tega sklepa. Gre za povračilo sredstev za prispevke delodajalca po
najnižji pokojninski osnovi. POSTAVKA INVESTICIJE - 2844 - Urad načrtuje dograditev,
vzdrževanje in posodobitev informacijskega sistema v letu 2001 in pa najnujnejšo obnovo
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pisarniške opreme, ostavka MATERIALNI STROŠKI - 4720 - vsebuje izobraževanje, in
ostale najnujnejše stroške za nemoteno delo. POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM - 6209 V
skladu z Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti RS (UL SRS 15/76 in 42/86, UL RS
22/91). Realno je enaka ustrezni postavki v letu 2000. PLAČE - 4736 - vsebuje sredstva za
plače petih delavcev.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Dvostranski sporazumi z verskimi skupnostmi, Zakon o verskih skupnostih, finančna pomoč
verskim skupnostim.
1527 URAD VLADE ZA INVALIDE IN BOLNIKE
20031502 PODPORA, NADZOR IN KOORDINACIJA AKTIVNOSTI NA PODROČJU
INVALIDSKEGA VASRTVA
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog NPU:
Urad kot strokovna služba Vlade spremlja, analizira in pripravlja poročila o izvajanju
razvojne strategije invalidskega varstva; zagotavlja koordinacijo med ministrstvi pristojnimi
za področja politike za invalide; spremlja ekonomske učinke porabljenih sredstev za
invalidsko varstvo; vzpostavlja medsebojno usklajen informacijski sistem za spremljanje in
analiziranje pojavnosti invalidizacije; izvaja programe mednarodnega sodelovanja s področja
invalidskega varstva; nudi strokovno pomoč invalidskim in humanitarnim organizacijam pri
pripravi in realizaciji socialnih programov; opravlja strokovne in administrativne naloge za
sklad za nagrajevanje inovacij na področju invalidskega varstva in Svet Vlade RS za invalide.
S spremembo sklepa o ustanovitvi v letu 2000 Urad opravlja tudi naloge za organizacije
bolnikov-invalidov in bolnikov z dolgotrajnimi boleznimi, za izvajanje katerih je potrebno
zagotoviti ustrezne pogoje.
2. Dolgoročni cilji podprograma:
To so varovanje človekovih pravic invalidov in bolnikov preko politike izenačevanja
možnosti in njihove integracije na vsa področja družbenega življenja.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk:
V postavki plače so načrtovana sredstva za izplačilo plač in drugih izdatkov, prispevkov in
dajatev za zaposlene na Uradu. Razširitev pristojnosti Urada še na področje bolnikov in
bolnikov invalidov terja dodatno zaposlitev. V postavki materialni stroški smo planirali
sredstva za izdatke za blago in storitve potrebne za nemoteno delovanje Urada. Iz postavke
nagrad za usposabljanje, življenje in delo invalidov se krijejo stroški projekta za vzpodbujanje
inovacij na področju invalidskega varstva, delovanje sklada kot institucije, organizacija
prireditve ob podelitvi nagrad in nagrade izbranim projektom. Iz postavke Sveta Evrope za
rehabilitacijo in integracijo invalidov v Sloveniji se krijejo stroški izvajanja programov Sveta
Evrope, Evropske Unije, OZN in druga mednarodna sodelovanja s področja invalidskega
varstva, ter plačilo članarine za Delni sporazum na socialnem področju in v javnem zdravstvu.
Predlagana postavka investicije je namenjena nakupu osnovnih sredstev manjših vrednosti,
računalniške opreme ter investicijsko vzdrževanje in adaptacija poslovnih prostorov, s katerim
bomo zagotovili ustrezne delavne pogoje za delovanje Urada. Zakonska podlaga za delovanje
Urada je v Sklepu o ustanovitvi Urada za invalide in spremembah in dopolnitvah Sklepa.
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delavnih mest, samoupravni sporazum in
pravilnik o delovanju sklada za inovacije na področju življenja in dela invalidov, Zakon o
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ratifikaciji delnega sporazuma na socialnem področju in v javnem zdravstvu in Sklep o
ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade RS za invalide.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001:
So mednarodno sodelovanje z vključevanjem v programe Sveta Evrope in Evropske Unije, s
ciljem usklajevanja zakonodaje sodobnim evropskim tokovom na področju invalidskega
varstva; sodelovanje pri pripravi novih pravnih predpisov na področju integracije invalidov v
družbo, zaposlovanja in usposabljanja, katerih predlagatelji so pristojna ministrstva;
preverjanje možnosti in priprava strokovnih podlag za povezovanje sklada za inovacije z
inovacijskim centrom NIZW za ažuren dostop do tovrstnih informacij; koordinacija med
ministrstvi, strokovnimi institucijami in invalidi preko Sveta za invalide; priprava strokovnih
podlag za izdelavo enotne klasifikacije invalidnosti na osnovi Mednarodne klasifikacije
okvar, prizadetosti in oviranosti, s ciljem poenotenja kriterijev v domači zakonodaji in
uskladitev z mednarodnimi standard in organizacijska in kadrovska dograditev urada za
izvajanje nalog za bolnike invalide in bolnike s kroničnimi boleznimi, povezana s širjenjem
pristojnosti urada.

1529 URAD ZA DROGE
20031503 DROGE
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Strengthening of the national REITOX Focal Point and strengthening the drug supply
reduction and drug demand reduction programmes in Slovenia; Projekt izdelave akcijskega
programa za področje drog v Sloveniji; Vzpostavitev komisije za droge Vlade RS, Projekt
ustanovitve Zveze nevladnih organizacij; Projekt izdelave internetne strani; Projekt
dokumentacijski center; Projekt Odmevi; Projekt preventivni teden, Projekt Glažuta; Projekt
preventivni CD rom za prepovedane droge; Projekt CD rom za tobak in alkohol; Projekt
vodenja podskupine v Nacionalnem programskem svetu za zdravo življenje v okviru
ministrstva za šolstvo in šport; Projekt izvajanja nadzora nad Centri za preprečevanje in
zdravljenje odvisnih od drog; Projekt izdelave preventivnih predpisov za varnejše diskoteke;
Projekt izdelave priročnika z naslovi Centrov za zdravljenje odvisnosti v Evropi; Projekt
sodelovanja z DrogArtom; Projekt usklajevanja proračunskih sredstev za področje drog;
Projekt zbiranja strokovne literature in vnašanja podatkov o strokovni literaturi na sistem
Cobbis.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Pprava nacionalnega programa s področje drog; usklajevanje medresorske priprave
nacionalnega programa za preprečevanje uživanja prepovedanih in drugih drog ter zdravljenje
in rehabilitacijo uživalcev drog in ga predlaga Komisiji Vlade RS za droge; usklajuje
medresorske predloge proračunskih sredstev namenjenih za programe za preprečevanje
uživanja prepovedanih drog in drugih drog ter zdravljenje in rehabilitacijo uživalcev drog, ki
se financirajo iz proračuna; spremlja usklajenost uresničevanja programov iz prejšnje alinee z
nacionalnim programom ter o tem poroča komisiji; vodi medresorsko usklajevanje za
oblikovanje prioritet programov, nadzoruje in usklajuje vzpostavitev in razvoj programov;
vodi medresorsko usklajevanje za oblikovanje mnenj, strokovnih ocen in predlogov ukrepov
glede posameznih programov, aktivnostih in strokovnih publikacij, ki se načrtujejo in
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izvajajo v zvezi z drogami;
raziskovalnega dela.

usklajuje uresničevanje medresorskega razvojnega in

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Poleg rednih odhodkov proračunskih sredstev iz proračunskih postavk Materialni stroški,
odhodki iz Študij in ekspertiz, kot tudi odhodki za investicije in investicijsko vzdrževanje,
Urad v proračunu za leto 2001 predvideva tudi odhodke konta 412 Transferov za neprofitne
organizacije in ustanove, kar določa 14. In 16. Člen Zakona o preprečevanju uporabe
prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Ur.l.RS 98/99). Poleg tega pa
smo zadolženi, da si za Twinning projekt zagotovimo 130 mio SIT, kot soudeležba Slovenije
pri projektu. Služba Vlade za evropske zadeve je pripravila Projekte PHARE 2000/2001, iz
katerega je razvidna obveznost Urada oz. Slovenije do tega projekta.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Povečati osveščenost prebivalstva o nevarnostih uživanja prepovedanih drog, zmanjšati vnos
prepovedanih drog v državo in zmanjšanje preprodajo drog prebivalcem Slovenije,
vzpostavitev celovite mreže vladnih in nevladnih programov na področju drog, vzpostavitev
dobrega informacijskega in epidemiološkega sistema, ki bodo predpogoj za kvalitetno
odločanje za ukrepe na področju drog. Vzpostavitev horizontalne in vertikalne koordinacije,
začetek delovanja nevladnih organizacij, prisotnost internetne strani z različnimi programi,
razvoj Lokalnih akcijskih skupin, razvoj preventivnih aktivnostih v podjetjih in zavodih,
boljša informiranost o programih s področja drog, boljše sodelovanje med programi.

1530 URAD RS ZA DENACIONALIZACIJO
2051501 DENACIONALIZACIJA
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
V skladu s sklepom o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada Vlade RS za
denacionalizacijo, opravlja Urad naloge s področja spremljanja stanja na uresničevanju
zakona o denacionalizaciji, obravnavanju predpisov in ukrepov, ki jih sprejema Vlada in
ministrstva in sodelovanju pri njihovi pripravi, izdelavi analiz, poročil in drugih gradiv, ki jih
potrebuje Vlada in resorna ministrstva in jih mora država posredovati v tujino, obravnavanju
pobud in sodelovanju z nevladnimi organizacijami, katerih osnovna dejavnost je povezana s
prizadevanji za učinkovitejše izvajanje zakona. Urad opravlja delo s področja svoje
pristojnosti v sodelovanju z ministrstvi in drugimi vladnimi službami, z javnimi institucijami,
nevladnimi organizacijami, upravičenci in vlagatelji zahtev.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Ključni cilji v Uradu za denacionalizacijo vodijo k zaključitvi postopkov, uvedenih na
podlagi zakona o denacionalizaciji in jih vodijo upravne enote na prvi stopnji.
J. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
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obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
PP 6108 plače: sredstva bodo porabljena za plače in prispevke delavcev, ki so zaposleni v
Uradu za denacionalizacijo
PP6111
materialni stroški: sredstva bodo porabljena za plačilo najemnin in drugih
materialnih stroškov za delovanje Urada za denacionalizacijo
PP6120 študije in analize: sredstva bodo porabljena za plačilo storitev po že podpisani
pogodbi v letu 2000 (analiza stanja nerešenih denac. Zahtev)
PP6173 investicije in inv.vzdrževanje: sredstva bodo porabljena za nakup manjkajoče
računalniške opreme in nekaj manjših kosov pisarniške opreme.
Zakonska podlaga: SKLEP o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada Vlade RS
za denacionalizacijo (Ur.list štev. 24, z dne 10.04.1999)
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
V skladu s sprejetim sklepom Vlade RS na 14. seji, dne 21.12.2000, s katerim Vlada zavezuje
upravne organe, ki vodijo postopke denacionalizacije na prvi stopnji, da te končajo najkasneje
v prvi polovici leta 2002, bo urad redno analitično spremljal stanje na področju izvajanja
zakona o denacionalizaciji in pripravljal medresorsko usklajene predloge za uresničitev
Vladnega sklepa.

02021501 JAVNA NAROČILA IN NADZOR (Urad za javna naročila)
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Urad za javna naročila je bil ustanovljen s sklepom Vlade RS št. 023-02/2001-1, dne
15.02.2001, EVA 2001-1411-0006, za opravljanje nalog na področju javnih naročil in
koncesij v skladu z zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS št. 39/2001, ZJN-1)
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Razvoj, organizacija in delovanje sistema javnih naročil.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Plače 1108 - v okviru te postavke so predvidena sredstva za plače zaposlenih
Materialni stroški 1196 - v okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje urada
Investicije 1199 - v okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za nakup opreme za novo
najete prostore
Izračun potrebnih sredstev je bil narejen na podlagi ocene, ker urad še ni pričel z delom.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Začetek delovanja Urad in izvajanje nalog v skladu z Zakonom o javnih naročilih
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1533 URAD ZA SLOVENSKI JEZIK
19051501 DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Urad za slovenski jezik je bil ustanovljen s sklepom Vlade RS z namenom koordinacije
nosilcev političnih, upravnih in strokovnih pristojnosti na področju uporabe in uveljavljanja in
razvoja slovenskega jezika
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje strokovnih sodelavcev Urada in
posvetovalnega telesa, ki je sestavljen iz članov z obeh univerz in raziskovalnih inštitutov za
slovenski jezik. Sodelovanje s pristojnimi ministrstvi pri pripravi zakonskih rešitev, zakonskih
določil in predlaganje primernih ukrepov, skrb za uresničevanje jezikovne politike v
nacionalne programe, spremljanje uresničevanja nacionalnih programov, sofinanciranje
programov in projektov,m dajanje pojasnil, obveščanje javnosti, obravnavanje pripomb in
pritožb v zvezi z uporabo slovenskega jezika, izdajanje informativnih gradiv ter sodelovanje s
podobnimi organizacijami v drugih državah.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
PLAČE-NPP1188: zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih. Izračun višine potrebnih
sredstev je bil narejen na oceni 3 zaposlenih (2 po Zakonu o razmerjih plač + 1 po Zakonu o
poslancih).
MATERIALNI STROŠKI-1196: zagotavljanje materialnih sredstev za delovanje Urada in
posvetovalnega telesa. Izračun višine sredstev je bil narejen na podlagi ocene potreb
funkcionalnih stroškov (pisarniško poslovanje, komunala, potni stroški) ter predvidenega
delovanja po prvem kvartalu 2001.
INVESTICIJE-1199: zagotavljanje sredstev za nakupe minimalno potrebne opreme
(pisarniška oprem in pohištvo, računalniki) Izračun višine sredstev je bil narejen na oceni
stroškov nakupa opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje Urada in strokovnih teles.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Učinkovito delovanje kabineta in strokovno - posvetovalnih teles pri proračunskem
uporabniku, nakup tehničnih sredstev, delna obnovitev pisarniške opreme.
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Leto 2001

Obrazložitev finančnega načrta neposrednega uporabnika državnega proračuna

2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
155 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO
1517 Služba vlade za zakonodajo
I. PRORAČUNSKI IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI
II. PRORA ČUNSKI IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
m. GRAFIČNI PRIKAZ PRORAČUNSKIH IZDATKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH
IV. OBRAZLOŽITEV OZIROMA PROGRAM DELA
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IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

155 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP

201.6
1517 ^Služba vlade za zakonodajo

201.696

0403 Druge skupne administrativne službe
04031506 Priprava in nadzor zakonov ter drugih pravnih aktov
3014 Plače
3338 Materialni stroški
6206 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU
2833 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
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201.696
201.696
153.680
27.875
10.922
9.219

719

Predhodna
realizacija 2000
(2)
182.199|[
182.199
K
182.199
182.199
143.180
20.764
9.598
8.657

Predlog
proračuna 2001
(3)

Indeks
(4)=(3):(2)

220.752 \\
220.752 ||[

121,2|

220.752
220.752
172.333
33.295
10.176
4.948

121.2
121,2
120.4
160.4
106,0
57.2
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IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
155 SLUŽBA i^LADE ZA ZAKONODAJO

A. Bilanca odhodkov

MIN/K3/K4
155

jŠLUZBA VLADE ZA ZAKONODAJO
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredst\'a za delovno uspešnost
4004 Nadurno delo
4005 Plače za delo po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispe\'ek za zdra\>stveno :a\-arovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispe\'ek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storile
4022 Energija, voda, komunalne stontve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine (le asm g)
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4205 Investicijsko vzdrževanj* in obnove
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Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
Lil
EL
182.199 j 100,00"/,C
116.771
64.09%
92 540
50,79%
3037
1,67%
5 938
3,26%
15.111
8,29%
0,00%
0
0
0,00%
144
0,08%
17.128
9,40%
9 533
5,23%
4,07%
7.422
65
0,04%
108
0,06%
39.643
21,76%
6,90%
12.563
437
0,24%
4 901
2,69%
2.208
1,21%
4.594
2,52%
714
0,39%
0,12%
212
0
0,00%
14015
7,69%
8.657
4,75%
8 559
4,70%
99
0,05%
0
0,00%

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
0}
(4)
220.752 | ;100,0o%| f>21.2
63,35%
51,27%
1,41%
2,95%
7,63%
0,00%
0,00%
0,09%
9,37%
5,21%
4,06%
0,04%
0,06%
25.04%
7,99%
0,22%
2,42%
1,13%
4,47%
0,68%
0,10%
5,35%
2,69%
2.24%
2,24%
0,00%
0,00%

119.8
122.3
102,2
109,6
111.4
144,3
120.7
120,7
120,7
122.2
120,7
139,4
140.3
111,7
109,0
113,2
214,6
210.4
100.5
42,4
57.2
57,8
0,0
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
155

SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO

04031506

PRIPRAVA IN NADZOR ZAKONOV TER DRUGIH
AKTOV

PRAVNIH

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Obravnavanje vprašanj izgradnje pravnega sistema ter uresničevanja ustavnosti in zakonitosti,
prilagajanje pravnega sistema s pravom EU, primerjalno pravno proučevanje prava drugih
držav, oblikovanje pravil pravne tehnike pri izdelavi predlogov predpisov, priprava zakonov
in drugih predpisov, ki ne spadajo v področje drugih ministrstev, opravljanje strokovnih nalog
za vlado v zvezi z nadzorstvom ustavnosti in zakonitosti predpisov, izdajanje predpisov v
Uradnem listu RS, izdajanje registra pravnih predpisov.
V okviru Službe za zakonodajo je ustanovljena Komisija za pravno redakcijo, ki skrbi
predvsem za istovetnost prevoda pravnega akta Evropskih skupnosti z izvirnikom s pravno
strokovne, pravno terminološke in jezikovne plati.

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razrvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilji službe so predvsem izgradnja pravnega sistema ter uresničevanje ustavnosti
in zakonitosti, prilagoditev pravnega sistema pravu EU, oblikovanje pravil pravne tehnike pri
izdelavi predlogov predpisov ter uresničevanje državnega programa za prevzem pravnega
reda EU do konca leta 2002.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na
katerih temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba
zakonskih podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in
aktivnosti, ki se izvajajo v okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi
postavkami
Postavka 3014 - Plače, drugi osebnih odhodki (prejemki) in prispevki ter davki delodajalca
Na postavki za plače delavcev Službe za zakonodajo so predvidena sredstva za: plače,
delovno uspešnost in nadurno delo, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, povračila
stroškov za prevoz in prehrano delavcev, odpravnine, ter vsi potrebni prispevki in davki
delodajalca. Pomanjkanje kadrov za učinkovito izvajanje delovnih nalog v Službi za
zakonodajo je bilo delno odpravljeno z novim zaposlitvami v letih 1999 in 2000, vendar bodo
nove zaposlitve še potrebne, predvsem zaradi obsežnega dela na področju usklajevanja
zakonodaje. Na postavki so tako predvidena dodatna sredstva za nove zaposlitve v Službi za
zakonodajo v prihodnjih dveh letih, in sicer 6 novih zaposlitev v letu 2001 in 8 novih
zaposlitev v letu 2002 (nove zaposlitve so predvidene tudi v Državnem programu Republike
Slovenije za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 (Poročevalec Državnega zbora št.
44 in 44/1 z dne 16.6.1999).
Postavka 3338 - Materialni stroški
Na postavki 3338-Materialni stroški so predvidena sredstva za poslovanje Službe vlade za
zakonodajo. Predvideni so naslednji stroški: za električno energijo, PTT storitve, komunalne
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storitve, stroški storitev drugih izvajalcev (dimnikarske storitve, servisiranje fotokopirnih
strojev, prevozne storitve), dnevnice in prevozni stroški za službena potovanja doma in v
tujini, razni registri zakonov in drugih predpisov, strokovna literatura in druge publikacije,
dnevni časopisi, reprezentanca, pisarniški material, pogodbe o delu in avtorske pogodbe ipd.
Zaradi vrnitve premoženja denacionalizacijskemu upravičencu - vile na Barjanski c. 3 v
Ljubljani, kjer je imela sedež naša služba do 1. februarja 2000, so se zaradi preselitve službe v
nove večje poslovne prostore znatno povečali operativni stroški, kot so na primer varovanje
zgradbe, čiščenje poslovnih prostorov, telefon, elektrika itd. V letu 2000 smo navedena
sredstva zagotavljali s prerazporeditvijo sredstev, za leto 2001 in za leto 2002 pa bomo morali
predvideti dodatna sredstva.
V Službi vlade za zakonodajo se bo vzpostavila tudi knjižnica z vso strokovno literaturo tako domačo kot tujo. Med to spadajo npr. zakoni s komentarji, razna periodika, slovarji tujih
jezikov, strokovne revije, Uradni list Republike Slovenije,
Posledično je tu tudi najem področnega strokovnjaka, ki bo literaturo uredil po določenem
sistemu. Zato bo treba zagotoviti tudi dodatna sredstva za izplačilo honorarja.
Postavka 6206 - Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU:
Na postavki 6206-Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU so predvidena sredstva za
poslovanje Komisije za usklajevanje zakonodaje z EU, ki jo je Vlada Republike Slovenije
ustanovila s sklepom št. 910-02/93-2/11-8 z dne 6.4.1994. Med stroške za poslovanje
komisije spadajo predvsem stroški za plačilo prevodov direktiv Evropskih skupnosti, zakonov
in drugih predpisov, dnevnice za službena potovanja doma in v tujino, izobraževanje
delavcev, strokovna literatura (domača in tuja) in druge publikacije, uradna glasila Evropskih
skupnosti, pisarniški material, za plačila bančnih stroškov, stroški konferenc in seminarjev,
poštnina in kurirske storitve ipd. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za vodenje
registra slovenskih predpisov.
Postavka 8255 - Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU - tuja donacija
Tuja donacija na navedeni postavki je namenjena za pokritje stroškov službenih potovanj,
strokovne literature, izobraževanja delavcev ipd.. Ostanek sredstev iz proračunskega leta 2000
bomo prenesli v leto 2001.
Postavka 2833 - Manjše investicije
Na navedeni postavki so namenjena sredstva za manjše investicije, kot so na primer nakup
pisarniške opreme in pohištva, nakup drugih osnovnih sredstev službe (manjši tehnični
aparati, klima naprave), nakup in vzdrževanje računalniške opreme in programske opreme,
računalniškega omrežja ter investicijskega vzdrževanja le-teh. Ta sredstva načrtujemo glede
na število že zaposlenih in novo zaposlenih delavcev v Službi Vlade Republike Slovenije za
zakonodajo.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Glavne naloge službe v letu 2001 so podane že pod točko 1. te obrazložitve, saj Služba za
zakonodajo v navedenem letu nima predvidenih posebnih projektov oz. programov.
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

156 STA TISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Sprejeti
proračun 2000
(1)

MIN/PU/GPR/PPR/PP

Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)
r

2.130.92,072.773|
1522 |[statistični urad Republike Slovenije

H

0403 Druge skupne administrativne službe
04031511 Statističn e stori/ve
3033 Plače
3357 Materialni stroški
5211 Mednarodno sodelovanje
6967 Redne letne raziskave • ankete
5215 Popis prebivalstva
6968 Razvojne naloge
2839 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
2493 Lastna udeležba - PHARE
8449 PHARE CPCU - Nacionalni program za leto 1998 predpristopna pomoč k izgradnji institucij na področju javnih
financ - SNP 98 - SL 9803
8169 Projekt PECO-TUJA DONACUA
8216 Izobraževanje - TUJA DONACIJA
8242 Pilotne raziskave - TUJA DONACIJA
120 Prodaja publikacij
121 Izobraževanje in seminarji
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Indeks
(4H3):(2)

" " 2.811.917 j

2.130.919|!

2.072.773^|

2.811.9171|

135,7||

2.130.919
2.130.919
1.209.594
118.096
17.504
445.161
395
5.895
60.466
20.642
214.060

2.072.773
2.072.773
1.243.582
123.348
18.989
387.105
361
4.953
52.932
16.089
148.983

2.811.917
2.811.917
1.495.340
164.324
19.064
163.698
326.202
3.916
221.765
25.032
297.759

135.7
135,7
120,2
133.2
100.4
42.3
88.869,1
19.1
430.3
155,6
199.9

1.500
15.000
16.000
0
0

2.195
28.124
15.628
29.304
512

4.773
21.344
20.235
36.112
293

217.5
95.2
129.5
123.4
51.2
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IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
156 STA TISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

A. Bilanca odhodkov

MIN/K3/K4
156 "^STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE j'
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 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 stontve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Pre vozni stroški i n stori tve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
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Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
JU.
J2L
2.072.773 | [1 <10.00%
1.054.065
901 609
38 855
79.621
26.783
279
6.918
147.596
82.153
63958
557
928
823.769
265.509
6.837
61.604
2.187
51.365
19.130
1.630
0
415.506
47.342
47 342
0
0
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50,85%
43,50%
1,87%
3,84%
1,29%
0,01%
0,33%
7,12%
3,96%
3,09%
0,03%
0,04%
39,74%
12,81%
0.33%
2,97%
0,11%
2,48%
0,92%
0,08%
0,00%
20,05%
2,28%
2,28%
0,00%
0,00%

Predlog
proračuna
2001
£21
1.265.500
1 090.989
40.808
93.210
30 935
307
9.251
178.438
99.318
77.323
674
1.123
887.610
424.843
8.125
61.663
3.703
60.833
40.722
1.949
51.402
234.370
480.369
469 655
9.920
794

Leto 2(1(11
v tlioč tolarjih
Struktura
Indeks
predloga
2001
(4) rswivm
45.00%
38,80%
1,45%
3,31%
1,10%
0,01%
0,33%
6.35%
3,53%
2,75%
0,02%
0,04%
31.57%
15,11%
0,29%
2,19%
0,13%
2,16%
1,45%
0,07%
1,83%
8,33%
17.08%
16,70%
0,35%
0,03%

120.1
121,0
105.0
117.1
115.5
110.2
133,7
120.9
120,9
120,9
121,0
121,0
107.7
160.0
118.8
100.1
169.3
118.4
212.9
119.6
56,4
1.014.7
992,0
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
156

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

04031511

STATISTIČNE STORITVE

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Vodenje in izvajanje statističnih storitev na ravni države; Statistični urad in pooblaščene
institucije za izvajanje statističnih raziskovanj izpolnjujejo naloge tako, da bo slovenska
državna statistika konec leta 2002 popolnoma pripravljena izpolnjevati vse zahteve iz
pogajalskih izhodišč; državna statistika sodeluje tudi pri delu drugih pogajalskih skupin področja regionalnega približevanja, socialne kohezije, področje kmetijstva, sodelovanje pri
večnamenski klasifikaciji statističnih teritorialnih enot primerljivih z NUTS, kot ene od osnov
za analitične in praktične naloge v zvezi s strukturnimi pomočmi..
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Naloge državne statistike ali statistike javnega sektorja so doma in v svetu dolgoročno
določene z doseganjem sledečih strateških ciljev: primerljiva uporaba in podpora domačim
uporabnikom ob dejstvu da državnost in suverenost in ekonomska nuja sama predpostavlja
ustrezno mednarodno primerljivo urejeno statistično dejavnost v okviru obveznosti do OZN in
njenih agencij (IMF in podobnih organizacij) ter OECD-ja. Posebej pomembne so naloge v
okviru približevanja Uniji in asociacijskega sporazuma ter pogajalskih izhodišč, povezane s
priključitvijo v letih 2004 do 2006. Tudi po tem se bodo statistične obveznosti in cilji razvijali
še v smeri novih potreb globalizacije in informacijske družbe. Cilji so podpreti domača
razvojna vprašanja in odločanja doma za doseganje in osvajanje tujih trgov, mednarodne
menjave in socialne pravičnosti doma. Posebej važno je podpiranje razvojnih in strukturnih
pomoči doma ter uravnoteženje makroekonomskih statistik za domače ravnanje in izven tega
/Maastricht, kotizacije za Unijo ipd.).
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
0120- Lastna dejavnost - prodaja publikacij in storitev (Zakon o državni statistiki) Planirani
prihodki in stroški v zvezi z lastno dejavnostjo so ocenjeni na osnovi prejšnjih let.
2493- Lastna udeležba PHARE - na postavki so planirana sredstva za plačilo davka na dodano
vrednost ( mednarodna pogodba iz sredstev PHARE podpisana leta 1998, projekti tečejo,
pogodba zaključena 31.12.2001)
2839- Investicije - planiran je nakup računalniške strojne in programske opreme (licence,
zamenjava, nadgradnja), del sredstev je namenjen za nakup pisarniškega pohištva in opreme,
mobilnih telefonov, tiskarskega stroja ter dokumentacije za novo poslovno stavbo.
3033- Plače - Stroški dela so izračunani na osnovi izhodišč , ki jih je posredovalo Ministrstvo
za finance in števila zaposlenih na stanje 15.12.2000.
3357- Materialni stroški - stroški so predvideni na osnovi prejšnjega leta, v letu 2001 bo iz te
postavke plačano vzdrževanje računalniške opreme,predvideni so višji poštni,telefonski in
drugi fiksni stroški.
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5211- Mednarodno sodelovanje z Eurostatom je Statistični urad poleg drugih oblik
sodelovanja, povezan z Multi-Beneficiary programom, ki omogoča izobraževanje, to je
udeležbo na strokovnih sestankih v zvezi z zahtevami EU. Statistični urad sodeluje kot
nacionalna institucija z OZN pri več skupnih raziskovanjih ter pri skupnih metodoloških
zadevah ter na sestankih, kijih organizirajo predvsem CES, FAO, ILO, WTO,UNDP in druge
organizacije. Z IMF Statistični urad sodeluje pri razvijanju diseminacijskih standardov.
Bilateralnega sodelovanja je nekaj z bivšimi državami SFRJ, predvsem pa z OECD. Nastali
stroški se krijejo iz te proračunske postavke.
5215 - Popis prebivalstva - izvaja se običajno vsakih deset let (Zakon o popisu prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj v letu 2001).Sredstva so planirana za nakup računalniške opreme,
ureditev prostorov, tisk gradiv in drugi materialni stroški.
6967 - Redne letne raziskave - ankete Planirana so sredstva za tiste raziskave in ankete, ki
predstavljajo večje stroške določene raziskave oz. ankete (anketaiji, zunanji izvajalci, tisk
obrazcev,). Iz leta v leto se vrste anket spreminjajo, prav tako se spreminja tudi vzorec za
tiste, ki se izvajajo vsako leto. V letu 2001 so predvidene naslednje: Anketa o mnenju
potrošnikov, Anketa o porabi časa, Anketa o porabi gospodinjstev, Anketa o delovni sili,
Popis kmetijstva, Anketa o dohodkih gospodinjstev, Anketa o posejanih površinah, Anketa o
številu živine, Anketa o tujih turistih, Anketa o poslovnih tendencah, Anketa o potovanju
domačih turistov, Anketa o viktimizaciji
6968 Razvojne naloge - stroški za posamezne razvojne naloge.
8169 in 8262 to sta proračunski postavki v zvezi z donacijo, ki je namenjene stroškom v zvezi
s poslovnim registrom.8216 - Izobraževanje - tuja donacija, sredstva so namenjena za
pokrivanje stroški v zvezi z izobraževanjem v tujini.
8242 - pilotne raziskave, to so nepovratna sredstva iz tujine za izdelavo določenih raziskav po
posameznih področjih.
8449 - proračunska postavka predstavlja sredstva PHARE- donacija, pogodba podpisana leta
1998, zaključi se v letu 2001. Donacijska sredstva omogočajo dopolnitve in metodološka
usklajevanja ter nekatera nova zajemanja podatkov, tako, da bo Statistični urad leta 2002
pripravljen izkazovati primerljive podatke do EU in podpreti domače analitične skupine.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Čim boljše izvajanje Statističnega nacionalnega programa in vseh aktivnosti, ki so določene s
posameznimi zakoni ter izpolnjevanje nalog oz. zahtev iz pogajalskih izhodišč. *
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A

Bilanca odhodkov

158 SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE ZADEVE
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP

Predhodna
realizacija 2000
(2)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
P) (4H3):(2)

ŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ]
OPSKE ZADEVE

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03021502 Koordinacija aktivnosti v procesu vključevanja v EU
2627 Plače
2639 Materialni stroški
4094 Prevajanje
IJ 33 Aktivnosti na področju vključevanja v EU
4093 Usposabljanje
6652 Usposabljanje za delovanjev v EU
2846 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
4097 Lastna udeležba - PHARE
8374 PHARE-CFCUCOP 97-financiranje zaposlovanja lokalnih
strokovnjakov
8396 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 podpora predpristopnim pripravam - COP 97 - SL 9703
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1.223.498
1.223.498
418.430
328.445
172.884
0
28.067
13.272
5.000
0
0

1.037.116
1.037.116
506.877
289.109
40.408
0
47.263
0
4.739
0
0

1.390.344
1.390.344
610.405
310.161
131.490
127.140
74.989
0
66.128
1.851
0

257.400

148.719

68.180

134.1
134,1
120,4
107.3
325.4
158,7
1.395,5

45.8
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IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
A. Bilanca odhodkov
/
158 SLUŽBA J LADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE ZADEVE
Ocena Struktura
realizacije realizacije
MIN/K3/K4
2000
2000
Oi
m
1.037.116 I ii00,00%|
[158 (SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA !
[EVROPSKE ZADEVE
40.71%
422.226
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
367.874
35,47%
4000 Plače in dodatki
1,11%
11.545
4001 Regres za letni dopust
26.408
2,55%
4002 Povračila in nadomestila
16.208
I,56%
4003 Sredstva za delovno uspešnost
0,00%
19
4004 Nadurno delo
0,02%
172
4009 Drugi izdatki zaposlenim
,
5.89%
61.132
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
34.026
3,28%
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
2,55%
26.491
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
0,02%
231
4012 Prispevek za zaposlovanje
0,04%
384
4013 Pri spevek za porodniško varstvo
49.64%
514.778
402 Izdatki za blago in storitve
21,36%
221.563
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
3,45%
35.787
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
0,07%
681
4023 Prevozni stroški in storitve
83.594
8,06%
4024 Izdatki za službena potovanja
0,36%
3 759
4025 Tekoče vzdrževanje
4,41%
45.773
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
0,00%
0
4028 Davek na izplačane plače
II,92%
123.621
4029 Drugi operativni odhodki
3.01%
31.240
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
31.240
3,01%
4117 Štipendije
0.00%
0
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0,00%
0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0.29%
3.000
413 Drugi tekoči domaČi transferi
0,29%
3.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih
služb
0.46%
4.739
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
0,00%
0
4201 Nakup prevoznih sredstev
0,41%
4.300
4202 Nakup opreme
0,04%
439
4205 Investicijsko vzdrže\'anje in obnove
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Leto 20(11
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
(3)
iiL
1.390.344 | lib'o,6o%'| f >34,11
508.756
445 683
12.300
31.371
18 447
21
934
73.803
41.078
31.981
279
465
681.557
216.914
43.347
- 1.098
92.044
42.371
45.779
27.846
212.158
40.100
40.100
20.000
20.000
0
0

36.59%
32,06%
0,88%
2,26%
1,33%
0,00%
0,07%
5.31%
2,95%
2,30%
0,02%
0,03%
49.02%
15,60%
3,12%
0,08%
6,62%
3,05%
3,29%
2,00%
15,26%
2.88%
2,88%
1.44%
1,44%
0.00%
0,00%

120.5
121,2
106.5
118,8
113.8
110.6
542,0
120.7
120.7
120,7
121.0
120.9
132.4
97,9
121.1
161,1
110,1
1.127,1
100,0

66.128
4.250
61.878
0

4.76%
0,31%
4,45%
0,00%

1.395.5

171,6
128.4
128,4
QaQ
0,0

1.439,0
0,0
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
158

SLUŽBA VLADE ZA EVROPSKE ZADEVE

03021502 Koordinacija aktivnosti v procesu vključevanja v EU
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Pravna podlaga za delo Službe Vlade RS za evropske zadeve je 21. člen zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97), prvi odstavek 7. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni
list RS, št. 47/97) ter na tej podlagi izdan odlok Vlade o organizaciji in delovnem področju
Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve.Dodatno sta podlaga za pripravo
finančnega načrta službe tudi sklepa Vlade št. 900-09/98-1 (T) z dne 02.04.1998 ter
15.05.1998, ki nalagata Službi Vlade za evropske zadeve (SVEZ), da krije stroške ožje
pogajalske skupine vezane na pogajanja.SVEZ opravlja naslednje naloge:
• usklajuje in nadzoruje priprave Republike Slovenije za vstop v Evropsko unijo,
• vodi medresorske priprave za pogajanja in usklajuje pogajanja z Evropsko
unijo,
• usklajuje uresničevanje veljavnih sporazumov z Evropsko unijo in dejavnosti
skupnih teles, ustanovljenih s temi sporazumi,
• oblikuje prioritete, vsebinsko nadzoruje in usklajuje uresničevanje programov
PHARE ter drugih programov pomoči (Sapard in ISPA) Republiki Sloveniji
pri vključevanju v Evropsko unijo,
• usklajuje sodelovanje Republike Slovenije pri delu ustanov in teles Evropske
unije,
• vodi projekt prevajanja.Pri pripravi proračuna Službe Vlade RS za evropske
zadeve smo upoštevali predvsem dejstvo, daje potrebno v kratkem času dveh
le' zagotoviti vse potrebno, da se država tako organizacijsko, kot predvsem
kadrovsko usposobi za naloge, ki izhajajo iz članstva v EU.
Zato predlagamo uvajanje novih programov in pospeševanje že obstoječih. Pri njihovem
koncipiranju smo se zgledovali tudi po programih, ki so jih oblikovale posamezne države
članice, deloma tudi v obdobju svojega kandidiranja za članstvo v EU.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj podprograma je vključitev Republike Slovenije v Evropsko unijo ter
zagotavljanje njenega aktivnega in prepoznavnega delovanja v pogojih članstva. Navedeni
dolgoročni cilj izhaja predvsem iz naslednjih dokumentov:
Strategije Republike Slovenije za vključitev v Evropsko unijo, Državnega programa
Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002, Predhodnega
državnega razvojnega programa, Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, Proračunskega
memoranduma ter Okvirnega sporazuma med Vlado RS in Evropsko komisijo in na njegovi
podlagi letnih finančnih sporazumov za črpanje finančnih sredstev iz virov EU.
Podprogram pa zaradi svoje vsebinske obsežnosti in kompleksnosti zahteva izvedbo ožjih
zaključenih celot, ki predstavljajo bodisi neposreden predpogoj za vključitev Slovenije v
Evropsko unijo (prevajanje pravnega reda Evropske unije) ali pa kriterij presoje izpolnjevanja
kriterijev za članstvo (izvedba strukturnih reform in zagotovitev delujočega tržnega
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gospodarstva, prilagajanje slovenskega pravnega reda pravnemu redu Evropske unije,
vzpostavitev učinkovitega upravnega okvira za izvajanje pravnega reda Evropske unije ter
strokovne, usposobljene in pregledne državne uprave).
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma 5 pripadajočimi proračunskimi postavkami:
2627 PLAČE
Na proračunski postavki so planirana sredstva za plače zaposlenih v Službi Vlade RS za
evropske zadeve. Višino sredstev je planiralo Ministrstvo za finance na stanje zaposlenih na
dan 15.12.2000. Ker je Ministrstvo za finance načrtovalo sredstva na število zaposlenih na
dan 15.12.2000 je v proračunu SVEZ zagotovljenih premalo sredstev. Ministrstvo za finance
izhajalo iz števila zaposlenih 107, dejansko število pa je 110, saj smo od 15.12.2000 do
31.12.2000 zaposlili tri delavce, ki niso zajeti v izračunu Ministrstva za finance. Poleg tega
smo na sredstvih za plače načrtovali napredovanje zaposlenih skladno z veljavno zakonodajo
in razvrstitev pripravnikov na delovna mesta, kar ravno tako pomeni povečanje količnikov.
Ministrstvo za finance ni načrtovalo sredstev za nadurno delo. V letu 2001 je potrebno
zagotoviti sredstva v višini 1.274.673,00 SIT za plačilo dežurstev tajnicam, ki zagotavljajo
stalno dežurstvo v kabinetu ministra. Poleg tega smo v plan zaposlitev vključili 12
štipendistov Službe Vlade RS za evropske zadeve v šolskem letu 2000/2001 na College of
Europe, ki bodo v letu 2001 zaključili študij, ter 4 štipendiste Kadrovske Službe Vlade RS, ki
so pogodbeno vezani na našo službo. Štipendisti, ki jih Služba Vlade RS za evropske zadeve
izobražuje na podiplomskem študiju College of Europe so sicer predvideni za zaposlitev v
okviru vseh organov državne uprave za dobo vsaj treh let po končanem študiju, vendar pa se
pogovori o dodelitvi štipendista organu opravijo šele po zaključenem študiju, ko si štipendisti
bolj izoblikujejo svoje delovno področje, zato vsa sredstva načrtujemo pri naši službi. Ker
skladno z metodologijo planiranja v letu 2001 v splošni proračunski rezervaciji v bodoče ne
bo planiranih sredstev za povečanje zaposlitev pri proračunskih uporabnikih vsa sredstva in
zaposlitve predvidevamo v proračunu naše službe, ob zaposlitvi štipendista pa jih bomo
razporedili na državni organ, ki ga bo zaposlil. Potrebna sredstva za namen zaposlitve 16
štipendistov za tri mesečna izplačila plač v letu 2001 (predvidena zaposlitev 1.9.2001)
znašajo 12.997.139,18 SIT.Končno število zaposlenih v Službi Vlade RS za evropske zadeve
naj bi konec leta 2001 znašalo 126 oseb vključno z vsemi štipendisti, ki bodo kasneje
razporejeni na delo v druge državne organe. Investicija v kadre je nujna za kasnejšo vlogo
Slovenije kot polnopravne članice EU.
2639 MATERIALNI STROŠKI
Na kontu 4020 smo predvideli sredstva za nakup pisarniškega materiala in storitev, časopisov,
knjig in strokovne literature. Služba Vlade RS za evropske zadeve mora biti seznanjena z
dogajanji tako doma kot v tujini, zato mora tekoče spremljati domačo in tujo publicistično
dejavnost s področja delovanja Evropske unije in vključevanja Republike Slovenije vanjo. V
državah članicah kakor tudi v Sloveniji izhaja vse več publikacij o Evropski uniji,
predvidevamo pa tudi naročnine na elektronske baze podatkov kot so CELEX, IUS INFO,
ipd.V letu 2001 bo Služba vlade za evropske zadeve publicirala več edicij. Predvidevamo tudi
izdajo glavnih ustanovnih pogodb Evropske unije, ki so pomembne predvsem za seznanjanje
slovenske javnosti z ustanovnimi dokumenti Evropske unije. Omenjeni dokumenti bodo
pomenili pomembno delovno orodje vsem vladnim in drugim službam pri aktivnostih v zvezi
s sprejemom evropskega pravnega reda (acquis communnautaire), obenem pa dragoceno
informacijo za svoje aktivnosti vsem nevladnim organizacijam s tega področja. Na podkontu
drugi splošni material in storitve smo predvideli tudi sredstva za storitve kot so fotokopiranja
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gradiv, selitve za potrebe delavcev in ostali drugi splošni material in storitve.Povečanje
sredstev glede na leto 2000 je predvsem posledica dodatnih stroškov na novi lokaciji v
Mladiki, predvsem zaradi dodatnih storitev fizičnega varovanja in čiščenja prostorov. 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacijePlan 2001: 43.347.000 S1TV okviru tega
konta izkazujemo stroške za energijo, vodo in ogrevanje. Izdatki zajemajo obratovalne stroške
za najete prostore.Na kontu so planirani tudi stroški telekomunikacij (telefon, fax,
računalniško komuniciranje, storitve GSM). Služba Vlade RS za evropske zadeve je središče
kjer se zbirajo in posredujejo informacije med Evropsko komisijo, Misijo Slovenije pri
Evropski uniji in slovenskimi državnimi organi.Na kontu so predvideni tudi stroški za
poštnino in kurirske storitve.4023 - prevozni stroškiPlan 2001: 1.098.000 SITV okviru te
postavke Služba Vlade RS za evropske zadeve načrtuje prevozne stroške in storitve, ki
vključujejo: goriva, maziva, vzdrževanje in popravila vozil, nadomestne dele, registracijo in
zavarovalne premije za dve vozili s katerimi Služba Vlade RS že razpolaga ter stroške za
vozilo, katerega nakup se načrtuje v letu 2001.4024 - izdatki za službena potovanjaPlan
2001: 92.044.000 SITVečji del sredstev v okviru tega konta je namenjen stroškom službenih
potovanj, ki jih bo v letu 2001 precej, saj se bodo pogajanja prevesila v zaključno fazo. Ocena
potrebnih sredstev temelji na porabi v letu 2000 in upošteva predvideno povišanje cen
predvsem letalskega prevoza.4025 - tekoče vzdrževanje ta namen predvidevamo sredstva za
servisiranje fotokopirnih strojev, telefaksov, računalniške opreme, telefonskih aparatov,
mobilnih telefonov, projektoijev, klima naprav in popravila pohištva. V okviru konta so
načrtovani stroški za vzdrževanje in servisiranje vgradnih naprav v Mladiki ter sredstva za
tekoče vzdrževanje računalniške opreme v višini 29,4 mio SIT, katera so se v preteklih letih
izkazovala na CVI.
4026 - najemnine in zakupnine (leasing)
Na tej proračunski postavki so planirana sredstva namenjena plačilu najemnine v skladu s
podpisano pogodbo, ki zajema najem prostorov v 7. nadstropju na Slovenski cesti 27-29.
Poleg poslovnih prostorov so predvidena sredstva za najem dvoran za izvajanje raznih
seminarjev, izobraževanj, konferenc in zasedanj skupnih teles Republike Slovenije in
Evropske unije, ki jih bo Služba Vlade RS za evropske zadeve morala izvesti v prihodnjem
letu.V postavki so predvidena tudi minimalna sredstva za najem morebitne manjkajoče
opreme.4029-dru(p operativni odhodki tem okviru so planirana sredstva za plačilo bančnih
stroškov in
študentskega dela. Del sredstev je namenjen tudi avtorskim pogodbam
sklenjenimi pri izdajanju publikacij kot tudi pogodbam za vzpostavitev informacijskega
sistema v Mladiki. Del sredstev je namenjen tudi za pokritje stroškov za izvedbo letne
konference S VEZ, ki bo izvedena v sodelovanju s tujimi strokovnjaki ter za pokritje stroškov
organizacije konference za države JV Evrope, ki jo namerava organizirati Služba Vlade RS za
evropske zadeve v letu 2001. Na tej konferenci naj bi sodelovale države JV Evrope, ki so v
procesu sklepanja stabilizacijskih in asociacijskih sporazumov z EU in nekatere članice EU.V
letu 2001 bo v Sloveniji potekalo 3. zasedanje pridružitvenega odbora med Republiko
Slovenijo in EU za katerega bo stroške organizacije krila Služba Vlade RS za evropske
zadeve.
1133 - AKTIVNOSTI NA PODROČJU VKLJUČEVANJA V EU
V okviru tega namena je osnovna postavka namenjena plačilu različnih programov in
aktivnosti, preko katerih želimo financirati delo domačih strokovnjakov, kot tudi določenih
specialistov iz tujine, ki bi sodelovali pri uspešni izvedbi procesa pogajanj in vključitev
Slovenije v Evropsko unijo, kar smatramo kot dolgoročno naložbo, ki se bo obrestovala v
desetletjih po vključitvi v EU. V tem okviru so planirana sredstva za izvedbo programa
Evropski dokumentarni center (EDC), za zagotovitev podpore tuje pomoči v vlogi
Nacionalnega koordinatorja pomoči v RS, za podporo delovanja Ožje pogajalske skupine. V
okviru delovanja Ožje pogajalske skupine je potrebno predvideti sredstva za organizacijo
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konferenc na ravni namestnikov glavnih pogajalcev, sprejem predstavnikov drugih držav in
obiskov tujih delegacij v Sloveniji, bilateralnih obiskov delegacij RS v državah članicah in
državah kandidatkah. V tej fazi pogajanj je ključnega pomena dogovarjanje s posameznimi
članicami EU o posameznih problematičnih področjih pogajanj in usklajevanje z državami
kandidatkami. Potrebno je predvideti tudi sredstva za vzdrževanje in razvoj spletne strani za
podporo delovanja Ožje pogajalske skupine in publikacije (ažuriranje in tisk zloženke Ožja
pogajalska skupina). Del sredstev bo namenjenih za avtorsko in raziskovalno delo po
pogodbah, ki gaje potrebno opraviti za reševanje problemov v procesu pogajanj. V ta namen
zagotavljamo 25 mio SIT.Na kontu so predvidena tudi sredstva za nadaljevanje pogodbe za
financiranje EDC pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani, ki zagotavlja celovito informacijo
vsem potencialnim uporabnikom, ki potrebujejo uradno dokumentacijo in vire sprejete na
ustanovah Evropske Unije. Dejavnosti EDC potekajo na področjih vzpostavitve in
vzdrževanja Slovensko informacijsko dokumentacijskega spleta, koordinacije in virtualnega
skrbništva dislociranih dokumentnih virov in svetovanja, izobraževanja in pomoči
dokumentnim centrom in dokumentalistom, itd. Za leto 2001 predvidevamo obveznosti v
višini 22 mio SIT. Na podlagi sklepov evropskega Sveta v Luksemburgu in Agende 2000,
se z uvajanjem dveh novih pristopnih programov pomoči ISPA in SAPARD z letom 2000 in
z uvajanjem povečane decentralizacije izvajanja programov finančne pomoči EU v
pristopnem obdobju, znatno povečuje obseg nalog nacionalne koordinacije pomoči (SVEZSektor za tujo pomoč) in predvsem nacionalna odgovornost za upravljanje s finančnimi
sredstvi EU. Skladno s sprejetim proračunom EU (Svet v Berlinu 1999), bo Slovenija letno
prejemala med 11 in 12 milijardami SIT pomoči EU skozi vse tri predpristopne instrumente
(ISPA, SAPARD in PHARE). Sočasno s povečano finančno pomočjo državam kandidatkam,
pa Evropska komisija v državah kandidatkah postopno uvaja sistem decentraliziranega
izvajanja programov pristopne pomoči, s končnim ciljem pravočasno usposobiti državno
administracijo za črpanje sredstev strukturnih in kohezijskega sklada. Takrat, skladno s
pogajalskimi izhodišči pričakujemo priliv v višini 3% BDP, kar predstavlja 10-krat večji
priliv, kot ga pričakujemo v letu 2001. Pogoja za črpanje teh sredstev sta tako priprava
ustreznih kakovostnih predlogov projektov kot zagotovljena absorbcijska sposobnost
administracije.Tako poleg koordinacije priprav znatno večjega obsega ustreznih predlogov
programov na nacionalnem nivoju in pogajanj z Evropsko komisijo za njihovo podporo, te
aktivnosti od SVEZ - nacionalnega koordinatoija pomoči zahtevajo tudi mnogo natančnejši in
s standardi Evropske komisije predpisan sistem spremljanja in nadzora izvajanja teh
programov ter ukrepanja v primeru težav in/ali nepravilnosti. Za postopen razvoj in
vzpostavitev takega sistema v Sloveniji je potrebno v prvi fazi pripraviti strokovne podlage za
izvedbo mednarodnega razpisa, razviti in za slovenske potrebe prilagoditi ustrezno
programsko orodje, ki naj zagotavlja predvsem interaktivnost med fizičnimi, finančnimi in
kazalci napredka, ter v nadaljevanju vključitev vseh nivojev državne uprave (nacionalni,
regionalni in lokalni), ki so vključeni v črpanje sredstev EU. Predvidena sredstva bodo
namenjena za zagotavljanje pomoči SVEZ-u za razvoj informacijske podpore, usposobitev
ustrezne opreme, testiranju, usposabljanju sodelavcev SVEZ in članov nadzornih odborov,
vnosu podatkov ter rednemu servisiranju. Ocena zagonskih stroškov v letu 2001 je narejena
na osnovi preliminarnih ocen v okviru Phare nacionalnega programa 1996. Vlada RS je dne
21.12.2000 sprejela sklep št. 900-01/2000-1 s katerim je Ministrstvu za finance naložila, da v
sodelovanju s Službo Vlade RS za evropske zadeve in CVI imenuje projektno skupino za
vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje izvajanja programov pristopne pomoči in
za kasneje programov strukturnega in kohezijskega sklada in njegovo povezavo s
proračunskimi evidencami. Služba Vlade RS za evropske zadeve v ta namen zagotavlja 34
mio SIT, kar je le del potrebnih sredstev za celotno izvedbo programa.Za delovanje
"neodvisne skupine strokovnjakov za zagotavljanje kakovosti predlogov projektov v okviru
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vseh treh predpristponih instrumentov pomoči ISPA, SAPARD in PHARE bo potrebnih 11
mio SIT. S VEZ bo pri izboru predlogov projektov za pristopno pomoč v obdobju 2001 -2003,
na podlagi vse ostrejših zahtev Evropske komisije in skladno z Novimi usmeritvami Phare in
Vademecum-om o koordinaciji vseh treh pristopnih instrumentov, moral poleg kriterijev za
upravičenost kandidature projektov upoštevati predvsem kakovost priprave predlogov in
preteklo izvajanje. Zato je potrebno že za programski ciklus 2001 k vrednotenju predlogov
projektov vključiti zunanjo "komisijo za zagotavljanje kakovosti", katere namen bi bil oceniti
metodološko ustreznost predlaganih projektov in pomoč pri izboru najboljših. Na ta način
želimo izboljšati kakovost predlaganih projektov in povečati njihovo sporočilno vrednost ter
tako prispevati k transparentnosti in upravičenosti EU sredstev ter povečati absorbcijsko
sposobnost Slovenije, ki mora iz trenutne 10-12 milijard SIT letno narasti na 120 milijard SIT
letno (10-kratno povečanje). Predvidevamo angažma 25 do 30 zunanjih strokovnjakov s
katerimi je potrebno skleniti pogodbeno razmeije.Služba Vlade RS za evropske zadeve vsako
leto financira izobraževanje za pridobitev podiplomske izobrazbe na področju evropskih
zadev na elitni belgijski šoli COLLEGE OF EUROPE. Iz tega razloga je tudi pomembno, da
postanemo član te elitne šole. Za članstvo v omenjeni instituciji je potrebno letno nameniti
20.000 EUR.V tem okviru so predvidena tudi sredstva za sofinanciranje "evropskih" akcij
organizacij in institucij, ki omogočajo poglabljanje znanja o evropskih zadevah in seznanjanje
različnih družbenih skupin s problemi vključevanja Slovenije v Evropsko unijo. V tem je
predvideno sofinanciranje akcij študentov različnih fakultet, ki načrtujejo študijske obiske v
institucijah Evropske unije ali državah članicah, raznih klubov ali združenj za organizacijo
konferenc z "evropsko vsebino" ter različnih regionalnih združenj, ki potrebujejo za finančna
sredstva za dokončanje svojih projektov (publiciranje, delavnice, seminarji s področja
evropskih zadev). Podpora takšnih projektov je smiselna zaradi povečevanja vedenja o
vključevanju Slovenije v Evropsko unijo na vseh nivojih slovenske družbe. SVEŽ bo v ta
namen za leto 2001 objavil ravni razpis, na osnovi katerega bodo različne organizacije in
institucije lahko zaprosile za sofinaciranje. Služba Vlade RS za evropske zadeve bo v letu
2001 skupaj še z Ministrstvom za gospodarstvo in Gospodarsko zbornico Slovenije
sofinancirala izdajo knjige z naslovom "Evropske uredbe in direktive". Služba Vlade RS za
evropske zadeve v letu 2001 za sofinaciranje predvideva sredstva v višini 11.000.000 SIT.V
Evropski uniji (EU) je sodelovanju z nevladnim sektorjem namenjena velika teža. EU preko
različnih programov namenja nevladnim organizacijam (NVO) cca. 1 milijardo EUR iz
letnega proračuna s tendenco povečevanja tega zneska. Pri delu teh programov že sodelujejo
tudi NVO iz Slovenije.V okviru vključevanja v EU je krepitev sodelovanja z nevladnim
sektoijem ter v tem okviru usposabljanje in organiziranje slovenskih NVO pomembno tudi
zaradi t.i. kobenhavenskega političnega kriterija, po katerem mora imeti vsaka država
kandidatka pred vstopom v EU tudi demokratično razvito civilno družbo. NVO, razen
nekaterih izjem, trenutno zelo malo sodelujejo s svojimi partnerji v Evropi. Pomemben vzrok
za to je predvsem v šibki organiziranosti in pomanjkanja znanja, zaradi česar je potrebno
NVO zagotoviti možnosti za razvoj in pripravo za vstop v Evropsko unijo.Slovenija je v
procesu vključevanja v EU sodelovanju s nevladnim sektorjem namenjala pomembno mesto.
V Prehodnem državnem razvojnem programu so NVO omenjene kot pomemben faktor pri
izvajanju regionalnih in lokalnih projektov, ki bodo sofinancirani preko Evropskih strukturnih
skladov in navedene kot tiste organizacije, ki so lahko deležne sredstev za svojo krepitev in
usposabljanje, z namenom prenosa dela funkcij izvajanja evropskega pravnega reda iz
državnih ustanov na NVO. kjer je to mogoče uspešneje in učinkoviteje izvajati. NVO so bile
vključene v proces priprave in sprejemanja pogajalskih izhodišč Republike Slovenije. Analiza
tako pridobljenih izkušenj je pokazala, da je bil dosežen predvsem cilj dobre informiranosti
NVO, da pa sta bila slabše dosežena cilja večje vsebinske vključitve tega sektorja v sam
proces odločanja ter usposabljanje za uspešno delovanje tudi na evropskem nivoju. Vlada
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Republike Slovenije je s tem v zvezi sprejela sklep (27.10.1999), ki je zadolžil SVEZ, da v
sodelovanju s pristojnimi organi pripravi Program vključevanja in usposabljanja vseh vej
oblasti, socialnih partneijev in NVO pri vključevanju Slovenije v EU. Na podlagi tega sklepa
seje na skupnem sestanku predstavnikov SVEZ in NVO 6. marca 2000, izoblikovalo stališče,
da bi bilo najprimerneje orodje za dosego tega cilja ustanovitev koordinacijskega centra, ki bi
skrbel za zagotavljanje in pretok informacij ter usposabljanje NVO. Vlada RS je na svoji 10.
seji 3.8.2000 podprla ustanovitev Centra in naložila SVEZ, da v okviru globalno določenih
sredstev v proračunu za leto 2001 nameni sredstva tudi za podporo delu Centra za razvoj
nevladnih organizacij.Center bi ustanovile izključno NVO same, SVEZ pa bi ponudila
predvsem strokovno in finančno pomoč pri ustanovitvi Centera, ki bi predstavljal
informacijsko točko, preko katere bi slovenske NVO prejemale informacije, iskale tuje
partnerje za sodelovanje na projektih ipd. Center bi zagotavljal izobraževanje in usposabljanje
in bi nasploh usklajeval različne dejavnosti NVO s ciljem pripraviti slovenske NVO na vlogo,
ki jo bodo imele v Evropski uniji. Pri uveljavljanju opisanih rešitev je SVEZ že prejel tudi
tujo strokovno pomoč v okviru programa bilateralne nizozemske vlade in kandidira za
pridobitev strokovne pomoči nizozemskih svetovalcev, ki bi v sodelovanju s slovenskimi
NVO pomagali pri ustanovitvi Centra.Opisane aktivnosti je potrebno vrednotiti v širšem
okviru poglabljanja sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in civilno družbo v celoti. V
tem okviru predstavlja Center samo nujni vzvod in katalizator potrebnih sprememb. SVEZ je
v tem trenutku iniciator teh aktivnosti zaradi potreb, ki neposredno izhajajo iz samega procesa
približevanja EU. Pri tem pa menimo, da bi se morale morda že s proračunskim letom 2002
aktivnosti in sama postavka prenesti v drug resor, ki bi imel na skrbi razvoj celote odnosov
med vlado in civilno družbo. Za leto 2001 predvidevamo, da bodo sredstva, potrebna tako za
samo delovanje Centra kot tudi za spodbujanje razvoja celotnega segmenta civilne družbe
znašala 20 milijonov SIT. Enaka višina sredstev po ocenah potrebna tudi v letu 2002, končna
višina pa bo odvisna tudi od višine morebitnih donacij iz tujine.
2846 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Predlog potrebnih investicij izhaja iz dejstva, da seje število zaposlenih v Službi Vlade RS za
evropske zadeve povečalo. Zaposleni delajo na dveh lokacijah, zato je treba nekatere dele
računalniške infrastrukture zagotavljati na obeh lokacijah. Hkrati so delavci SVEZ tudi na
ministrstvih in ostalih organih, kakor tudi na lokacijah v Kopru in Mariboru, kar vse zahteva
dodatno računalniško in komunikacijsko infrastrukturo. Delovni proces, ki ga podpira
računalniška infrastruktura SVEZ je mnogokrat odvisen od hitrih odzivov in kvalitetnih
izdelkov in storitev v velikem obsegu dela in ga je potrebno opraviti v kratkem času oziroma
je vezan na kratke roke, ki niso premakljivi (dokumenti za Bruselj). Zato je zelo pomembna
zanesljivost in odzivnost sistema. Še vedno pa ostajajo ozko grlo komunikacije, Lotus Notes
platforma in periferne in sistemske enote. Poleg tega je v tem okviru potrebno zagotoviti tudi
sredstva za nadgradnjo orodja računalniško podprto prevajanje, ki je uveljavljeno v
Prevajalskem oddelku Evropske komisije. TAIEX, organizacija za pomoč državam
kandidatkam pri pripravah na vstop v EU, je Prevajalskemu sektorju SVEZ pomagala pri
dobavi in uvajanju v obvladovanje tega orodja. Ker je SVEZ uvrstil med primarne naloge za
čim bolj učinkovito prevajanje in dosledno spremljanje enotne terminologije tudi uporabo
orodja Translator's Workbench (v sklopu z drugima dvema aplikacijama, ki pomagata pri
vodenju in oblikovanju terminoloških in tekstovnih baz - TRADOS MultiTerm in TRADOS
WinAlign), ki ga uporabljajo prevajalci, da bi sledili zgoraj omenjenim ciljem, mora SVEZ
predvideti tudi podporo za odpravljanje napak in svetovanje pri najustreznejših rešitvah,
hkrati pa tudi dodatno usposabljanje prevajalcev za vedno težje naloge redakcije dokumentov
ipd.V letu 2000 je bilo za potrebe SVEZ na CVI prenešeno 35,7 mio SIT iz postavk SVEZ,
10 mio SIT iz postavk SSSV ter dodatno iz postavk CVI in IDC programa projektov cca. 60
mio SIT, kar je skupaj zneslo cca. 105 mio SIT sredstev za delovanje IS SVEZ. V letu mora
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Služba Vlade RS za evropske zadeve sredstva za te namen zagotoviti sama.V okviru tega
konta, predvidevamo tudi sredstva v višini 14 mio SIT za nakup pisarniške in pohištvene
opreme, da bomo lahko zagotovili vse tehnične pogoje za nemoteno delo vsem zaposlenim.
Za nepredvidene odhodke - nakup opreme manjše vrednosti zagotavljamo 1 mio SIT. V letu
2001 načrtujemo nakup novega avtomobila za potrebe koordinacije aktivnosti na južni meji.
4029 - drugi operativni odhodki
Skrb za zadostno usposobljenost zaposlenih za nemoteno delovanje v obdobju pred
vključitvijo v EU ter kasnejše uspešno delo v njenem okviru bo tudi v naslednjem letu
pomembna naloga naše službe. Potrebe po znanjih na področju evropskih zadev daleč
presegajo obstoječo ponudbo programov v domovini, zato bo še naprej nujno izpopolnjevati
znanje v specializiranih institucijah v tujini. Za uspešno opravljanje rednega dela je potrebno
skrbeti za stalno izobraževanje zaposlenih doma in v tujini, s čimer omogočamo tekoče
seznanjanje zaposlenih z novostmi na posameznih delovnih področjih, hkrati pa omogočamo
razširitev obstoječih znanj. Za prevajalce Sektoija za prevajanje, ki izvajajo obsežno in
zahtevno nalogo prevajanja pravnega reda Evropske Unije, bomo v sodelovanju z
usposobljenimi zunanjimi strokovnjaki organizirali terminološke in druge delavnice,
prilagojene njihovim potrebam. Zaradi velikega interesa in pomena znanja francoščine za delo
naše službe bomo nadaljevali s tečaji francoskega jezika. Prav tako spodbujamo
izpopolnjevanje v drugih tujih jezikih, ki se ga udeležujejo posamezniki v različnih jezikovnih
šolah.V letu 2001 bi odobrili sredstva za šolnino za dodiplomski in podiplomski študij
najmanj štirim prosilcem ob tem, da imamo obveznosti še iz leta 2000, ko smo odobrili sedem
šolnin.V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva v višini 13 mio SIT za
izvajanje programa usposabljanja in izpopolnjevanja na področju evropskih zadev 'Slovenian
Accession to the EU: Developing Public Managers', katerega aktivnosti že potekajo.Menimo,
da bo za potrebe usposabljanja za delovanje v EU potrebno zagotoviti 300 mio SIT v okviru
Upravne akademije Ministrstva za notranje zadeve, ki je eden glavnih izvajalcev
usposabljanja.
4117 -Štipendije
V okviru te postivke so planirana sredstva za štipendiranje podiplomskega študija evropskega
prava, ekonomije, politologije, družbenih ved in multidisciplinarnega študija na College of
Europe v Brugesu (Belgija) in Natolinu (Poljska). Izbrani College je eden najbolj uglednih
ustanov za izobraževanje na področju evropskih zadev. Enkrat letno je objavljen razpis, na
katerega se lahko prijavijo kandidati, ki končujejo univerzitetni študij ali tisti z univerzitetno
izobrazbo, ki so že zaposleni v državni upravi in izven. Štipendisti si po zaključku
izobraževanja pridobijo naziv "Master of European Studies". V letu 2001 načrtujemo 12
štipendistov z namenom povečanja števila visoko strokovno usposobljenih strokovnjakov s
področja evropskih zadev, ki bodo na voljo državni upravi za obdobje najmanj treh let. Za
enoletni študij dvanajstih kandidatov je potrebno za leto 2001 zagotoviti 40.100.000 SIT.
4094 - PREVAJANJE
V letu 2001 bo potrebno bistveno povečati sredstva za prevajanje. Pogoj za članstvo Slovenije
v EU je, da se pred dnevom vstopa objavijo prevodi celotnega pravnega reda EU (pogodbe,
direktive in uredbe) v Uradnem listu Evropske skupnosti. Do sedaj je prevedenih 20.000
strani uradnega lista evropske skupnosti. Pri načrtovanju sredstev namenjenih za prevajanje
je potrebno poudariti, da se do sedaj program prevajanja ni odvijal zadovoljivo, zato
dosedanja sredstva niso primerljiva s sredstvi, ki jih je nujno v bodoče nameniti za ta projekt.
V letu 2000 so bili zato izvedeni nujni organizacijski ukrepi, ki so število prevodov v drugi
polovici leta 2000 že bistveno povečali, pričeli pa sta se tudi pravna in terminološka redakcija.
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Prevedene in pravno pregledane so bile tudi prve ustanovne pogodbe. S tem so dani pogoji, da
se v letu 2001 ob ustreznih sredstvih zagotovi potreben dvig kvalitete in količine prevedenega
pravnega reda EU. Ne glede na to pa načrtujemo tekom leta 2001 nadaljnji dvig prevedenih in
redigiranih strani ter nadaljnji bistven dvig potrebnih sredstev v te namene v letu 2002.
4097-LASTNA UDELEŽBA -PHARE
TAIEX je že v preteklih letih sofinanciral opremo za prevajalski oddelek SVEZ (računalniki,
printerji, fax, fotokopirni stroj) pa tudi opremo za simultano tolmačenje za sejno sobo Vlade.
V primeru donacije mora davek plačati država, ki je prejemnica pomoči PHARE.
Ocenjujemo, da bomo v letu 2001 s strani TAIEX-a prejeli donacijo v višini 10 mio SIT, zato
zagotavljamo 1,8 mio SIT.8396 - PHARE - CFCU - Evropsko povezovanjePlan 2001:
68.180.000 SITV okviru postavke 8396 (Phare COP97 - SL9703) so planirana sredstva
nacionalnega programa Phare za leto 1997, ki bodo porabljena za končna plačila storitev
svetovanja po projektih, ki so že zključeni (do konca oktobra 2000) in za katere je izvajalec
(krovni sektorski pogodbenik Berenschot EuroManagement, Utrecht, Nizozemska) dolžan
izstaviti končne račune najkasneje 6 mesecev po zključku projekta. Gre za projekte s področja
približevanja zakonodaje, za katere so bila sredstva Phare odobrena v okviru nacionalnega
programa Phare za leto 1997 - SL9703.01.02 - Podpora politiki in zakonodaji (Support to
policy and legislation).
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
SVEZ pri opravljanju svojih nalog sodeluje z ministrstvi in z drugimi vladnimi službami, s
predstavništvi Republike Slovenije v tujini, z delovnimi telesi Državnega zbora Republike
Slovenije ter s strokovnimi službami ustanov in teles Evropske unije. Pri pripravi proračuna
za 1. 2001 smo zato izhajali iz dejstva, daje do ciljnega datuma, ko bo Slovenija notranje
pripravljena na prevzem obveznosti članstva v EU - konec 1. 2002 - potrebno povečati napore
v organizacijskem in kadrovskem smislu tako, da se država do tega datuma dejansko usposobi
za prevzem obveznosti, ki izhajajo iz članstva.Zato v smislu zgoraj navedenega dejstva,
SVEZ v naslednjem proračunskem letu namerava opraviti naslednje naloge:
SVEZ bo v naslednjem letu nadaljeval s pripravami pogajalskih izhodišč, spremljanju
sprejemanja zakonodaje v slovenski pravni red in implementaciji z evropskim pravnim redom
prevzete zakonodaje, s samim procesom pogajanj za članstvo, nadalje bo skrbel za izvajanje
Evropskega sporazuma o pridružitvi, poglabljanju odnosov z Evropsko unijo, tako preko
skupnih organov, ustanovljenih na osnovi Evropskega sporazuma o pridružitvi, kot preko
bilateralnih stikov z institucijami Evropske unije in državami članicami EU.
Na področju pogajanj o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji bo SVEZ pripravil
potrebna dodatna pojasnila k že oddanim pogajalskim izhodiščem. SVEZ se bo udeležil
pristopne konference na ravni namestnikov glavnih pogajalcev in pripravil dokumente za
pristopne konference na ravni glavnih pogajalcev.
Na področju sprejemanja zakonodaje bo SVEZ skrbel za izvajanje v 1. 2000 pripravljenih
Sprememb in dopolnitev Državnega programa za prevzem pravnega, reda EU do konca 1.
2002. Po potrebi bo pripravil revizije obstoječega dokumenta. Redno, na tri mesece, bo
SVEZ pripravil poročilo o realizaciji sprejetih sprememb in dopolnitev državnega programa
za obravnavo in potrditev na Vladi RS. V zvezi s tem bo SVEZ pripravljal poseben program
sprejemanja zakonodaje; t.i. Operativni koledar sprejemanja zakonodaje, ki naj bi jo Vlada RS
in Državni zbor RS obravnavala prednostno. Program bo pripravljen na podlagi danih zavez
iz pogajalskih izhodišč, Državnega programa in kratkoročnih prednostnih nalog Partnerstva za
pristop. SVEZ bo v sodelovanju z delovnimi skupinami za pripravo pogajalskih izhodišč
pripravljal potrebne dokumente za načrtovane dodatne pisne preglede usklajenosti zakonodaje
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za posamezna področja. Nadaljeval bo s pripravami rednih poročil o realizaciji pogajalskih
izhodišč za zapadle zaveze.
S VEZ bo pripravil slovensko poročilo o napredku države pri vstopanju v EU, ki je podlaga za
pripravo Rednega poročila Evropske komisije o napredku države kandidatke pri vstopanju v
EU. V zvezi s tem bo SVEZ nadaljeval z realizacijo kratkoročnih prednostnih nalog
Partnerstva za pristop, ki predstavlja pogoj za črpanje sredstev pomoči EU pri pripravah RS
na članstvo.
5.S VEZ skladno z naravo dela Evropske unije in držav članic pripravlja različne dokumente,
programe, stališča in pojasnila. Poleg tega bo posebna pozornost posvečena mednarodnemu
sodelovanju, predvsem z namenom predstavitve slovenskih pogajalskih izhodišč in pripravam
RS na polnopravno članstvo v EU. 6.SVEZ bo nadaljeval z izpolnjevanjem naloge
nacionalnega koordinatorja tuje pomoči; poleg že "utečenega" programa Phare tudi nova
predpristopna instrumenta, ISPA in SAPARD. Izvedbe programov bodo namenjene predvsem
v krepitev institucionalne in upravne sposobnosti za prevzem pravnega reda EU; izvedbi
strategije zaposlovanja in statistike; podpori vključevanja Slovenije v skupni trg EU; podporo
ekonomski in socialni koheziji v treh regijah; pomoči na področju pravosodja in notranjih
zadev, predvsem nadzoru meje in preprečevanju organiziranega kriminala in boja proti
drogam; ter sodelovanju RS v programih Skupnosti in 5. okvirnem programu. Posebna
pozornost bo namenjena pripravam in izvedbi projektov tesnega institucionalnega sodelovanja
z državami članicami (t.i. tvvinning projekti).
7.SVEZ bo sodeloval pri izobraževanju kadrov, ki bodo z dnevom vstopa v EU sposobni
opravljati upravne naloge povezane z normalnim delovanjem nove članice. Z dnevom vstopa
bo slovenska državna uprava morala biti usposobljena opravljati dvoje:- prevzeti in izvajati
zakonodajo Skupnosti in -zastopati interese Republike Slovenije v vseh institucijah Skupnosti,
t.j. v Evropski Komisiji, na Svetu, v Evropskem parlamentu, itd.
V letu 2001 bo potrebno
bistveno povečati sredstva za prevajanje. Pogoj za članstvo Slovenije v EU je, da se pred
dnevom vstopa objavijo prevodi celotnega pravnega reda EU (pogodbe, direktive in uredbe) v
Uradnem listu Evropskih skupnosti. Pri načrtovanju sredstev namenjenih za prevajanje je
potrebno poudariti, da se do sedaj program prevajanja ni odvijal zadovoljivo, zato dosedanja
sredstva niso primerljiva s sredstvi, ki jih je nujno v bodoče nameniti za ta projekt. V letu
2000 so bili zato izvedeni nujni organizacijski ukrepi, ki so število prevodov v drugi polovici
leta 2000 že bistveno povečali, pričela pa se je tudi pravna redakcija. Prevedene in pravno
pregledane so bile tudi prve ustanovne pogodbe. S tem so dani pogoji, da se v letu 2001 ob
ustreznih sredstvih zagotovi potreben dvig kvalitete in količine prevedenega pravnega reda
EU. Ne glede na to pa načrtujemo tekom leta 2001 nadaljnji dvig prevedenih in redigiranih
strani ter nadaljnji bistven dvig potrebnih sredstev v te namene v letu 2002.
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Leto 2001

Obrazložitev finančnega načrta neposrednega uporabnika državnega proračuna

2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
159 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ
1532 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
I. PRORA ČUNSKI IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI
H. PRORA ČUNSKI IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
ID. GRAFIČNI PRIKAZ PRORAČUNSKIH IZDATKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH
IV. OBRAZLOŽITEV OZIROMA PROGRAM DELA
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

159 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ
Sprejeti
proračun 2000
0)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
l*L,J URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE
ANALIZE IN RAZVOJ
[l532^j|Urac^RS^amakroekonomskeana^

j

343.293 |

J.

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
02011501 Analiza in napovedovanje gospodarskih in razvojnih
gibanj
1579 Plače
1683 Materialni stroški
1 704 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
1881 Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam
1939 Publicistična dejavnost (Ekonomsko ogledalo)
1570 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
1995 Izvedba poročila o družbenem razvoju Slovenije - TUJA
DONACIJA
2017 Konferenca - TUJA DONACIJA
145 Obveščanje javnosti
02011502 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
1138 Okoljski monitoring gospodarskih gibanj in razvoja
1173 Spremljanje in vrednotenje socialnega in človekovega razvoja
1180 Oblikovanje podlag za usmeritve gospodarske in razvojne
politike
1550 Strategija gospodarskega razvoja: spremljanje, raziskave, ipd.

poročevalec, št. 16/V

744

Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)

375.9GS| |

430.964 1

114,61

343.293 ir.

37S.965||

430.964l|

114,6^

343.293
313.293

375.965
346.314

430.964
401.937

242.493
35.000
17.000
700
4.500
8.000
5.600

265.858
32.896
14.245
5
4.415
9.439
3.936

311.745
32.620
15.114
1.267
4.515
13.962
4.730

0
0
30.000
0
0
0

2.625
12.895
29.650
0
0
0

4.196
13.788
29.027
3.412
1.260
1.948

30.000

29.650

22.407
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IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
A. Bilanca odhodkov
159 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ
Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
II!
i2L

MIN/K3/K4

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspešnost
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
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
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221.528
188.472
6.671
11.349
14488
549
32.276
17.965
13.986
122
203
112.722
45.962
36
6.642
187
10.238
6.605
0
43.050
9.439
9.439
0
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58.92%
50,13%
1,77%
3,02%
3,85%
0,15%
8,58%
4,78%
3,72%
0,03%
0,05%
29,98%
12,23%
0,01%
1,77%
0,05%
2,72%
1,76%
0,00%
11,45%
2,51%
2,51%
0,00%

Leto 2(1(11
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
(3)

260.185
220.149
7.285
15.453
15.129
2.169
37.412
20.822
16.212
142
236
119.405
47.673
37
7.603
197
9.857
6.650
14996
32.392
13.962
13.962
0

60,37%
51,08%
1,69%
3,59%
3,51%
0,50%
8,68%
4,83%
3,76%
0,03%
0,05%
27,71%
11,06%
0,01%
1,76%
0,05%
2,29%
1,54%
3,48%
7,52%
3,24%
3,24%
0,00%

117.5
116.8
109,2
136.2
104,4
395.4
115,9
115.9
115,9
116.6
116.3
105.9
103.7
102,3
114.5
105,2
96,3
100,7
75,2
147.9
147,9
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URAD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ

02012201 MAKRO EKONOMSKO PLANIRANJE IN SPREMLJANJE
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika
Opis:
Podprogram zajema aktivnosti, povezane s spremljanjem in analizo tekočih ekonomskih in
razvojnih trendov ter z njihovimi projekcijami in scenariji. Aktivnosti v okviru podprograma
se neposredno vključujejo v pripravo državnega proračuna in ukrepov ekonomske in razvojne
politike.
Poslanstvo:
Zagotavljanje verodostojne strokovne podpore Vladi (v smislu spremljanja, vrednotenja in
analize možnih odločitev) za uresničevanje ciljev in usmeritev ekonomske politike in
razvojnih prioritet, opredeljenih v vsakokratnem Proračunskem memorandumu.
Ključne naloge:
spremljanje, analiziranje in vrednotenje tekočih gospodarskih gibanj in razvoja v njegovi
ekonomski, socialni in okoljski vsebini;
kratkoročno in srednjeročno napovedovanje gospodarskih in razvojnih trendov;
raziskovalno in metodološko delo za razvoj podatkovnih osnov, metodoloških orodij in
analitičnih vsebin.
razvoj in uporaba modelskih orodij za prognoziranje gospodarskega razvoja,
publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov analiz in projekcij
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma
Ker gre pri tem podprogramu za izrazito podporne dejavnosti, sam po sebi nima v dokumentih
dolgoročnega načrtovanja opredeljenih kvantitativnih ciljev.
Dolgoročni cilj je metodološki razvoj in povečanje zanesljivosti tehnik monitoringa in
napovedovanja ekonomskih in razvojnih gibanj ter podpora ukrepov ekonomske in razvojne
politike za doseganje visoke gospodarske rasti in rasti zaposlenosti ob hkratnem zniževanju
inflacije in ohranjanju osnovnih makroekonomskih ravnovesij.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
V ta podprogram so vključene proračunske postavke, ki zagotavljajo pogoje za nemoteno delo
in razvoj dejavnosti Urada, in proračunske postavke, ki podpirajo vsebinsko delo pri
opredljenih nalogah v okviru prodprograma:
Plače
V letu 2001 načrtujemo zaposlitev drugega namestnika direktorja, dve novi zaposlitvi na
mestu višjega upravnega delavca (svetovalca direktorja na področju podpore pogajalskemu
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procesu z EU in pomočnika direktoija na področju ekonomske in razvojne politike) ter 2
pripravnika (1 na področju ekonomske analize in razvoja in 1 na področju informatike). Nove
zaposlitve so potrebne zaradi novih delovnih nalog, določenih z Uredbo o podlagah in
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (priprava Poročila o makroekonomskih
gibanjih in uresničevanju ekonomske in strukturne politike ter sodelovanje pri pripravi
makro fiskalnega scenarija), zaradi novih nalog v pogajalskem procesu z EU (sekretarstvo in
podpredsedstvo Pododbora za ekonomska in monetarna vprašanja), zaradi okrepljega
spremljanja in implementacije Strategije gospodarskega razvoja Slovenije v okviru priprave
Državnega razvojnega programa in Načrta razvojnih programov državnega proračuna ter
zaradi kakovostnejšega vključevanja v mednarodne strokovne povezave in projekte.
Zaposlitev pripravnikov je potrebna tudi z vidika dolgoročne kadrovske politike. Ocenjujemo,
da bo podobna dinamika zaposlovanja nujna tudi še v letu 2002.
Materialni stroški
Za redno delo in izvedbo že prevzetih nalog bi nekoliko povečana sredstva (glej 2/7) ob
skrajno racionalni porabi lahko zadostovala, Z vsako novo nalogo se bodo pojavili kadrovski
problemi, predvsem pa problemi financiranja. V proračunskem letu 2001 okrnjena in znižana
sredstva za materialne stroške le težko omogočajo še dodatne prihranke, ob tem pa se
povečujejo še izdatki, na katere nimamo vpliva (komunalne storitve: voda, odvoz smeti,
električna energija, telekomunikacije, po izselitvi MZZ pa tudi ogrevanje itd.).
Drugi odhodki za delo na drugih področjih
Bogato mednarodno sodelovanje Urada in pospešene aktivnosti za vključevanje Slovenije v
EU se odražajo tudi na področju nabave strokovne literature in priročnikov, čeprav vodimo
skrajno restriktivno politiko nabave in skušamo z izmenjavo publikacij pri posameznih
institucijah v tujini zmanjšati stroške.
Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam
Članstvo v mednarodnih institucijah in strokovnih združenjih pomeni olajšan dostop do baz
podatkov, možnost udeležbe na mednarodnih konferencah brez plačila kotizacije, možnosti
strokovnega izpopolnjevanja, pa tudi izmenjavo dokumentov in strokovnjakov za posamezna
področja.
Publicistična dejavnost
Izdajanje in distribucija publikacij UMAR v slovenščini in angleščini (Ekonomsko ogledalo,
Pomladansko poročilo, Jesensko poročilo, Delovni zvezki, IB revija, Zbirka Analize,
raziskave, razvoj, Domača stran na internetu). Širitev dostopnosti rezultatov dela in
promocija.
Dejavnost je namenjena predstavljanju gospodarskih dosežkov Slovenije in Vlade domači in
tuji strokovni javnosti. Povpraševanje po vsebinsko bogatih in kvalitetno vedno boljših
publicističnih izdelkih raste, kar omogoča delno pokrivanje stroškov s prihodki lastne
dejavnosti. Kljub temu pa se večina publicistike Urada brezplačno posreduje izbranim
naročnikom v tujini in doma, za katere smo zainteresirani, da jih objavljene informacije
dosežejo, s ciljem promocije razvojnih rezultatov Slovenije in krepitve strokovnega
sodelovanja.
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Tuje donacije - Poročilo o človekovem razvoju
Izdelava odmevne analize stanja na področju družbenega razvoja Slovenije s prikazom
izbranih indikatorjev in mednarodnih primeijav, publiciranje in distribuiranje rezultatov
raziskav v slovenskem in angleškem jeziku. Nalogo sofinancira UNDP (United Nations
Development Programme). Financiranje izvedbe Poročila je z delno podaljšano v leto 2001.

Tuje donacije - Mednarodna konferenca
Stroški mednarodne konference "Inštitucije v tranziciji" s široko mednarodno udeležbo na
temo širitve EU in vprašanj institucionalnega razvoja - s ciljem strokovnega sodelovanja in
izobraževanja - se delno krijejo iz sredstev tujih in tudi domačih donatoijev. Višina donacije
je ocenjena.
NPP04-Obveščanj e j avnosti
Delna povrnitev stroškov priprave publikacij, organizacije konferenc-seminaijev in stroškov
fotokopiranja za zunanje uporabnike. Sredstva, ustvaijena s prodajo publikacij, namenjamo
njihovemu vsebinskemu izboljševanju.
Investicije in investicijsko vzdrževanje
Omogočiti normalne tehnične pogoje za delo Urada glede na potrebe vsebine dela.
Kakovostno opravljanje nalog zahteva poleg strokovnjakov tudi ustrezno podporo v opremi za
informatizacijo in normalne pogoje za delo (prostorska stiska in zamakanje strehe ter
balkona). Tako je posodobitev programske in tehnološke opreme, vzpostavitev baz podatkov,
prehod na tehnološko in ekonomsko ugodnejše oblike, nujnost, ki je še toliko bolj akutna
zaradi zaostajanja v preteklih letih.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma
Glavni izvedbeni cilji:
priprava tekočih analiz gospodarskih, socialnih in okoljskih trendov;
priprava kratkoročnih in srednjeročnih napovedi;
priprava strokovnih podlag za oblikovanje kratkoročnih in strateških usmeritev in ukrepov
politike z oceno njihovih učinkov;
priprava makroekonomskih poročil za Vlado, priprava poročil za mednarodne inštitucije ter
objavljanje prikazov in analiz gospodarskih in razvojnih gibanj za širšo javnost,
raziskovalno in metodološko delo za razvoj podatkovnih osnov, metodoloških orodij in
analitičnih vsebin,
krepitev kadrovske sposobnosti za metodološki razvoj (formalno izobraževanje in strokovno
izpopolnjevanje zaposlenih doma in v tujini, sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi
ustanovami).
Indikatorji in planirani rezultati:
pravočasna izdelava poročil, določenih z Uredbo o podlagah in postopkih za
pripravo predloga državnega proračuna,
pravočasna izdelava Predpristopnega ekonomskega programa,
redno izdajanje publikacij in povečanje njihove odmevnosti v javnosti,
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krepitev analitične sposobnosti za metodološki razvoj: povečanje števila uporabljenih
zahtevnejših modelskih orodij,
krepitev tehnične sposobnosti za metodološki razvoj: oblikovanje enotne baze podatkov in
ustrezne programske in strojne opreme za zahtevnejše analize,
izvedba letnega plana izobraževanja in povečanje strokovne usposobljenosti zaposlenih.
02011502

STRATEGIJA GOSPODARSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika
Opis:
Podprogram zajema aktivnosti, povezane s Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije
(SGRS), kot jo opredeljuje Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna (UL 56/00) in na vsebinski osnovi dokumenta »Razvojna paradigma«, ki gaje 24.
julija 2000 sprejel Svet Vlade RS za strukturno politiko.
Poslanstvo:
Oblikovanje nove razvojne paradigme države in opredelitev kvantitativnega razvojnega
scenarija, ki bo omogočil konsistentno in realistično načrtovanje gospodarskega, socialnega
oziroma človekovega in trajnostnega razvoja. Spremljanje in vrednotenje razvoja ter
uresničevanja SGRS.
Ključne naloge:
oddajanje in spremljanje raziskav ter ekspertiz za podporo pripravi SGRS in za oblikovanje
predlogov usmeritev gospodarske in razvojne politike,
organiziranje delavnic in delovnih konferenc za strokovno razpravo o razvojni paradigmi in
prednostnih razvojnih področjih SGRS,
razvoj in uporaba modelskih orodij za prognoziranje gospodarskega razvoja,
razvoj in uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje gospodarskega,
socialnega oziroma človekovega in trajnostnega razvoja,
izdelava kvantitativnega razvojnega scenarija,
organiziranje razprave o razvojni paradigmi v državni upravi, s strokovnimi inštitucijami in v
civilni družbi,
publiciranje, predstavitev in diseminacija SGRS,
publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov spremljanja in vrednotenja razvoja
oblikovanje predlogov usmeritev gospodarske in razvojne politike.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma
Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (UL 56/00) določa
okvirno vsebino in način spremljanja izvajanja SGRS, iz česar izhajajo naslednji cilji:
pripraviti opredelitev dejavnikov gospodarskega razvoja, dolgoročne cilje in ciljni razvojni
scenarij ter osnovne smeri delovanja na posameznih področjih delovanja države,
oblikovati ustrezna metodološka in podatkovna orodja ter kadrovske zmožnosti za
spremljanje in vrednotenje izvajanja SGRS,
zagotoviti skladnost ukrepov in odločitev politike s SGRS.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Opis aktivnosti
oddajanje in spremljanje raziskav ter ekspertiz za podporo pripravi SGRS,
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organiziranje delavnic in delovnih konferenc za strokovno razpravo o razvojni paradigmi in
prednostnih razvojnih področjih SGRS,
razvoj in uporaba modelskih orodij za prognoziranje gospodarskega razvoja,
razvoj in uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje gospodarskega razvoja,
izdelava kvantitativnega razvojnega scenarija,
organiziranje razprave o razvojni paradigmi v državni upravi, s strokovnimi institucijami in v
civilni družbi,
publiciranje, predstavitev in diseminacija SGRS.
Cilji aktivnosti
Dolgoročni cilji:
razvoj in uporaba modelskih orodij za prognoziranje gospodarskega razvoja
razvoj in uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje gospodarskega razvoja,
publiciranje, predstavitev in diseminacija SGRS.
Izvedbeni cilji v letu 2001:
pridobiti zaključna poročila vseh oddanih raziskav za pripravo SGRS;
oblikovati besedilo SGRS in ciljni razvojni scenarij ter ju ustrezno predstaviti javnosti in
predložiti v obravnavo Vladi,
pričetek dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje metodološko razvitih
orodij za napovedovanje;
pričetek dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje celovitega sistema
indikatorjev za spremljanje in vrednotenje gospodarskega razvoja in strukturnih reform.
Opis indikatorjev izvedbe
število zbranih in pozitivno recenziranih raziskovalnih poročil,
sprejem besedila SGRS in ciljnega razvojnega scenarija na Vladi.
Pričakovani rezultati:
široka javna razprava in uveljavitev »nove razvojne paradigme« SGRS,
poskusna uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje gospodarskega razvoja
in strukturnih reform v poročilih Urada.
NPP01: Okoljski monitoring gospodarskih gibanj in razvoja
Aktivnost izhaja iz že začete dejavnosti Urada, ki pa jo je potrebno okrepiti in razviti podrobnejšo vsebinsko obrazložitev podajamo v Prilogi
Opis aktivnosti
razvoj in uporaba sistema indikatorjev za okoljski monitoring (spremljanje in vrednotenje)
gospodarskih gibanj in razvoja,
publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov spremljanja in vrednotenja.
Cilji aktivnosti
Dolgoročni cilji:
razvoj in uporaba sistema indikatorjev okoljski monitoring (spremljanje in vrednotenje)
gospodarskih gibanj in razvoja,
publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov spremljanja in vrednotenja,
uveljavitev rezultatov spremljanja v poročilih Urada in njihovo upoštevanje pri oblikovanju
usmeritev gospodarske in razvojne politike.
Izvedbeni cilji v letu 2001:
nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje enotne
metodologije spremljanja trajnostnega razvoja v okviru poročil Urada.
Opis indikatorjev izvedbe
raziskovalno poročilo o opravljenem delu,
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vključitev indikatorjev okoljskega monitoringa v poročila Urada.
Pričakovani rezultati
večja uveljavitev okoljskega monitoringa pri oblikovanju usmeritev gospodarske in razvojne
politike
poskusna uporaba sistema indikatoijev za okoljski monitoring (spremljanje in vrednotenje)
gospodarskih gibanj in razvoja v poročilih Urada.
Dodatek: Širša vsebinska obrazložitev aktivnosti
Razvojna in konjunkturna gibanja so sistematično spremljana in prikazana v dokumentih,
predvidenih z Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna.
Gospodarska gibanja se spremljajo z makroekonomskimi poročili Urada. Socialna gibanja,
kot druga komponenta integralnega razvoja se tudi spremljajo v letno pripravljanem
dokumentu (Poročilo o človekovem razvoju). Okoljskega monitoringa razvojnih gibanj ni.
Okoljsko vrednotenje razvojnih usmeritev je obvezno ob pripravi dokumentov, povezanih s
pridobivanjem razvojne pomoči EU (41. člen smernice 1260/1999 o uporabi strukturnih
skladov do leta 2006), zato je bil v okviru priprav strokovnih podlag SGRS zasnovan
objektiviziran kriterialni okvir sinteznih indikatoijev (18 sklopov) za okoljsko spremljanje in
vrednotenje razvojnih gibanj (raziskava 'Okolje kot razvojni dejavnik v pogojih notranjega
trga'). Za nadaljevanje razvoja okvira v naslednji fazi je potrebno optimirati izbor kriterijev,
zagotoviti nadaljevanje začetih raziskav in dokončati testiranja IPPS podatkov Svetovne
banke za Slovenijo. Realizacija projektov teče v povezavi Urada s SURS, SVEZ in MOP.
Če za izvajanje te aktivnosti ne bodo zagotovljena potrebna sredstva, se bodo v
Pomladanskem ali Jesenskem poročilu Urada lahko realizirale le posamične vsebine
okoljskega monitoringa razvoja (vsaj del sklopa Javni izdatki za okolje). Nerazvitost
monitoringa bo prizadela zlasti Agencijo za regionalni razvoj in pripravljavce Regionalnih
razvojnih načrtov, ki ne bodo imeli ažuriranega okvira za okoljevarstveno vrednotenje
razvojnih načrtov po smernici EU 1260/1999. Zaradi tega se bo argument okolja v državnih in
regionalnim razvojnih načrtih uporabljal z manjšo verodostojnostjo in manjšim učinkom za
razvoj.
Pri tem je treba upoštevasti, daje vpliv javnosti na dokumente razvojnega načrtovanja (DRN),
ki so usmerjeni v črpanje sredstev EU skladov, treba formalno zagotoviti - neverodostojna
okoljevarstvena podlaga RN je lahko nenehen vir zaustavljanja postopka priprave DRN. Z
oblikovanjem razvojnega monitoringa okolja (Rmo) se definira najmanjši skupni imenovalec
med pripravljavci DRN (razvojnimi in okoljevarstvenimi akterji), s čimer se oboji zaščitijo
pred nekontrioliranim vnosom ekonomizma ali ekologije v razvojne dokumente.
Razlogi, da to aktivnost predvidevamo v okviru podprograma Strategija gospodarskega
razvoja Slovenije (nosilec Urad za makroekonomske analize in razvoj):
RMo je inštrument uveljavljanja trajnostnega razvoja (TR), ki je obenem paradigmatska
podlaga SGRS. TR ima ekonomsko, socialno in ekološko komponento;
RMo pa mora biti usmeijen zlasti v prihodnost, medtem ko razpoložljivi podatki obravnavajo
predvsem preteklost; pritiske na okolje spremlja MOP z ISVO (informacijski sistem varstva
okolja, ki skuša na podatkovni ravni harmonizirati statistike o okolju za potrebe podatkovne
unifikacije po standardu Evropske okoljske agencije) in v perspektivi z realizacijo obveznosti
priprave PSO (poročilo o stanju okolja), vendar ne glede na njihov razvojni ponder
(relevantost in pomen);
RMo poleg (povzetka) prikaza množice stanj potrebuje predvsem razvojno aktualno sintezo;
RMo je namenjen predvsem pripravljavcem razvojnih dokumentov na državni, regionalni in
sektorski ravni (energetika, promet, kmetijstvo, predelovalne dejavnosti).
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NPP02: Spremljanje in vrednotenje socialnega in človekovega razvoja
Aktivnost bo v letu 2001 kot doslej delno financirana iz postavke 8409 - tuja donacija, ki pa
bo v letu 2001 za pol manjša kot doslej, v letu 2002 pa bo usahnila. Zaradi tega moramo
sredstva za opravljanje aktivnosti postopno zagotoviti v proračunu.
Opis aktivnosti:
razvoj in uporaba sistema indikatoijev za spremljanje in vrednotenje socialnega in
človekovega razvoja,
organiziranje razprave o socialnih vidikih razvoja s strokovnimi institucijami in v civilni
družbi,
publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov spremljanja in vrednotenja.
Cilji aktivnosti:
Dolgoročni cilji:
razvoj in uporaba sistema indikatoijev za spremljanje in vrednotenje socialnega in
človekovega razvoja,
publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov spremljanja in vrednotenja,
uveljavitev rezultatov spremljanja v poročilih Urada in njihovo upoštevanje pri oblikovanju
usmeritev gospodarske in razvojne politike.
Izvedbeni cilji v letu 2001:
priprava, izdaja in razšiijanje Poročila o človekovem razvoju za Slovenijo po metodologiji
Združenih narodov;
pričetek dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje enotne metodologije
spremljanja socialnega in človekovega razvoja v okviru poročil Urada.
Opis indikatorjev izvedbe:
pravočasna izdelava Poročila o človekovem razvoju
Pričakovani rezultati:
večja uveljavitev vidika »socialnega in človekovega razvoja« pri oblikovanju usmeritev
gospodarske in razvojne politike,
poskusna uporaba sistema indikatoijev za spremljanje in vrednotenje socialnega in
človekovega razvoja v poročilih Urada.
NPP03: Oblikovanje podlag za usmeritve gospodarske in razvojne politike:
Aktivnost izhaja iz že začete dejavnosti Urada, ki pa jo je potrebno okrepiti in razviti, da bi
zadostili zahtevam novega Poročila o makroekonomskih gibanjih in uresničevanju ekonomske
in strukturne politike - Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna (UL 56/00).
Opis aktivnosti:
organiziranje stalnega formalnega posvetovanja z uglednimi ekonomisti o osnovnih
gospodarskih gibanjih in predlaganih usmeritvah gospodarske in razvojen politike,
pridobivanje mnenj in krajših analiz o izbranih aktualnih gospodarskih in razvojnih vprašanjih
ter o učinkih možnih ukrepov gospodarske in razvojne politike
Cilji aktivnosti:
Dolgoročni cilji:
okrepitev strokovne verodostojnosti in soglasja o usmeritvah gospodarske in razvojne
politike,
okrepitev konceptualnih in analitičnih podlag za oblikovanje usmeritev gospodarske in
razvojne politike
uveljavitev rezultatov strokovne razprave v poročilih UM AR in njihovo upoštevanje pri
oblikovanju usmeritev gospodarske in razvojne politike.
Izvedbeni cilji v letu 2001:
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organiziranje strokovne razprave o predlogu usmeritev ekonomske politike pred pripravo
Poročila o makroekonomskih gibanjih in uresničevanju ekonomske in strukturne politike ter
po potrebi o drugi poročilih Urada,
oblikovanje kroga stalnih zunanjih strokovnih sodelavcev (strokovnega sveta) Urada,
predvsem iz kroga sodelujočih pri pripravi SGRS.
Opis indikatorjev izvedbe:
Vključitev spoznanj strokovne razprave v poročila Urada.
Pričakovani rezultati
okrepitev strokovne verodostojnosti oblikovanja usmeritev gospodarske in razvojne politike,
poskusna vključitev spoznanj strokovne razprave v poročila UMAR.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma
pridobiti zaključna poročila vseh oddanih raziskav za pripravo SGRS;
oblikovati besedilo SGRS in ciljni razvojni scenarij ter predložiti v obravnavo Vladi in
javnosti;
pričetek dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje metodološko razvitih
orodij za napovedovanje;
pričetek dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje celovitega sistema
indikatorjev za spremljanje in vrednotenje gospodarskega razvoja in strukturnih reform
nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje enotne
metodologije spremljanja trajnostnega razvoja v okviru poročil Urada,
priprava, izdaja in razširjanje Poročila o človekovem razvoju za Slovenijo po metodologiji
Združenih narodov;
pričetek dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje enotne metodologije
spremljanja socialnega in človekovega razvoja v okviru poročil Urada;
pravočasna izdelava Poročila o človekovem razvoju
organiziranje strokovne razprave o predlogu usmeritev ekonomske politike pred pripravo
poročil Urada,
oblikovanje kroga stalnih zunanjih strokovnih sodelavcev (strokovnega sveta) Urada,
predvsem iz kroga sodelujočih pri pripravi SGRS.
Indikatorji in planirani rezultati:
število zbranih in pozitivno recenziranih raziskovalnih poročil: vse doslej oddane raziskave,
sprejem besedila SGRS in ciljnega razvojnega scenarija na vladi,
poskusna uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje socailnega in
človekovega razvoja v poročilih Urada,
okrepitev strokovne verodostojnosti oblikovanja usmeritev gospodarske in razvojne politike.
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE
MIN/PU/GPR/PPR/PP

Sprejeti
proračun 2000
(1)

116

"^MINISTRSTVO ZA FINANCE

293,966.4581'

1611

IfMinistrstvo za finance

JL

0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02021601 Urejanje na področju fiskalne politike
3008 Plače
3332 Materialni stroški
4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema MF
6750 Konferenca o financiranju infrastrukture
4005 Namenski sklad za sofinanciranje projektov Svetovne banke
2847 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
65 78 PHARE NF bančni stroški
8414 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 prevzem sektorskih normativov in standardov - COP 97 - SL
9704
8453 PHARE CFCU - Javne finance - COP 97
8454 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1998 Predpristopna pomoč k izgradnji institucij na področju javnih
financ - SNP 98 - SL 9803
8479 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99
8439 Nakup opreme - TUJA DONACUA
8463 PHARE NF - Bančni stroški
8354 Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema - sredstva
odškodnine
112 Počitniška dejavnost
02021602 Fiskalni sistem
2020 Provizija APP
4006 Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev
8335 PHARE CFCU - Bančni stroški
7654 Stroški plačilnega prometa
7523 Stroški tiskanja in distribucije tobačne znamke in vrednotnic
0204 Davčna in carinska administracija
02041601 Davčna administracija
6751 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin
0205 Privatizacija in nadzor
02051601 Sukcesija
4980 Sklad RS za sukcesijo
02051602 Program privatizacije in upravljanje z državnim
premoženjem
6595 Stroški upravljanja s premoženjem države RS (SRD)
6596 Stroški privatizacije
8624 Pomoč pri privatizaciji državnega premoženja - TUJA
DONACUA
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami
1015 Sredstva za udeležbo Slovenije v Fiscalis programu EU
1205 Članarine v mednarodnih organizacijah
1208 Donacija v Svetu Evrope
4147 Donacija skladu svetovne banke (GEF)
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266.385.491

K

4.280.736
3.987.580
1.461.481
298.445
768.300
31.845
78.092
811.965
5.604
19.075

756

Predhodna
realizacija 2000
(2)
295.113.395^
270.208.720
K
6.357.897
2.846.554
1.558.724
260.258
369.833
19.515
18.954
488.117
0
18.665

Predlog
proračuna 2001
(3)
331.808.134 jf
304.327.026

it

4.129.674
3.674.990
1.880.028
342.019
563.588
2.923
12.835
590.168
0
10.500

65.0
129.1
120.6
131,4
152,4
15.0
67,7
120.9
56,3

138.390
168.045

67.887
40.205

77.995
55.143

114,9
137.2

188.100
0
0
18.238

0
295
2.741
414

116.881
0
11.429
10.428

0.0
416.9
2.516.1

0
293.156
0
12.456
5.700
31.000
244.000
65.134
65.134
65.134
272.100
180.372
180.372
91. 728

945
3.511.343
3.230.523
0
3.546
9.987
267.287
4.906
4.906
4.906
190.338
116.136
116.136
74.202

1.053
454.684
0
120.634
318
10.521
323.211
148.960
148.960
148.960
290.503
191.524
191.524
98.979

53.100
38.628
0

53.100
0
21.102

57.196
41.783
0

107.7

104.807
104.807
18.307
0
0
86.500

106.781
106. 781
0
0
0
106.781

72.454
72.454
19.480
974
2.000
0

67,9.
67,9

111.4
12,9
0,0
9.0
105.3
120.9
3.036.2
3.036,2
3.036.2
152.6
164,9
164.9
133.4

0.0
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE
MIN/PU/GPR/PPR/PP
1206 Center za razvoj financ
0303 Mednarodna pomoč
03031601 Razvojna in humanitarna pomoč
1209 Pakt stabilnosti za Jl^
0602 Splošni transferi občinam
06021601 Dopolnilna sredstva občinam
7505 Dopolnilna sredstva občinam
06021602 Investicije in razvojni programi občinam
2475 Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za investicije
0905 Poprava preteklih krivic
09051601 Odškodnine po sodnih sklepih
4629 Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji
7610 Odškodnine po sodnih sklepih
1404 Urejanje in nadzor na področju bančnišva in
zavarovalništva
14041601 Urejanje in nadzor na področju zavarovalništva
1086 Agencija za zavarovalni nadzor
2102 Pokojnine
21021601 Tekoče zakonske obveznosti drlave do ZPIZ
4760 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ
21021602 Dodatne obveznosti države do ZPIZ
6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ
2201 Servisiranje javnega dolga
22011601 Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega
in bančnega sektorja
1023 Obresti - prevzeti domači dolg Slovenskih železnic
1025 Obresti - prevzeti tuji dolg Slovenskih železnic
1211 Obresti - dospele in nezastarane obveznice
3999 Obresti - RS 9 (6%. 1997 - 2000)
4000 Obresti - RS 10 (zamenjava za neizplačane devizne vloge banke)
5630 Obresti RS 13
6580 Obresti - RS 2 (izvozne stimulacije)
6582 Obresti - RS 8 (neizplačane devizne vloge - občani)
6583 Obresti - RS 4 (neizplačane devizne vloge - banke)
6585 Obresti - RS 6 (izplačane devizne vloge)
6923 Obresti - RS 15 (obveznice za sanacijo bank)
22011602 Obveznosti iz naslova sukcesije
4002 Obresti - sukcesija SFRJ - Paniki klub
6581 Obresti - RS 3 (Irak)
6601 Obresti - sukcesija SFRJ - NFA
22011603 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - domače zadolževanje
1212 Obresti dolgoročnih obveznic izdanih na domačem trgu - 2000
4001 Obresti - zadolinica ZZZS
4145 Obresti ■ domači krediti ■ TRP
5607 Obresti RS 12
6589 Obresti novega domačega zadolževanja
4. marec 2001

Sprejeti
proračun 2000
(I)

Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)

Indeks
(4)=(3):(2)

0
0
0
0
33.956.829
30.795.601
30.795.601
3.161.228
3.161.228
2.112.162
2.112.162
29.842
' 2.082.320
0

0
0
0
0
35.748.122
31.753.647
31.753.647
3.994.475
3.994.475
1.360.596
1.360.596
1.162
1.359.435
30.407

50.000
24.350
24.350
24.350
36.670.200
33.065.000
33.065.000
3.605.200
3.605.200
2.152.262
2.152.262
6.687
2.145.575
0

0
0
153.620.150
43.502.900
43.502.900
110.117.250
110.117.250
62.059.573
25.763.127

30.407
30.407
153.620.150
43.502.900
43.502.900
110.117.250
110.117.250
61.378.251
25.379.492

0
o
181.095.729
70.788.979
70.788.979
110.306.750
110.306.750
71.242.894
21.438.495

0,0
0.0
117.9
162,7
162.7
100,2
100.2
116.1
84.5

243.469
1.510.262
0
3.300.125
2.351.047

384.750
1.427.885
0
3.659.344
2.373.747

1.218.425
2.028.831
20.000
0
2.244.414

316.7
142.1

609.408
2.108.266
188.894
2.181.054
2.035.939
11.234.663
1.311.132
717.294
22.931
570.907
10.064.743

630.933
2.161.530
178.386
2.245.517
1.968.937
10.348.464
1.005.814
76.859
■22.319
906.636
10.263.646

658.955
0
123.903
2.358.459
2.186.399
10.599.109
1.227.924
73.307
0
1.154.617
14.704.342

104,4
0.0
69.5
105.0
111.0
102.4
122.1
95.4
0.0
127.4
143.3

0
254.006
2.298.968
1.073.490
841.857

0
290.259
1.749.941
1.195.154
424.463

4.174.712
138.428
2.034.308
1.280.913
750.000

47.7
116.3
107,2
176.7

757

102.6
104,1
104.1
90,3
90.3
158.2
158,2
575.7
157.8
M

0.0
94.6
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE
Sprejeti
proračun 2000
(1)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
6590 Obresti - domači krediti
6591 Obresti - domači krediti (avtoceste)
6594 Obresti -RS 14
8760 Obresti kratkoročnega zadolževanja
22011604 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - tuje zadolievanje
8693 Stroški urejanja kreditnih razmerij s tujino
1214 Obresti,- euroobveznica - EUR 2000
4004 Obresti - Euroobveznica - DEM
4146 Obresti - tuji krediti - TRP
4609 Obresti - novo zadolievanje v tujini
5777 Obresti Evroobveznica - ECU
6593 Obresti - euroobveznica - EUR99
6600 Obresti - tuji krediti
' 6602 Obresti - tuji krediti (avtoceste)
7386 Obresti - Euroobveznica - USD
22011605 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
6522 Stroški finančnih razmerij
8761 Stroški izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v
primerih nesreč
23021601 Rezerva Republike Slovenije
7640 Rezerva Republike Slovenije
23021602 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
8400 Sredstva rezerv - za popotresno obnovo Posočja (posočnina)
2303 Splošna proračunska rezervacija
23031601 Splošna proračunska rezervacija
7608 Tekoča proračunska rezerva
1612 IjDavčna uprava RS

~||

0204 Davčna in carinska administracija
02041601 Davčna administracija
3030 Plače
4599 Plače DDV
3354 Materialni stroški
4605 Materialni stroški DDV
126 Sodelovanje in komuniciranje z davčnimi zavezanci
2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
8619 Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja
103 Izobraževanje davčnih zavezancev
113 Počitniška dejavnost Mareda
114 Počitniška dejavnost
283 Pobiranje prihodkov za druge uporabnike
1613 |[Carinska uprava RS
0204 Davčna in carinska administracija
02041602 Carinska administracija
3096 Plače
poročevalec, št. 16/V
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)

(4M3):(2)

Indeks

1.774.654
469.034
673.734
2.679.000
23.271.341

2.034.917
667.974
754.363
3.146.574
23.607.111

1.992.371
30.802
802.808
3.500.000
32.606.112

97,9
4.6
106,4
111.2
138,1

12.175
0
2.366.792
672.600
1.056.000
5.408.935
3.924.623
3.917.330
1.673.323
4.239.563
1.649.230
1.455.230
194.000
7.000.000

7 09
0
2.406.249
895.301
508.538
5.478.501
3.918.272
3.677.706
1.854.453
4.867.383
I.122.188
1.018.006
104.182
11.411.272

0
5.223.199
2.559.304
832.484
2.468.000
5.848.895
4.243.849
4.577.162
1.755.836
5.097.383
1.266.021
1.151.868
114.153
6.000.000

0.0

7.000.000
7.000.000
0
o
2.914.000
2.914.000
2.914.000

11.293.580
II.293.580
117.692
117.692
0
0

6.000.000
6.000.000
0
o
2.500.000
2.500.000
2.500.000

14.891.229 fr!

13.988.674|1

14.881.188 |f

14.891.229
14.891.229
8.856.250
481.687
3.566.833
619.000
0
1.367.459
0
0
0
0
0

13.988.674
13.988.674
8.590.372
425.017
3.033.517
441.397
5.888
543.158
92
2.754
210
156
946.114

14.881.188
14.881.188
10.221.011
0
3.640.455
0
16.036
857.700
94
3.346
0
388
142.158

12.361.728 I.

10.626.944!

12.307.415 |P

12.361.728
12.361.728
8.339.461

10.626.944
10.626.944
8.452.830

12.307.415
12.307.415
9.889.304

106.4
93.0
485.3
106,8
108.3
124.5
94,7
104.7
112.8
113,1
109.6
52.6
53.1
53.1
0,0
0,0
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Leto 2001
v tisoč tolarjih

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE
Sprejeti
proračun 2000
(1)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
3420
6315
7391
7392
2849
8705
1215

Materialni stroški
Stroški prodaje zaplenjenih vozil
Tekoče vzdrževanje objektov CURS
Organizacija carinskih iger držav CEFTE in alpskih držav
Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Stroški izobraževanja - tuja donacija
Stroški hrambe in prodaje carinskega in drugega blaga

1614liUrad RS za zavarovalni nadzor

1.906.905
85.468
42.261
4.874
1.982.759
0
0
X

1404 Urejanje in nadzor na področju bančnišva in
zavarovalništva
14041601 Urejanje in nadzor na področju zavarovalništva
5917 Plače
4501 Materialni stroški
2851 Investicije in investicijsko vzdrievanje državnih organov
16IS |[Urad RS za preprečevanje pranja denarja

K

1404 Urejanje in nadzor na področju bančnišva in
zavarovalništva
14041602 Urejanje in nadzor na področju preprečevanja pranja
denarja
5920 Plače
4502 Materialni stroški
2852 Investicije in investicijsko vzdrievanje državnih organov
1616 ^Devizni inšpektorat RS

J.

1404 Urejanje in nadzor na področju bančnišva in
zavarovalništva
14041603 Devizni inšpektorat
5923 Plače
4503 Materialni stroški
2853 Investicije in investicijsko vzdrievanje državnih organov
[l61^J[Unic^R^iMiadzorprirejanjiUgeiji^reč<^^^^^

JI

1405 Urejanje in nadzor iger na srečo
14051601 Urejanje in nadzor iger na srečo
7233 Plače
7236 Materialni stroški
2855 Investicije in investicijsko vzdrievanje driavnih organov
8660 GREF 2000 - tuja donacija

4. marec 2001

Predhodna
realizacija 2000
(2)
1.647.113
68.114
36.175
4.686
417.256
770
0

78.327 i.

Predlog
proračuna 2001
(3)
1.703.093
0
42.118
4.890
594.235
0
73.775

Indeks
(4)=(3):(2)
103.4
0,0
116.4
104,4
142.4
0,0

78.327

25.471
K
25.471

78.327
49.529
27.868
930

25.471
21.356
4.115
0

79.262

91.065 |!

117,9^

79.262

77.229
K
77.229

91.065

117.9

79.262

77.229

91.065

117,9

66.682
10.772
1.808

66.687
9.707
835

79.000
11.121
944

118.5
114.6
113,1

76.956

78.901

91.110 ||

115,5 j

91.110

115.5

91.110
79.699
9.836
1.575

11S,5
118,4
99,9
89,5

110.330 ||

102,7|

110.330
110.330
85.301
24.491
538
0

102.7
102,7
109,9
109.4
96,6
0.0

K

76.956

K
78.901

76.956
66.043
9.040
1.873

78.901
67.298
9.843
1.760

93.465

107.455

K
107.455
107.455
77.617
22.387
557
6.894

93.465
93.465
71.103
21.762
600
0
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"ofrl

o,o>
0J)
0,0
0,0
0,0
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B. Račun finančnih terjatev in naložb

IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

Leto 20(11
v tisoč tolarjih

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE
Sprejeti
proračun 2000
(1)

MIN/PU/GPR/PPR/PP

^Ministrstvo za finance

Indeks
(4)=(3):(2)

5.9<U.41S~ij

6.154.55911

5.000.672 1[

WSl

~'||

5.961.4151|

6.154.559^1

5.000.672 j j

81,3^

244.500
244.500
244.500
297.500
297.500
297.500
5.419.415
5.419.415
5.419.415

257.076
257.076
257.076
0
0
0
5.897.483
5.897.483
5.897.483

158.243
158.243
158.243
255.000
255.000
255.000
4.587.429
4.587.429
4.587.429

61.6
61,6
61,6

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami
8687 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov
0905 Poprava preteklih krivic
09051601 Odškodnine po sodnih sklepih
1246 Sred.zapoplač.vojne odškodnine in odšk.po z.o popr.krmc
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14021601 Jamstva
6611 Jamstva Republike Slovenije
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Predlog
proračuna 2001
(3)

\\

i ZA FINANCE
1611

Predhodna
realizacija 2000
(2)

760

77,8
77,8
77.8
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C. Račun financiranja

Leto 2001
v tisoč tolarjih

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP

1611

I Ministrstvo za finance

H

2201 Servisiranje javnega dolga
22011601 Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega
in bančnega sektorja
1037 Glavnica - prevzeti domaČi dolg Slovenskih železnic
1038 Glavnica - prevzeti tuji dolg Slovenskih železnic
2038 Glavnica - dospele in nezastarane obveznice
4007 Glavnica -RS 10
4008 Glavnica - RS 15 (obveznice za sanacijo bank)
5637 Glavnica -RS 2
6622 Glavnica - RS 8 (neizplačane devizne vloge - občani)
22011602 Ob vezn osti iz n oslova sukcesije
4010 Glavnica - sukcesija SFRJ - Pariški klu b
6621 Glavnica -RS3 (Irak)
6641 Glavnica - sukcesija SFRJ - NFA
22011603 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - domače zadolževanje
2048 Glavnica - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine za zaplenjeno
premoženje
4009 Glavnica - novo domače zadolževanje
4149 Glavnica - domači krediti - TRP
5640 Glavnica -RS09
6624 Glavnica - kratkoročno zadolževanje
6625 Glavnica - domači krediti
6626 Glavnica - domači krediti (avtoceste)
6629 Glavnica - zadolžnica ZZZS
22011604 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - tuje zadolževanje
2047 Glavnica - euroobveznica - USD
4148 Glavnica - tuji krediti - TRP
6640 Glavnica - tuji krediti
6642 Glavnica avtoceste
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
<3j"

Indeks
(4)=(3):(2)

20.533.4441

172.849.882 | j

143,4|

117.854.956 j\

120.533.444||

172.849.8821|

143,4j|

117.854.956
46.017.519

120.533.444
47.226.25S

172.849.882
27.322.190

143.4
57,9

911.797
2.429.279
0
6.512.445
14.122.771
20.959.165
1.082.062
5.237.113
2.776.164
654.689
1.806.260
59.311.455

1.440.765
2.216.659
0
6.582.877
14.376.839
21.504.511
1.104.604
4.524.417
1.839.533
634.671
2.050.213
60.428.527

563.006
2.423.744
438.000
7.136.929
15.539.743
0
1.220.768
6.033.805
3.178.024
0
2.855.781
43.676.147

39.1
109.3

0

10.000

796.500
8.177.881
25.551.000
13.250.000
9.432.326
1.079.232
1.024.516
7.288.869

500.000
8.347.771
25.549.684
13.252.200
10.455.538
1.298.821
1.024.514
8.354.244

0
9.449.030
0
21.000.000
12.120.790
71.813
1.024.514
95.817.740

0.0
113,2
0,0
158.5
115,9
5.5
100,0
1.146,9

0
760.211
4.230.245
2.298.413

0
895.586
4.869.977
2.588.681

76.700.000
4.845.929
11.540.296
2.731.515

541,1
237,0
105,5

108.4
108.1
0,0
110.5
133,4
172,8
0.0
139,3
72,3
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A. Bilanca odhodkov

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE
Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
III

MIN/K3/K4

400 Plače in druei izdatki zaposlenim
■4000 Plače in dodatki
4001 Regres :a letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva :a delovno uspešnost
4004 Nadurno delo
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 Prispe\'ek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija. \x>da, komunalne storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče \idrževanje
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
4027 Kazni in odškodnine
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim
kredito dajalcem
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev
404 Plačila obresti v tujino
4040 Plačila obresti - mednarodnim finančnim institucijam
4041 Plačila obresti - tujim vladam
4042 Plačila obresti - tujim poslovnim bankam in finančnim
institucijam
4043 Plačila obresti - drugim tujim kreditodajalcem
4044 Plačila obresti od vred papirjev izdanih na tujih trgih
409 Rezerve
4090 Tekoča proračunska rezerva
4091 Rezerva za naravne nesreče
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije
414 Tekoči transferi v tujino
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
4201 Nakup pre\'oznih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4207 Nakup nematerialnega premoženja
4208 Študije o iz\'edljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
430 Investicijski transferi
4300 Investicijski transferi drugim ravnem drža\-e
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Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
proračuna predloga
2001
2001
J2L

16.071.075
13 739 167
566 972
1 247.682
365.023
58.376
93.855
2.515.612
1.515.682
977.252
8.504
14.174
13.720.307
2.607.949
285.463
1.607.884
170.038
195.756
236.785
1.621.922
1 263.910
0
5.730.598
34.237.573
5.130.311
2.436

5.45%
4,66%
0,19%
0,42%
0,12%
0,02%
0,03%
0,85%
0,51%
0,33%
0,00%
0,00%
4.65%
0,88%
0,10%
0,54%
0,06%
0,07%
0,08%
0,55%
0,43%
0,00%
1,94%
11.60%
1,74%
0,00%

18.539.721
15.900 887
596.032
1.460.242
393.131
64 262
125.167
2.933.404
1.780.135
1.127.091
9.817
16361
11.683.869
2.697.296
248.088
1.519.612
162356
231.159
286.800
1.375 789
2.104.131
761.218
2.297 420
34.114.006
5.359 906

5.59%
4,79%
0,18%
0,44%
0,12%
0,02%
0,04%
0.88%
0,54%
0,34%
0,00%
0,00%
3.52%
0,81%
0,07%
0,46%
0,05%
0,07%
0,09%
0,41%
0,63%
0,23%
0,69%
10.28%
1,62%
0,00%

29.104.826
26.017.781
4 415.289
181.591
3.843.862

9,86%
8.82%
1,50%
0,06%
1,30%

28.754.100
35.862.867
5.433 243
120.554
3713823

8,67%
10.81%
1.64%
0,04%
1,12%

0
17.577.040
11.411.272
0
11 411.272
0
0
185.520.340
31.753.647
153.620 150
146 543
106.781
106.781
1.518.179
0
114.507
1 193 231
257
11118
4 722
190 453
3 891

0.00%
5,96%
3.87%
0.00%
3.87%
0.00%
0,00%
62.86%
10,76%
52,05%
0,05%
0.04%
0,04%
0.51%
0,00%
0.04%
0.40%
0,00%
0,00%
0.00%
0,06%
0,00%

0
26.595 247
8.500.000
2.500 000
6 000 000
51.000
51.000
214.352.253
33065 000
181 095 729
191 524
10.913
10913
2.154.901
69 440
163081
1.432 348
269
0
331 043
153 760
4 960

0,00%
8,02%
2.56%
0,75%
1,81%
0.02%
0,02%
64.60%
9,97%
54,58%
0,06%
0.00%
0,00%
0.65%
0,02%
0,05%
0,43%
0,00%
0,00%
0,10%
0,05%
0,00%

3.994.475
3.994475

1.35%
1,35%

3.605.200
3 605 200

1.09%
1,09%

90^
90.3
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IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH

II. Račun finančnih terjatev in naložb

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE
Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
m
(2)
'.154.559^ [l00,00%i:
95,82%
5.897.483
5.897 483
95,82%
257.076
4.18°o
257.076
4,18%
0
0.00%
0
0,00%

MIN/K3/K4

440 Dana posojila
4404 Dana posojila privatnim podjetjem
441 Povečanje kapitalskih deležev
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije podjetij
4421 Sredst\>a kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

marec 2001
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Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
ta Miai
S.000.672]| jl00,00%)|
4.587.429
91,74%
77,8
4.587 429
91,74%
77,8
158.243
3,16%
61.6
158.243
3,16%
61,6
255.000
5.10%
255.000
5,10%
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C. Račun financiranju

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE
MIN/K3/K4
16

IMINLSTRSTVO ZA FINANCE
550 Odplačila domačega dolga
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev
551 Odplačila dolga v tujino
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam
5511 Odplačila dolga tujim vladam
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finačnim
institucijam
5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem
5514 Odplačila glavnice vred papirjev izdanih na tujih trgih
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|

Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
(2)
(1)
120.533.444 ioo,oo%| |
106.072.794
88.00%
22.042.894
18,29%
84 029.900
69,72%
14.460.650
12.00%
9 675.318
8,03%
2.602.760
2,16%
132.359
0,11%
0
2.050.213

764

0,00%
1,70%

Predlog
proračuna
2001
P)
172.849.882]
68.574.593
22.204 639
46.369 954
104.275.289
8.003.505
3.972 003
12.744.000
0
79.555.781

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Struktura
Indeks
predloga
2001
H) f5W3Wn
100,00% j1F 143.4|
39.67%
64.6
12,85%
100,7
26,83%
55,2
60.33%
721.1
4,63%
82,7
2,30%
152,6
7,37%
9.628,3
0,00%
46,03%

3.880,4
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
16

MINISTRSTVO ZA FINANCE

02021601- UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Ministrstvo za finance opravlja zadeve, ki se nanašajo na denarni in bančni sistem; na
devizni sistem; na sistem finančnih odnosov s tujino; na sistem davkov, prispevkov, taks,
carin in drugih javnih prihodkov; na sistem zavarovalništva; na sistem vrednostnih
papirjev; na sklade in druge finančne organizacije; na igre na srečo; na sistem javne
porabe; na proračun, vključujoč sistem javnega naročanja; državnih pomoči; na
upravljanje s finančnim premoženjem in dolgovi Republike Slovenije; na sistem
računovodstva, revizije in finančnega poslovanja, na skupne naloge republiških upravnih
organov in vladnih služb pri opravljanju finančno računovodskih služb. V tem
podprogramu so opisana samo področja, ki urejajo fiskalno politiko. V proračunskem
memorandumu določeno fiskalno politiko Ministrstvo za finance načrtuje, koordinira in
izvaja po navedenih področjih.
Področje proračuna
Najpomembnejša zakonska dokumenta, ki opredeljujeta področje proračuna sta Zakon o
javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99) in Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za tekoče proračunsko leto.
V okviru področja Proračuna se pripravljajo dokumenti dolgoročnega načrtovanja države
(Proračunski memorandum in Makrofiskalni scenarij), ki vsebujejo oziroma določajo
oceno tekočih makroekonomskih gibanj in ciljni razvojni scenarij države za štiri prihodnja
leta, osnovne usmeritve ekonomske in javnofinančne politike, oceno prejemkov in
izdatkov državnega in občinskih proračunov ter celotnih bilanc javnega financiranja z
navedbo ciljne višine primanjkljaja ali presežka, razrez izdatkov državnega proračuna po
področjih proračunske porabe in glavnih programih in državne razvojne prioritete za
naslednje proračunsko obdobje.
Pomembna naloga na področju državnega proračuna je sama priprava državnega
proračuna, s katerim želi vlada ob spodbujanju trajnega in stabilnega gospodarskega ter
družbenega razvoja zagotoviti uresničitev makroekonomskih in javnofinančnih ciljev
vlade v določenem letu ter financiranje prioritet, ki jih določi vlada, in drugih funkcij
države opredeljenih z zakonodajo v letu, za katerega se sprejema proračun. V primeru, da
proračun ni pravočasno sprejet, je potrebno pripraviti začasno financiranje države.
Upravljanje s sprejetim državnim proračunom kot celoto obsega spremljanje, ocenjevanje
in analiziranje izvrševanja proračuna na strani izdatkov proračuna ter predložitev
ustreznih ukrepov. V ta namen je potrebno pripraviti dinamizirano projekcijo prejemkov
proračuna po mesecih in po skupinah proračunskih uporabnikov. Izdelava dinamizirane
projekcije je osnova za določitev četrtletnih kvot. To je določitve obsega izdatkov
neposrednih proračunskih uporabnikov za določeno obdobje. Kvote so inštrument
izvrševanja proračuna, ki je v pristojnosti vlade. Mesečni načrti za izvrševanje proračuna
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so prav tako inštrument izvrševanja proračuna in v osnovi izhajajo iz sprejetih kvot,
možne pa so tudi določene korekcije v višini in dinamiki znotraj tromesečja. Kot dovoljen
inštrument izvrševanja proračuna je predvideno tudi prerazporejanje pravic porabe. Tiste,
ki so v pristojnosti vlade predlaga Ministrstvo za finance. Sem spada tudi dajanje mnenj
na predloga zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema vlada in imajo finančne
posledice. Pri tem je potrebno delovati preventivno v smislu preprečevanja prevelikih
pritiskov na proračun. Finančni minister je dolžan poročati Vladi RS o izvrševanju
proračuna v prvem polletju, ta pa o realizaciji proračuna poroča Državnemu zboru RS.
Poleg vsebinske priprave poročila je potrebno v okviru polletnega poročanja predlagati
možne ukrepe za uravnoteženje proračuna oz. uskladitev prejemkov z izdatki. V primeru,
da tekoča gibanja prihodkov in odhodkov pomembno odstopajo od načrtovanih, je
potrebno pripraviti tudi rebalans proračuna, ki ga na predlog Vlade RS sprejme Državni
zbor RS, pripravi pa ga Ministrstvo za finance.
V okvir področja proračuna sodi tudi izvajanje aktivnosti, ki podpirajo nadaljnjo reformo
upravljanja javnih izdatkov in pomenijo spremembo načina organiziranja in institucij
javne uprave zaradi ustreznejšega in učinkovitejšega upravljanja javnih izdatkov in
uspešnega delovanja javne uprave. Reforma priprave predloga proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 z uvedbo programskega načrtovanja proračuna ter spremenjenim
postopkom priprave proračuna od zgoraj navzdol, je pomembna za zagotavljanje zdravih
javnih financ v državi, po drugi strani pa predstavlja pomembni vzvod za pospešitev
celovite reforme javne uprave v Sloveniji in usmerjenost k ciljem in rezultatom delovanja
javne uprave in merjenju učinkovitosti in uspešnosti javne uprave.
Področje upravljanja z likvidnostjo proračuna
Ministrstvo za finance je dolžno vzpostaviti učinkovit, racionalen in transparenten sistem
upravljanja z javnimi finančnimi sredstvi. Eden izmed konstitutivnih elementov tega
sistema je tudi upravljanje s kratkoročnimi finančnimi sredstvi (likvidnostjo) oseb širšega
sektorja države. Namen in glavna naloga vzpostavitve sistema enotnega zakladniškega
računa je zato ravno zagotoviti učinkovit, racionalen in transparenten sistem upravljanja s
temi sredstvi.
Področje davčnega in carinskega sistema
Na področju davkov in carin je osnovna naloga ministrstva oblikovanje sistema davkov,
prispevkov, taks, sistema uvoznih dajatev in drugih javnih dajatev.
Področje investicij, javnih naročil in koncesij
Naloge Ministrstva za finance na področju investicij, javnih naročil in koncesij so
naslednje: ureditev sistema priprave investicijske dokumentacije za javne investicije,
ureditev sistema ovrednotenja investicijskih projektov in programov, ureditev sistema
odločanja o investicijah na podlagi kriterijev, ki jih sprejme Vlada, vzpostavitev sistema
srednjeročnega sistema planiranja investicij in državnih pomoči (načrt razvojnih
programov), ureditev sistema javnega naročanja v Sloveniji, harmonizacija predpisov s
področja javnega naročanja predpisom, ki veljajo v EU, sodelovanje pri ureditvi sistema
na področju koncesij in pri tekočih nalogah v zvezi z izvajanjem koncesij.
Področje Državnih pomoči
Zakon o nadzoru državnih pomoči (v nadaljevanju: Zakon) in njegovi podzakonski
predpisi so osnova za ustanovitev Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi za katero
se opravljajo v Zakonu opredeljene naloge, in sicer obravnavanje in ocenjevanje
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priglasitev državnih pomoči, nadziranje uporabe in učinkov dodeljenih državnih pomoči,
zbiranje podatkov o državnih pomočeh v posameznih letih, pripravljanje letnega poročila
o državnih pomočeh, pripravljanje poročila o subvencijah za Svetovno trgovinsko
organizacijo (STO), zagotavljanje evidence ali t i. inventarja državnih pomoči ter
sodelovanje z institucijami EU ter STO.
Področje donacii EU
Poslanstvo, ki ga ima ministrstvo na področju donacij EU je: upravljanje s sredstvi
predpristopne pomoči EU (Nacionalni sklad) in izvajanje javnih naročil v okviru
decentralizirane implementacije programov predpristopne pomoči EU (Centralna finančna
in pogodbena enota).
*
Ključne naloge ki jih ima ministrstvo na omenjenem področju so: pridobivanje sredstev
predpristopne pomoči EU na osnovi podpisanih finančnih memorandumov, upravljanje s
sredstvi predpristopne pomoči EU na devizno-depozitnih računih Nacionalnega sklada pri
Ministrstvu za finance, izvajanje finančnega nadzora nad porabo sredstev predpristopne
pomoči EU skladno z zahtevami Evropske komisije, poročanje Evropski komisiji o
finančni realizaciji decentraliziranih programov predpristopne pomoči, spremljanje
izvajanja decentraliziranih programov predpristopne pomoči EU, vzpostavljanje ustreznih
sistemov v RS za decentralizirano izvajanje programov predpristopne pomoči EU,
priprava razpisne dokumentacije skladno z zahtevami Evropske komisije, priprava
pogodbene dokumentacije skladno z zahtevami Evropske komisije, upravljanje s
sklenjenimi pogodbami skladno z zahtevami Evropske komisije, izobraževanje delavcev
doma in v državah članicah, izobraževanje prejemnikov sredstev predpristopne pomoči
EU, sodelovanje z Evropsko komisijo, medsektorsko sodelovanje skladno s potrebami
resornih ministrstev
Področje javnega računovodstva
Ministrstvo za finance vodi poslovne knjige za vse vladne proračunske uporabnike (razen
Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo RS) in za 65 nevladnih
proračunskih uporabnikov, ter pripravlja vse računovodske izkaze. V okvir področja
javnega računovodstva sodi priprava izvedbe sistemske zakonodaje na področju javnega
računovodstva in vzpostavitev informacijske podpore za enotni način vodenja
računovodstva vseh neposrednih proračunskih uporabnikov.
Na področju računovodstva in glavne knjige zakladnice je poglavitna naloga nadzor nad
javnofinančnimi tokovi, s ciljem boljšega upravljanja z javnimi sredstvi.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
■ i
•; •1
Področje proračuna
Glavni dolgoročni cilji, ki služijo kot usmeritev pri pripravi proračuna in drugih
dokumentov, ki jih pripravlja Ministrstvo za finance, so določeni s Proračunskim
memorandumom, ki gaje sprejela Vlada RS na seji dne 6.2.2001. V nekajletnem obdobju
bo potrebno prestrukturirati javne finance, ob vzporednem zmanjševanju javnofinančnega
primanjkljaja, ki ga spremljajo še naslednji trije ključni cilji:
- ohranjanje ravni javnofinančnih prihodkov na ravni približno 42% bruto domačega
proizvoda.;
povečanje učinkovitosti in ekonomiziranje javnofinančnih izdatkov in
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-

postopno prestrukturiranja javnofinančnih izdatkov.

Področje upravljanja z likvidnostjo proračuna
Vzpostavitev sistema enotnega zakladniškega računa je cilj, katerega realizacijo nalaga
Zakon o javnih financah (Ur.l. št.79/99, poglavje V).
Področje davčnega in carinskega sistema
V naslednjih letih so dolgoročni cilji na področju sistema davkov, prispevkov, taks, carin
in drugih javnih prihodkov v pretežni meri vezani na Državni program za prevzem
pravnega reda EU. Ker so bili v prvi polovici leta 1999 zaključeni zakonodajni postopki
za več pomembnih sistemskih zakonov na davčnem in carinskem področju, bo delo v
prihodnjih dveh letih bolj usmerjeno k izvajanju sprejetih sistemskih predpisov ter
dopolnjevanju posameznih rešitev. Nadaljevanje dela pri postopnem usklajevanju
slovenske davčne in carinske zakonodaje s pravnimi akti Evropske unije zajema na eni
strani pripravo sprememb obstoječih predpisov zaradi nadaljnjih uskladitev, ki jih je
mogoče uveljaviti še pred polnopravnim članstvom v Evropski uniji, po drugi strani pa
pripravo novih predpisov in sprememb obstoječih, ki jih bo treba uveljaviti z dnem
polnopravnega članstva v Evropski uniji. Poleg navedenega je eden od ciljev tudi reforma
neposrednih davkov (dohodnine, dohodkov pravnih oseb nepremičnin).
Na mednarodnem področju se bodo tudi v prihodnjih letih nadaljevale aktivnosti, pri
katerih je Ministrstvo za finance že doslej aktivno udeleženo, in sicer: pogajanja o
bilateralnih sporazumih s področja preprečevanja dvojnega obdavčevanja dohodkov in
premoženja, sodelovanje pri izvajanju in noveliranju sporazumov o prosti trgovini,
priprava za pristop k mednarodnim in bilateralnim pogodbam s področja carinskega
sistema.
Področje investicij, javnih naročil in koncesij
Dolgoročni cilji, ki se nanašajo na področje investicij, javnih naročil in koncesij so:
Uredba o enotni metodologiji za pripravo programov za javna naročila investicijskega
značaja (na podlagi Zakona o javnih financah), področne metodologije, Spremembe in
dopolnitve zakona o javnih naročilih (UL RS, št. 39/00), Spremembe in dopolnitve zakona
o reviziji postopkov javnega naročanja (UL RS, št. 78/99), priprava podzakonskih aktov k
zakonu o javnih naročilih, sodelovanje pri vzpostavitvi potrebnih institucij s področja
koncesij (na nivoju države, občin).
Področje Državnih pomoči
Dolgoročni cilji na področju nadzora državnih pomoči so naslednji: spremljanje EU
zakonodaje o državnih pomočeh ter pravil o subvencijah STO, informiranje dajalcev
pomoči s pravili, ki veljajo na področju državnih pomoči in njihovih obveznostih, vodenje
baze podatkov, dopolnjevanje baze z letnimi podatki ter izvajanje predhodnega in
naknadnega nadzora nad državnimi pomočmi.
Področje donacii EU
Dolgoročni cilji na področju donacij EU so: vzpostaviti sistem finančnega nadzora nad
porabo sredstev predpristopne pomoči EU v pristopnem obdobju, vzpostaviti sistem
finančnega nadzora nad porabo sredstev strukturnih skladov v obdobju polnopravnega
članstva, vzdrževati nivo minimalne absorbcijske sposobnosti RS za sredstva
predpristopne pomoči EU, približati se nivoju optimalne absorbcijske sposobnosti RS za
sredstva predpristopne pomoči EU.
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Področje javnega računovodstva
Cilji, ki jih ima Ministrstvo za finance na področju računovodstva, je dokončna
implementacija Zakona o računovodstvu in podzakonskih aktov pri vseh zavezancih za
njihovo uporabo, vključitev v MEFERAC vseh proračunskih uporabnikov, za katere vodi
ministrstvo računovodstvo in priprava na vključitev čimveč nevladnih proračunskih
uporabnikov, in sicer tistih pri katerih je to ekonomsko upravičeno.
Cilj glavne knjige zakladnice je vzpostavitev evidence o posojenih in izposojenih
sredstvih v sistemu enotnega zakladniškega računa. Določitev pravil in postopkov ter
metod za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov za neposredne in posredne
uporabnike. Določitev pravil izdelave poročil glavne knjige zakladnice.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Ministrstvo za finance potrebuje za izvajanje tega podprograma zagotovitev materialnih
pogojev dela zaposlenih, in sicer sredstva za plače, materialne stroške, investicije za
nabavo nove opreme in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Medtem, ko bo
izplačilo plač financiralo samo s proračunskimi sredstvi, pa bo nekatere naloge v sklopu
podprojekta financiralo tudi z donacijami.
-

Plače
Pri izračunu sredstev za plače, drugih izdatkov zaposlenih, prispevkov in davka na
izplačane plače smo v skladu z izhodišči, ki jih je potrdila Vlada RS, upoštevali stanje
zaposlenih in število koeficientov na dan 15.12.2000 in vrednostna izhodišča za izračun
plač, povračil in nadomestil ter drugih izdatkov zaposlenim, ki so bila potijena na Vladi
RS. Na Ministrstvu za finance je bilo na dan 15.12.2000 zaposlenih 365 delavcev in
funkcionarjev. Izračunan obseg sredstev za plače smo povečali za plače novega Sektoija
za nadzor državnih pomoči, ki smo ga prevzeli v skladu z novim zakonom o vladi.
Vse potrebe po novih delavcih v letu 2001 in 2002, ki se nanašajo predvsem na
implementacijo pravnega reda EU, ki obsega sistemsko spremljanje pravnega reda in
izvajanje pravnega reda ter na prevzem delavcev Agencije za plačilni promet, smo
vključili v načrt novih zaposlitev pri Kadrovski službi vlade RS.

-

Materialni stroški
Pri planiranju materialnih stroškov za leto 2001 smo izhajali iz ocene stroškov za
izvajanje tekočih nalog ministrstva, ocene stroškov za izvedbo novih programov in nalog,
ki v proračunu nimajo posebej predvidenih sredstev in sredstev za izvajanje nalog na
področju nadzora državnih pomoči. Prioriteto pri planiranju so dobile naloge, ki so
povezane z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo, in sicer na usklajevanju
zakonodaje in podzakonskih aktov ter izobraževanje zaposlenih za pripravo usklajene
zakonodaje in vključevanje v EU. Poleg teh nalog smo večja sredstva planirali za uvedbo
enotnega zakladniškega sistema - glavne knjige zakladnice, pripravo letnega proračuna in
pripravo vseh zakonov in podzakonskih aktov, ki jih mora na področju javnih financ
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pripraviti Ministrstvo za finance. Stroški za tekoče naloge so bili ocenjeni na podlagi
doseženih stroškov v letu 2000 in povečani za planirano inflacijo. Stroški za nove naloge
so bili ocenjeni na podlagi dosedanjih spoznanj pri pripravi zakonskih predlogov in
raziskovalnih projektov ob pripravi zakona o davku na dodano vrednost in zakona o
trošarinah. Ob upoštevanju vseh navedenih nalog ocenjujemo, da bomo na tem
podprogramu potrebovali za materialne stroške 342 mio SIT.
V nadaljevanju podajamo podrobnejšo obrazložitev potrebnih sredstev po glavnih vrstah
stroškov.
Stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev bodo znašali 102,5 mio SIT,
oziroma 30 odstotkov vseh materialnih stroškov. Primerjalno na dejanske stroške za leto
2000 so stroški povečani za nove naloge in projekte, ki niso prikazane pod posebnimi
programi, povečano število zaposlenih, stroške novega Sektorja za nadzor državnih
pomoči in predvideno naraščanje cen. Primerjalno na dosežene stroške v leto 2000 so
planirani stroški za leto 2001 povečani za 18%. V okviru teh stroškov predstavljajo
pomembna sredstva tudi stroški za strokovno literaturo, predvsem tujo, ki jo potrebujemo
pri pripravi novih zakonov, spremembi zakonov in podzakonskih aktov ter sistemskih
sprememb pri organiziranju proračuna in javnih financ. V letu 2001 bo nabava strokovne
literature povečana predvsem zaradi uvajanja enotnega zakladniškega sistema in
državnega programa za prevzem pravnega reda EU.
Stroški za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije so ocenjeni na 52,5 mio
SIT oziroma 15,3% skupnih stroškov. Primerjalno na dosežene stroške v letu 2000 so
povečani za 45%. Povečanje stroškov se nanaša predvsem na povečane stroške telefonskih
in poštnih storitev ter stroškov električne energije in ogrevanja dveh novih lokacij in sicer
Jesenkove 3 in Prežihove 4, ki jih je ministrstvo prevzelo v uporabo konec leta 2000.
Zaradi preselitev ministrstva na nove lokacije, so se znižali stroški najema in obratovalni
stroški, ki jih je do sedaj plačeval Servis skupnih služb Vlade RS. Največji del stroškov
odpade na stroške telefonskih storitev, in sicer stacionarne telefonije in mobilnih
telefonov.
Izdatki za službena potovanja, doma in v tujini, so planirani v višini 94,1 mio SIT.
Pretežni del sredstev je namenjen za službena potovanja v tujino, in sicer za sodelovanje
ministrstva pri državnem programu za prevzem pravnega reda EU, sodelovanje
ministrstva na mednarodnih pogajanjih na davčnem in carinskem področju, sodelovanje
ministrstva pri servisiranju javnega dolga ter sodelovanje z mednarodnimi finančnimi
organizacijami. Poleg službenih potovanj, ki so posledica mednarodnega poslovnega
sodelovanja in dogovorov, so planirani tudi izdatki za službena potovanja, ki so povezani
z izobraževanjem v tujini. Zaradi velikih potreb po specifičnih znanjih na davčnem in
carinskem področju, bančnem področju in zavarovalništvu, pripravi proračuna in
servisiranju javnega dolga, bomo v letu 2001 večja sredstva namenili tudi izobraževanju
zaposlenih v ministrstvu.
Stroški tekočega vzdrževanja, ki obsegajo stroške za tekoče vzdrževanje poslovnih
prostorov in opreme, so planirani v višini 22,9 mio SIT. Velik del stroškov odpade na
vzdrževanje telekomunikacijske opreme in fotokopirnih strojev. Zaradi izredno visoke
obremenitve fotokopirnih strojev in starosti le teh, se povečujejo stroški preventivnega
vzdrževanja. Kljub temu so okvare vedno pogostejše, stroški popravil pa vedno višji.
Zaradi skromnih investicijskih sredstev, ki so bila v preteklih letih namenjena za
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vzdrževanje poslovnih prostorov, se povečujejo tudi stroški tekočega vzdrževanja
poslovnih prostorov, predvsem beljenja, brušenja in lakiranja parketa, popravila sanitarij
itd. S prevzemom poslovnih prostorov na Jesenkovi 3 in Prežihovi 4 bodo stroški
vzdrževanja poslovnih prostorov še narasli.
Stroški najemnin in zakupnin so planirani v višini 11,2 mio SIT. V letu 2001 planiramo v
okviru stroškov najemnin predvsem najemnine za sejne dvorane za razne izobraževalne in
informativne sestanke v zvezi z planiranjem proračuna in financiranjem občin ter
najemnino za parkirne prostore, kijih ima v uporabi ministrstvo.
Med drugimi operativnimi odhodki so planirani stroški za strokovno in dodatno
izobraževanje zaposlenih, predvsem kotizacija za udeležbo na seminarjih in simpozijih ter
stroški šolnin za pridobitev dodatne stopnje izobrazbe. Dodatno so na kontu planirani tudi
odhodki za plačilo avtorskih honorarjev, plačila za delo preko študentskega servisa in
plačila storitev plačilnega prometa. Ministrstvo je planiralo avtorske honorarje predvsem
za priznane strokovnjake, ki nam zaradi pomanjkanja pravnih strokovnjakov pomagajo pri
razreševanju problemov na področju denacionalizacije ter za pripravo enotne
metodologije za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.
Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema
Za izpolnjevanje nalog, ki so prikazane v tem in ostalih podprogramih ministrstva
potrebuje ministrstvo dober informacijski sistem. Za zagotovitev takega sistema
potrebujemo sredstva za njegovo vzdrževanje in sredstva za širitev in posodabljanje.
Sredstva za tekoče vzdrževanje informacijskega sistema so planirana na posebni postavki
v skupini izdatkov za blago in storitve. Za vzdrževanje informacijskega sistema je
planiranih 563,6 mio SIT.
Največji delež sredstev za vzdrževanje sistema, v okvirni višini 414 mio SIT, odpade na
vzdrževanje projekta MFERAC. Glavni obseg porabe se predvideva na drugi fazi projekta
to je pri aktivnostih stabilizacije vseh funkcij, dograditvi sistema za upravljanje in nadzora
projekta, sistema izmenjave podatkov ter postopkih zelo omejenega uvajanja novih
uporabnikov.
Projekt MFERAC sestavljajo naslednja področja oziroma naloge: priprava, nadzor in
izvrševanje državnega proračuna (DPS), glavna knjiga in saldakonti (GKS), stroški dela,
obračuna in kadrovska evidenca (KOD), vodenje osnovnih sredstev (OSN), tolarska in
devizna blagajna (TDB), stanovanjski krediti in najemnine (SKN).
V današnji sistem MFERAC je vključeno (samo v nalogi DPS) več kot 100 proračunskih
uporabnikov z več kot 1.000 uporabniškimi mesti, ki pa ne predstavljajo celote vseh
potreb teh stotih uporabnikov. Zato je vzdrževanje tega sistema pomembno za celotno
državno upravo in ne samo za Ministrstvo za finance.
Prva faza, ki se zaključuje, bo vključevala osnovno funkcionalnost za vsa področja, ki jih
tako obsežen sistem mora podpirati.
Pomembni izdatki, v okvirni višini 56 mio SIT, pa so vezani tudi na projekte, ki so v teku
že daljše obdobje in predstavljajo dopolnitve programskih rešitev, dograditve dodatnih
programskih elementov, izkoriščanje plačljivih baz podatkov in drugo. Vedno večja je
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namreč ponudba že zbranih in urejenih informacij, ki so neposredno orodje številnim
našim uporabnikov.
Za dva urada v sestavi ministrstva so planirane dopolnitve obstoječih informacijskih
sistemov v višini 21 mio SIT. Zelo pomemben je projekt, ki je bil začet v letu 2000 in bo
omogočil uspešnejši nadzor nad poslovanjem igralnic.
Za vzdrževanje komunikacijske opreme, elektronske pošte, priprave na projekt
pisarniškega poslovanja, testiranje informacijske opreme, izkoriščanje katalogov različnih
komercialnih baz, stroške tiskanja, izobraževanje in standardizacije je v okviru strateških
projektov planiranih 76 mio SIT.
Vzroki za sorazmerno visoke stroške vzdrževanja so v še vedno velikem deležu zunanjih
izvajalcev, v velikem številu specifičnih programskih rešitev, v povečevanju števila
uporabnikov različnih informacijskih sistemov in v vedno večjem obsegu projektov, ki
zahtevajo vzdrževanje in dopolnjevanje.
Potrebno je opozoriti na že večkrat obravnavano dejstvo, da neustrezno razmerje med
lastnimi kadri in zunanjimi izvajalci otežuje učinkovito izvajanje projektov in dolgoročno
postavlja informatiko ministrstva v odvisnost od zunanjih izvajalcev. Zunanje izvajalce je
tudi zaradi premajhnega števila lastnih kadrov zelo težko nadzorovati. Omenjeni problem
postaja vedno bolj pereč pri istem številu lastnih strokovnjakov na eni strani ter uvajanju
kompleksnejših rešitev, vgrajevanju novih funkcionalnosti in vpletenostjo vedno večjega
števila uporabnikov, na drugi strani. V ministrstvu namreč zelo malo povečujemo
zaposlovanje novih računalniških strokovnjakov, ki bi lahko prevzeli nekatere obstoječe
ali nove naloge. Pri naraščanju stroškov vzdrževanja je treba omeniti tudi učinke
investiranja. Nove investicije zahtevajo dodatno vzdrževanje vgrajene informacijske
opreme.
Pri predstavitvi potreb po sredstvih smo upoštevali zlasti dejstva, da so v jedro sistema
MFERAC osnovne funkcionalnosti v veliki meri že vgrajene in, da je vgrajevanje novih
postopkov in funkcionalnosti v posamezne dele neizogiben kontinuiran proces. Nove
organizacijske in zakonske spremembe namreč zahtevajo razširitve in dopolnitve večjega
števila različnih modulov, ki jih v fazi zasnove sploh ni bilo mogoče predvideti ker
preprosto niso bile znane. Novosti pogosto odpravljajo stare implementirane rešitve in
odpirajo vedno nove dodatne relacije in povezave, ki jih je potrebno optimizirati in
implementirati. Vsake večje dodatne funkcionalnosti zahtevajo tudi dodatno usposabljanje
uporabnikov. Zelo pomembne in tehnološko zahtevne so spremembe, ki se izvajajo na
sistemu baze podatkov. Zaradi dinamično spreminjajočega okolja je sprememb veliko, kar
posledično povzroča, da so stroški testiranja programske opreme relativno visoki.
V okviru vzdrževanja si bomo v tekočem proračunskem letu prizadevali predvsem
povečati učinkovitost uvajanja sprememb v programsko opremo. Posebej bomo poskušali
pri zunanjih izvajalcih doseči bolj natančno planiranje izvedbe zahtevanih nalog. S tem
bomo izboljšali nadzor nad kvaliteto izvedenih rešitev in povečali učinkovitost
porabljenih sredstev. Pri naših uporabnikih si bomo prizadevali za vpeljevanje
metodologije načrtovanja sprememb in izdelave postopkov.
-

Investicije in investicijsko vzdrževanje
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V okviru investicij in investicijskega vzdrževanja so planirane nabave nove računalniške
opreme in programov ter nove nabave pisarniške in biro opreme in investicijsko
vzdrževanje poslovnih prostorov. Pretežni del sredstev za investicije (530 mio SIT) je
planiranih za nabave nove računalniške opreme in programov.
Med računalniškimi programi je 480 mio SIT namenjenih za razširitev projekta
MFERAC. Investicije bodo namenjene zamenjavi opreme namenjene za bolj učinkovito
uporabo MFERAC aplikativnih rešitev, uvajanja kadrovske evidence in novega sistema
izračunavanja plač v državni upravi, v posodobitev nekaterih aplikativnih rešitev,
poenotenju in standardizaciji programske opreme, uvajanju informacijskih rešitev za
podporo pisarniškemu poslovanju in upravnem delovnem okolju, uvajanju sodobnih
programskih rešitev z internet tehnologijo, zamenjavi zastarele in iztrošene računalniške
in komunikacijske opreme.
Med pričakovane investicije lahko vključimo investicije, ki bodo imele osnovo v enotnem
zakladniškem sistemu. Predvsem gre tu za izdelavo povezovalnih sistemov z MFERAC,
zakladniško glavno knjigo in novo nastajajočo Upravo za javna plačila.
Ostali projekti, ki obravnavajo področje strateških odločitev, uvajanje analitskih metod in
modeliranja, komercialnih baz podatkov in uvajanje standardiziranih postopkov in
kriterijev predstavljajo infrastrukturo za projekte za odločanje.
Za informacijsko podporo posameznim sektorjem v okviru Ministrstva za finance je
planiranih 78 mio SIT. Tu bodo v ospredju projekti kot so planiranje proračuna, uvajanje
avtomatizacije v upravljanja z dokumentarnimi gradivi in uvajanjem rešitev procesnih
problemov v poslovanje posameznih področij ministrstva. Aktivnosti bodo tudi na
področju urejanja in poenotenja podatkovnih katalogov ter vključevanja posameznih
aplikativnih rešitev v enotni podatkovni repozitorij ter postopno uvajanje integracijskih
modelov v delovne postopke.
Posodobitve sistemov izmenjave podatkov oziroma uvajanje novih tehnologij za varno in
učinkovito izmenjevanje podatkov bodo odvisne od zahtev posameznih projektov. Vladni
projekti izmenjave in posredovanja dokumentacije v procese odločanja so že sedaj zelo
aktualni (spremljanje zakonodajnega postopka in uvajanje elektronskega poslovanja z
gradivi za vladne odbore in seje vlade, upravljanje s sistemi elektronske zaščite podatkov).
V ta sklop problemov bodo uvrščene komunikacije in prilagajanja delovnim načinom
organov v EU.
V Uradu za nadzor prirejanja iger na srečo se bo dokončala prva faza investicije v
nadzorni sistem, ki bo omogočil neposreden nadzor igralnih dogodkov v igralnicah v
vrednosti 25 mio SIT.
Na področju uvajanja orodij za izdelavo aplikacij so planirana različna testiranja
namenjena posodobitvi rednih obdelav. Poleg tega se tudi predvideva testiranje sistema za
nadziranje delujočih aplikativnih rešitev.
Od vseh evidentiranih projektov so najpomembnejši projekt MFERAC, projekti, ki
oblikujejo dopolnilne rešitve MFERAC, enotni zakladniški sistem s svojimi podprojekti in
uporaba informacijske tehnologije v postopke pisarniškega poslovanja.
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Na področju uvajanja orodij za izdelavo aplikacij so planirana različna testiranja
namenjena posodobitvi rednih obdelav. Poleg tega se tudi predvideva testiranje sistema za
nadziranje delujočih aplikativnih rešitev.
Od vseh evidentiranih projektov so najpomembnejši projekt MFERAC, projekti, ki
oblikujejo dopolnilne rešitve MFERAC, enotni zakladniški sistem s svojimi podprojekti in
uporaba informacijske tehnologije v postopke pisarniškega poslovanja.
Za nabavo pisarniške in biro opreme ter komunikacij je planiranih 46 mio SIT. Pretežni
del nabave se nanaša na nujne zamenjave iztrošene opreme, predvsem stolov, miz in
garderobnih omar, fotokopirnih strojev, telefonskih central in mobilnih telefonov. Za
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je planiranih 17,8 mio SIT.
-

Donacije
Sredstva iz naslova donacij so planirana predvsem za financiranje naslednjih projektov:
posodobitev knjižnice na Ministrstvu za finance, podpora pri uvajanju enotnega
zakladniškega računa, podpora Carinski upravi RS, ter za projekte katerih namen so
svetovalne storitve, prenos specifičnih znanj (na področju zavarovalnic, proračunskega
nadzora, proračuna in finančnega sistema), organizacije seminarjev in organizacije
izobraževanj v Sloveniji in tujini.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Področje proračuna
Čimprejšnji sprejem proračuna Republike Slovenije za leto 2001 je ključnega pomena, saj
se le-tako lahko omogoči normalno financiranje uporabnikov proračuna ter drugih
prejemnikov proračunskih sredstev.
Do marca 2001 je potrebno za pripravo proračuna za leto 2002 potrditi Makrofiskalni
scenarij in proračunska izhodišča Republike Slovenije za obdobje 2002 - 2005 ter aprila
2001 sprejeti Proračunski memorandum za leto 2002 - 2005, predvsem pa v teh aktih
določiti razrez izdatkov proračuna za leto 2002 po funkcionalno-programski klasifikaciji.
Na podlagi teh aktov je potrebno aprila izdati proračunski priročnik za pripravo proračuna
leta 2002 in 2003 ter do julija pripraviti prvi usklajeni predlog državnega proračuna za
leto 2002, skupaj s spremljajočimi dokumenti.
Vlada mora julija sprejeti in posredovati v Državni zbor RS Poročilo o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije v obdobju januar — junij 2000 in sprejeti ukrepe za
uravnoteženje proračuna Republike Slovenije za leto 2001, če bo to potrebno. Cilj
poročila je seznanitev vlade s stanjem in problemi na področju o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije v letu 2001 kot podlaga za morebitno ukrepanje.
Do 15. septembra 2001 mora Vlada RS sprejeti končni predlog proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in ga do 1. oktobra 2001 posredovati v Državni zbor Republike
Slovenije.
Vlada RS mora decembra 2001 določiti dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije
za leto 2002.
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Vlada RS mora skupaj s dopolnjenim predlogom proračuna določiti tudi predlog zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002. Zakon določa posebnosti
zagotavljanja pravic porabe in postopke izvrševanja proračuna za leto 2001 s ciljem
zagotoviti pregledne in učinkovite postopke izvrševanja proračuna, ob jasno razmejenih
odgovornostih ter stimulirati k bolj gospodarni porabi proračunskih sredstev.
Indikatorji za merjenje zastavljenih letnih ciljev so:
- sprejem v programu dela naštetih dokumentov v predpisanih rokih,
- doseganje v Proračunskem memorandumu zastavljenih proračunskih in javnofinančnih
ciljev,
- čim manjše odstopanje med realiziranim, veljavnim in sprejetim proračunom tako na
strani prejemkov kot na strani izdatkov proračuna,
- izboljšanje kakovosti v programu dela naštetih dokumentov,
- izboljšanje kakovosti programske strukture proračuna in njegovih obrazložitev, to je
programov dela neposrednih uporabnikov, kot podlage za merjenje uspešnosti ter
učinkovitosti delovanja države.
Področje upravljanja z likvidnostjo proračuna
Vzpostavitev sistema glavne knjige zakladnice, usposobitev udeleženih služb
Ministrstva za finance ter nadgradnja informacijskega sistema.
- Priprava programa in pričetek vključevanja proračunskih uporabnikov v Upravo za
javna plačila.
- Priprava programa in pričetek vključevanja proračunskih uporabnikov v enotni
zakladniški račun.
- Priprava in pričetek izvajanja programa nevtralizacije učinkov zgoraj navedenih
aktivnosti Ministrstva za finance na domači bančni sektor.
Področje davčnega in carinskega sistema
Na zakonodajnem področju so temeljne naloge v letu 2001 priprava:
- Predloga zakona o davku od dohodkov pravnih oseb,
- Predloga zakona o spremembi zakona o dohodnini,
- Predloga zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka,
- Predloga zakona o davku na nepremičnine,
- Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku,
- Predloga zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi,
- Predlog zakona o davčnem svetovanju,
- Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost
- Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah,
- Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ekonomskih conah,
- Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona,
- Priprava sprememb in dopolnitev podzakonskih aktov k vsem navedenim zakonom
oziroma priprava novih podzakonskih aktov

-

-

Poleg navedenih zakonodajnih nalog pa so temeljne naloge tudi:
Priprava poročila o pogajanjih za sklenitev bilateralnih sporazumov o izogibanju
dvojnemu obdavčevanju dohodkov in premoženja,
Priprava pobude za sprejem revidirane Mednarodne Konvencije o poenostavitvi in
uskladitvi carinskih postopkov (Kioto konvencija),
Priprava pobude za pristopa Republike Slovenije k Konvenciji o poenostavitvi
formalnosti v blagovni trgovini in k Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku ,
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Davčno modeliranje.

-

-

-

Področje investicij, javnih naročil in koncesij
Cilji v letu 2001 na tem področju so:
priprava uredbe o enotni metodologiji za pripravo programov za javna naročila
investicijskega značaja,
priprava sprememb in dopolnitev zakona o javnih naročilih,
priprava sprememb in dopolnitev zakona o reviziji postopkov javnega naročanja,
priprava podzakonskih aktov k zakonu o javnih naročilih
priprava navedenih predpisov,
vzpostavitev sistema računalniške podpore za pripravo načrta razvojnih programov,
priprava načrta razvojnih programov ter priročnika za njegovo pripravo (del tvvinninga s
Švedsko),
vzpostavitev sistema izdaje licenc za strokovnjake, ki bodo pripravljali investicijsko
dokumentacijo,
nadaljevanje izobraževanja s področja investiranja (državni nivo, lokalni nivo),^
sodelovanje pri vzpostavitvi Urada za javna naročila (del twinning programa s Švedsko),
priprava analize o organiziranosti javnega naročanja v Sloveniji (del tvvinninga s
Švedsko),
vpeljava statistike javnih naročil in priprava analiz,
standardizacija znanja (vzpostavitev sistema izobraževanja),
vzpostavitev sistema računalniške podpore objavam v Uradnem listu (del tvvinninga s
Švedsko),
sodelovanje pri vzpostavitvi registra usposobljenih ponudnikov.
priprava uredb o koncesijah z različnih področij, ki so usklajene s predpisi na področju
javnih financ.

Področje Državnih pomoči
Glavni cilj v letu 2001 bo priprava letnega poročila o državnih pomočeh na podlagi
ažuriranega inventarja, ter poročila o subvencijah za STO. Prav tako se bo še naprej dosledno
izvajal nadzor nad državnimi pomočmi ter s tem izpolnjevale zaveze iz pogajalskega procesa
z EU za področje 6 - Konkurenca in državne pomoči.
Področje donacii EU
Cilji na področju donacij EU so naslednji:
- izboljšati realizacijo veljavnih finančnih memorandumov za program PHARE
(indikatoiji: zmanjšanje števila sklenjenih pogodb in opravljenih plačil ob zaključku
veljavnosti posameznega finančnega memoranduma (vsaj za 30% vrednosti
finančnega memoranduma) ter na nižji obseg sredstev predpristopne pomoči EU v
proračunu za leto 2002 iz naslova prenosa neporabljenih sredstev v proračunu za leto
2001 (največ 8% vrednosti prejetih sredstev),
- pričeti upravljati s sredstvi SAPARD (indikatoiji: Evropska komisija potrdi
akreditiranost Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za izvajanje
programa SAPARD in Evropska komisija nakaže prvi obrok avansa po prvem letnem
finančnem sporazumu (min. 1,5 MEUR),
- pričeti upravljati s sredstvi ISPA (indikatoiji: Evropska komisija nakaže prve tranše
sredstev po sklenjenih finančnih memorandumih deloma ali v celoti (min. 4,1 MEUR)
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Področje javnega računovodstva
Glavni izvedbeni cilji na tem področju v letu 2001 so: vključiti v MEFERAC vse proračunske
uporabnike za katere vodi računovodstvo naše ministrstvo ter čim večje število nevladnih
proračunskih uporabnikov, prevzem naloge 4 (obračun stroškov dela) in pričetek uporabe
aplikacije za vse neposredne proračunske uporabnike (tako na lokaciji proračunskega
uporabnika - kadrovske službe, kot tudi na lokaciji Ministrstvo za finance - Sektor za javno
računovodstvo - Oddelek obračuna stroškov dela) ter pomoč pri uvedbi v aplikacijo,
nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo help-deska-a kot pomoč pri operativni uporabi vseh nalog
aplikacije.
Ministrstvo za finance bo na področju glavne knjige zakladnice določilo pravila in postopke
ter metode za vodenje evidence o sintetičnih tokovih (prihodki, prilivi, odhodki, odlivi) in
stanjih sredstev neposrednih in posrednih uporabnikov.

02021602- FISKALNI SISTEM
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Navedeni podprogram zajema stroške, ki nastajajo na ministrstvu pri prodaji terjatev in
kapitalskih deležev, tiskanju in distribuciji tobačnih znamk in sodnih in upravnih kolkov ter
stroške bank in plačilnega prometa.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Eden izmed dolgoročnih ciljev podprograma je umik državnega kapitala iz družb, kjer je
Republika Slovenija manjšinski lastnik in tako nima možnosti vpliva na pomembnejše
odločitve v podjetju. Tu gre predvsem zS. pravne osebe zasebnega prava katerih dejavnost ni
vezana na sprejete nacionalne programe oziroma te družbe ne opravljajo dejavnosti v javnem
interesu. Drugi dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje vsem državljanom možnost
nakupa upravnih in sodnih kolkov za opravljanje upravnih in sodnih postopkov.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
-

Stroški, ki so povezani s prodajo terjatev in kapitalskih deležev so namenjeni izvedbi
prodaje kapitalskih naložb, ki so v pristojnosti Ministrstva za finance, pri tem so banke
izvzete. Znesek v višini 149,4 mio SIT je namenjen za financiranje stroškov, ki so
povezani z izvedbo cenitev, s pripravo ustreznih listin (npr. pogodb v notarski obliki za
prodajo kapitalskih deležev v d.o.o.) ter s prenosom in preknjižbo delnic. Planirani
odhodki so le okvirno ocenjeni saj so dejanski stroški odvisni od višine prodanih terjatev
oziroma kapitalskih deležev in od načina odprodaje ter dogovora o nosilcu stroškov
prodaje.
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-

Za izvedbo postopkov prodaje velja upoštevati določila Uredbe o načinu in postopku
prodaje kapitalskih naložb, pri čemer je v zakonodajnem postopku tudi predlog zakona o
privatizaciji državnega premoženja, ki predvideva postopke in načine privatizacije.

-

Republika Slovenija izdaja na podlagi zakona o trošarinah kontrolne listke - tobačne
znamke za označevanje tobačnih izdelkov. Način izdaje in prodaje tobačne znamke je
definiran v pravilniku o izvajanju zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 6/99). V skladu
z Odredbo o kontrolnih listkih za označevanje tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št.
42/92) ima Ministrstvo za finance v proračunu planirana sredstva za plačilo le- teh
stroškov. Tiskanje in dobavo tobačnih znamk izvaja specializirano podjetje, ki je bilo
izbrano na javnem razpisu.
Ministrstvo za finance ima v finančnem načrtu planirana tudi sredstva, ki so namenjena
plačilu stroškov za tisk in distribucijo upravnih in sodnih kolkov (vrednotnic), ki jih v
skladu z zakonom o upravnih taksah, zakona o sodnih taksah in v skladu s Pravilnikom o
izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 17/92, 28/95) izdaja
Republika Slovenija. Tudi za tisk in distribucijo upravnih in sodnih kolkov je bil izveden
javni razpis, na katerem je bilo izbrano priznano podjetne na tem področju.

-

Nadzor nad izvajanjem, distribucijo in prodajo vrednotnic izvajata Banka Slovenije in
Agencija RS za plačilni promet. Stroški distribucije in prodaje, ki znašajo v skupni višini
do 5% od vrednosti distribuiranih in prodanih vrednotnic, so opredeljeni s pogodbo, kije
sklenjena med Republiko Slovenijo in Banko Slovenije.

-

Glede na to, daje za distribucijo sodnih in upravnih kolkov do sedaj skrbela Agencija za
plačilni promet preko svojih izpostav, bo po ukinitvi navedene institucije potrebno najti
nov način distribuiranja vrednotnic po vsej državi. V proračunu je torej na postavki
Stroški tiskanja tobačne znamke in vrednotnic planiran višji znesek kakor v lanskem letu,
saj je poleg povišanih tarif za takse, potrebno upoštevati tudi novega distributeija, ki bo
podvržen vsem ekonomskim zakonitostim in pokrivanju vseh stroškov.

-

Ministrstvo za finance potrebuje iz naslova stroškov plačilnega prometa sredstva, katera
bodo namenjena za nemoteno izvajanje plačil posebnih storitev plačilnega prometa bodisi
v Agenciji za plačilni promet, Banki Slovenije, v tujih ali pa v domačih poslovnih bankah.
Navedene storitve se nanašajo na prenos sredstev s transfernih in drugih računov ter so
dogovorjene v posebnih pogodbah oziroma so določene v sklepih Banke Slovenija ali pa v
sklepih Agencije za plačilni promet.

4.

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

-

zagotavljanje zadostne količine tobačnih znamk in sodnih in upravnih kolkov na vseh
prodajnih mestih,
prodaja terjatev in kapitalskih naložb za znižanje proračunskega primanjkljaja na
dogovoijeni nivo.

Osnovno poslanstvo ministrstva na področju davčne in carinske administracije je učinkovito
izvajanje davčne in carinske zakonodaje za zagotavljanje fiskalnih sredstev za delovanje
državne uprave ob istočasnem spodbujanju razvoja gospodarstva, zaščiti družbe in
zagotavljanju hitrega pretoka blaga in ljudi.
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02041601- DAVČNA ADMINISTRACIJA
V okvir davčne administracije sodi projekt Posodobitve evidentiranja nepremičnin ter celotna
dejavnost Davčne uprave RS.
1.

Opis podprograma, poslanska in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

V okviru projekta Posodobitev evidentiranja nepremičnin, ki je bil ratificiran s sporazumom o
posojilu med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj dne 17.
novembra 1999, pod okriljem Ministrstva za finance potekata dva podprojekta in sicer Razvoj
sistemov obdavčenja in vrednotenja nepremičnin ter Financiranje stanovanjske gradnje in
reforma hipotekarnega bančništva.
Ključni cilj podprojekta Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega
bančništva je opredelitev primernega sistema hipotekarnega bančništva za Slovenijo in
priprava ustrezne zakonodaje, ki bo urejala izvajanje hipotekarnega bančništva, s čimer bo
omogočeno učinkovito in varno financiranje stanovanjskega gospodarstva, medtem ko je cilj
podprojekta Razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja nepremičnin izdelava metodologije
za množično vrednotenje nepremičnin ter oblikovanje novega sistema vrednotenja in
obdavčenja nepremičnin v Sloveniji.
Naloga obeh podprojektov je strokovno, tehnično in finančno upravljanje oziroma vodenje
podprojektov, z namenom realizacije zastavljenih ciljev in v skladu s sporazumom
zastavljenih rokih t.j. podprojekt Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega
bančništva do konca leta 2002 in podprojekt Razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja
nepremičnin do konca leta 2003.
Poslanstvo oziroma ključne naloge Davčne uprave so:
večja učinkovitost pri pobiranju davkov, s čim nižjimi stroški;
- doseči enako obravnavo vseh zavezancev;
- zagotoviti primerne prostore in sodobne tehnološke delovne razmere;
- izvajanje davčne reforme na področju posrednega obdavčenja v skladu s Strategijo
vključevanja Slovenije v EU in programom za prevzem pravnega reda EU;
- doseči čim višjo raven prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti;
- doseči večje zaupanje javnosti v dejavnost davčne službe
- večja pozornost neplačnikom davkov
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj podprojekta Razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja nepremičnin je razvoj
sistema obdavčenja nepremičnin in s tem povezanega sistema za vrednotenje nepremičnin za
nabavo blaga, zagotavljanjem tehničnih, svetovalnih storitev in usposabljanja za:
a) pripravo zakonodajnega in političnega okvira,
b) izvajanje pilotskega vrednotenja nepremičninskega premoženja v izbranih občinah, ki jih
potrdi Svetovna banka,
c) institucionalni razvoj v Ministrstvu za finance in izbranih občinah ter razvoj strategije
stikov z javnostjo.
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Dolgoročni cilj podprojekta Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega
bančništva je opredelitev primernega sistema hipotekarnega bančništva za Slovenijo in
priprava zakonodaje za stanovanjsko gradnjo, vključno s hipotekarnim bančništvom z
zagotavljanjem svetovalnih storitev in usposabljanja.
V
-

letu 2001 Davčna uprava načrtuje naslednje cilje oziroma projekte:
projekt vzpostavitve enotnega centralnega knjigovodstva;
projekt integralnega registra davčnih zavezancev
centralizacija nekaterih davčnih uradov (Ptuj, Postojna, Novo mesto, Kočevje, Ljubljana,'
Kranj-delno, Murska Sobota, Hrastnik in Maribor začetek v letu 2001), kar pomeni prenos
delovnih procesov iz izpostav na urade. Zaradi navedenega bo potrebno izvršiti prenovo
delovnih procesov.
- Strategija izobraževanja davčnih uslužbencev za napredek pri konkretnem delu
(delavnice)
Strategija izobraževanja davčnih zavezancev z namenom doseči večje zaupanje v
dejavnost Davčne uprave ter višjo raven prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti
- v okviru projekta informatizacije DURS so pomembni naslednji projekti: centralno
knjigovodstvo, register, sistemska podpora, orodje za razvoj aplikacij, sistem za podporo
inšpekciji, pisarniško poslovanje;
- projekt modernizacija in preobrazba DURS v okviru predpristopne" strategije za EU.
3.

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

Na podprojektu Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva bodo
pogodbeno zaposleni štirje svetovalci. Osnovna naloga domačega in tujega pravnika bo
sodelovanje v vseh pravnih zadevah na podprojektu in priprava zakonodaje o hipotekarnem
bančništvu. Naloga ekonomista, bo analiza finančnega trga s poudarkom na trgu obveznic ter
analiza različnih modelov hipotekarnega bančništva z vidika investitorjev, upoštevajoč
obstoječo zakonodajo, ki se nanaša na institucionalne investitorje in obdavčenje in sicer z
namenom pospešitve investiranja v hipotekarne instrumente. Osnovna naloga ekonomista bo
opredelitev učinkovitosti in tržne sprejemljivosti različnih hipotekarnih instrumentov in
hipotekarnih vrednostnih papirjev. Osnovna naloga četrtega svetovalca za hipotekarno
bančništvo je pokrivanje praktičnih (bančnih) aspektov na podprojektu. Njegova naloga bo
analiza bančnega sektorja s stališča potreb slovenskih bank ter analiza hipotekarnega
posojilnega portfelja bank, na osnovi katere bo predlagal ustrezne rešitve glede premoženja
(aktive), ki bo osnova za izdajo hipotekarnih instrumentov.
Na podprojektu bosta organizirani dve delavnici ter študijski obiski. Namen delavnic je
predstavitev rezultatov dela na podprojektu ožji strokovni ter tudi širši javnosti, medtem ko je
namen izvedbe študijskih obiskov, praktičen vpogled v organiziranost in poslovanje že
obstoječih sistemov hipotekarnega bančništva v Evropi.
Najpomembnejši del podprojekta »Razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja nepremičnin«
je priprava teoretičnih izhodišč za metodologijo množičnega vrednotenja nepremičnin ter
testiranje metodologije na pilotskih občinah. Učinkovitejše pobiranje premoženjskih davkov
na podlagi ustreznega evidentiranja nepremičnin je eden od razlogov za vrednotenje
nepremičnin za potrebe obdavčevanja. Ker pojma vrednotenje nepremičnin v dosedanji
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zakonodaji ni zaslediti, je na podprojektu potrebno pripraviti zakonsko podlago za
vrednotenje nepremičnin za davčne potrebe. Prav tako moramo določiti zakonske okvire s
področja obdavčitve nepremičnin, saj obstoječa zakonodaja ne ustreza današnjemu času,
obenem pa v obdavčitev ni zajeto vse nepremično premoženje. Na podlagi izkušenj iz
pilotskih občin in predloga zakonskih izhodišč je potrebno izdelati dokončen predlog zakona
o vrednotenju nepremičnin za davčne potrebe, določitev davčne osnove v predlogu zakona o
davku na nepremičnine in postopka odmere davka na nepremičnine. Ker je namen
podprojekta tudi izmenjava podatkov o nepremičninah med pristojnimi institucijami, se
morajo v podprojektu pripraviti tudi računalniške rešitve za povezavo podatkovnih baz med
njimi. Da bo delo potekalo čim bolj natančno in kvalitetno, bo potrebno zagotoviti tudi
občasno svetovanje in pomoč vodstvu projekta pri nadzoru kakovosti opravljenega dela. Delo
na podprojektu bo tudi v bodoče zahtevalo institucijo, ki se bo izključno ukvarjalo s
področjem vrednotenja nepremičnin za davčne potrebe, tako da je za bodočo službo za
vrednotenje nepremičnin predvidena tudi nabava pisarniške in računalniške opreme. Poleg
opreme pa je potrebno zagotoviti predvsem kadrovske vire, zato je eden najpomembnejših
delov podprojekta izvedba programov izpopolnjevanj in izobraževanj za uslužbence
Ministrstva za finance, Davčne Uprave RS in občin. Obenem bodo v času trajanja podprojekta
potekale tudi delavnice za diskusijo o vrednotenju in obdavčenju nepremičnin in sicer na
področju pridobivanja in povezovanja podatkov za vrednotenje in obdavčenje med pristojnimi
institucijami ter organiziranosti davčnih uprav in davčnega postopka. S študijskimi potovanji,
izobraževanjem in izpopolnjevanjem se bo možno predvsem iz praktičnega vidika še dodatno
seznaniti s področjem vrednotenja in obdavčenja nepremičnin. Delo na podprojektu bo
zahtevalo tudi pripravo informacij v zvezi z novim sistemom vrednotenja in obdavčenja
nepremičnin ter seznanitev javnosti preko različnih medijev (časopisi, strokovne revije, radio,
TV, ipd.).
Cilji podprojekta so torej: revidiranje obstoječega predloga zakona o davku na nepremičnine
in izdelava dokončnega predloga zakona, razvoj, testiranje in izdelava dokončnega predloga
metodologije za množično vrednotenje nepremičnin za davčne potrebe, priprava izhodišč
pravne podlage za uvedbo metode vrednotenja, opredelitev najprimernejše organizacijske
sheme za izvajanje vrednotenja in obdavčenja nepremičnin, seznanitve javnosti z novim
davkom ter usposobitev bodočih strokovnjakov za to področje.
Osnovna dejavnost DURS je odmera, obračunavanje, pobiranje in izterjava davkov ter
opravljanje davčnega nadzora nad davčnimi zavezanci. To dejavnost opravlja DURS v skladu
z Zakonom o davčni službi, Zakonom o davčnem postopku ter drugimi zakonskimi oziroma
podzakonskim predpisi. Poleg tega Davčna uprava vodi davčni register, evidentira plačevanje
davkov, organizira in vodi davčni informacijski sistem, izterjuje denarne kazni ter izvaja
programe izpopolnjevanja zaposlenih in davčnih zavezancev.
V Davčni upravi je po stanju na dan 15.12.2000 zaposlenih 2.474 zaposlenih. Davčna uprava,
ki se za večjo učinkovitost mora tudi kadrovsko okrepiti, načrtuje v letu 2001 združitev
dosedanjih dveh proračunskih postavk za plače in sicer 3030 - plače DURS in 4599 - plače
DDV. V letu 2001 bo približno 50 zaposlenih vključenih v delo na naslednjih projektih:
Davčne evidence, Register davčnih zavezancev, Nadzor, Izteijava, Upravljanje dokumentov
DURS, Informacijsko središče in Elektronsko davčno poslovanje.
Glavni delež materialnih stroškov predstavljajo Davčni upravi naslednji fiksni stroški: poštni
stroški, stroški najemnin, obratovalni stroški, stroški varovanja, stroški tiskovin in tiskanja
odločb, stroški računalniških storitev in stroški pisarniškega materiala. Največji delež pri vseh
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materialnih stroških DURS predstavljajo poštni stroški in ter stroški najemnin za poslovne
prostore Davčnih uradov, ki oboji skupaj predstavljajo skoraj 60% vseh stroškov. Ob tem je
potrebno poudariti, da bo v letošnjem letu strošek najemnin višji kot je znašala ocena za
lansko leto zaradi uskladitev cen najemnin z rastjo življenjskih stroškov. Visok delež (12%)
predstavljajo tudi stroški računalniških storitev (RRC, IXTLAN).
V okviru predvidenih sredstev investicij bo morala Davčna uprava na eni strani zadostiti
nujno potrebnim posegom za potrebe investicijskega vzdrževanja in nujno potrebne nabave
pisarniškega materiala za potrebe tistih davčnih uradov, pri katerih bo v letu 2001 izveden
projekt centralizacije ( Ptuj, Postojna, Novo mesto, Kočevje, Ljubljana, Kranj-delno, Murska
Sobota, Hrastnik), na drugi strani pa zadostiti nujnim potrebam informacijske tehnologije in
sicer predvsem naslednjim projektom: za potrebe internega razvoja je potrebno izdelati orodja
za razvoj aplikacij, za potrebe projekta informatizacije in vzdrževanja je nujno potrebna
zamenjava dela strojne opreme in licenciranje. Zelo pomemben projekt informacijske
tehnologije v letu 2001 je tudi projekt centralnega knjigovodstva, pri čemer se delna
realizacija tega projekta zamika v leto 2002.
Na koncu je potrebno poudariti, da bo Davčna uprava odobrena sredstva za področje investicij
porabila dosledno, pri čemer bo pri porabi sredstev pomemben vidik prioritetnosti, kar
pomeni, da bo imel cilj, ki gaje potrebno doseči in ima z vidika DURS prioriteto, absolutno
prednost pri porabi teh sredstev. Večji pritisk na porabo teh sredstev se lahko zgodi v letu
2002 v primeru, da kateri od prioritetnih ciljev v letu 2001 ne bo v celoti realiziran.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Izvedbeni cilji na podprojektu Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega
bančništva, v letu 2001 so:
- podpis pogodbe z vsemi štirimi svetovalci, ki bodo sodelovali na podprojektu
- analiza veljavne zakonodaje z vidika razvoja hipotekarnega bančništva,
- analiza finančnega trga s poudarkom na trgu obveznic in analiza različnih modelov
hipotekarnega bančništva z vidika investitorjev ter opredelitev učinkovitosti in tržne
sprejemljivosti različnih hipotekarnih instrumentov in hipotekarnih vrednostnih papirjev
ter izbor modela hipotekarnega bančništva za Slovenijo,
- analiza bančnega sektorja s stališča potreb slovenskih bank ter analiza hipotekarnega
posojilnega portfelja bank, na osnovi katere bodo predlagane ustrezne rešitve glede
premoženja (aktive), ki bo osnova za izdajo hipotekarnih instrumentov ter izbor modela
hipotekarnega bančništva za Slovenijo,
- priprava zakonodaje o hipotekarnem bančništvu,
- izvedba ene delavnice, na kateri bodo prikazani rezultati dela na podprojektu v letu 2001,
- izvedba študijskega obiska v državo z razvitim sistemom hipotekarnega bančništva.
V letu 2001 se bodo na podprojektu Razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja nepremičnin
odvijale naslednje aktivnosti:
- februar 2001: dodatna uskladitev časovnih okvirov za izvedbo dela na komponenti H
(glede na časovne roke v koalicijski pogodbi), podpis pogodbe in začetek dela svetovalne
ekipe za vrednotenje in obdavčenje nepremičnin (komponenta H),
- nadaljevanje dela individualnega svetovalca, ki bo prevzel funkcijo nadzora in pomoči
svetovalni ekipi (komponenta I),
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februar 2001: podpis pogodbe za 1-mesečno delo s tujim pravnim svetovalcem
(komponenta B),
februar (marec) 2001: izbira domačega pravnega svetovalca in podpis pogodbe za 3mesečno delo (komponenta A),
sredina leta 2001: izbira izvajalca za testiranje predlagane metodologije vrednotenja in
podpis pogodbe za 2,5-letno delo (komponenta D).

Zaradi večje promocije davčne službe in boljše informiranosti davčnih zavezancev se
pričakuje, da se bo v letu 2001 zmanjšalo število pritožb davčnih zavezancev na 1. in 2.
stopnji. V letu 2001 se načrtuje izboljšanje kakovosti informacij širši javnosti ter večjo
dostopnost do slednje zaradi uporabe različnih komunikacijskih orodij. V ta namen se
namerava povečati obseg informacij, ne samo preko telefonskih povezav, temveč predvsem
preko tiskanih in elektronskih medijev.

02041602- CARINSKA ADMINISTRACIJA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

V okvir podprograma Carinska administracija sodi dejavnost Carinske uprave RS, ki deluje
kot organ v sestavi Ministrstva za finance. Osnovno poslanstvo carinske službe je izvajati
carinsko in davčno politiko na učinkovit način, tako da se ščiti družbo, spodbuja razvoj
gospodarstva in zagotavlja hiter pretok blaga in ljudi.
Osnovni zakonski okvir carinskega sistema v Republiki Sloveniji predstavljajo Zakon o
carinski službi, Carinski zakon, Zakon o carinski tarifi, Zakon o trošarinah, Zakon o DDV in
podzakonski akti, izdani na njihovi podlagi. V skladu z Zakonom o carinski službi so
temeljne naloge službe:
- opravljanje carinskega in trošarinskega nadzora;
- odobravanje carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga;
- izvajanje carinske in trošarinske kontrole ter inšpekcijskih pregledov;
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih ravnanj v zvezi z blagom, ki se vnaša na carinsko
območje ali iznaša iz tega območja, in v zvezi s trošarinskimi izdelki ter vodenje postopka
o carinskih in trošarinskih prekrških na prvi stopnji;
- opravljanje kontrole vnosa in iznosa domačih in tujih plačilnih sredstev,
- kontrola vnosa, iznosa in tranzita blaga, za katero so predpisani posebni ukrepi zaradi
interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja,
varovanja nacionalnih vrednost umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti ali
varovanja lastnine;
- kontrola prehajanja oseb čez državno mejo na mejnih prehodih, ki jih določi Vlada RS;
- opravljanje drugih nalog, določenih v navedenem zakonu in drugih predpisih.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
V
-

skladu s strategijo razvoja carinske službe so glavni strateški cilji carinske službe:
izboljšanje sistema pobiranja dajatev,
zagotavljanje višje ravni zaščite slovenske družbe,
olajševanje pretoka blaga in ljudi,
izboljšanje strokovnosti in kvalitete dela zaposlenih,
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izboljšanje materialnih in tehnoloških pogojev za delo,
zagotavljanje pravnonormativnih osnov za dobro delo carinske službe
priprava carinske službe za vstop v EU.

3.

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

Potreben obseg sredstev za plače zaposlenih je bil izračunan na Ministrstvu za finance, pri
čemer je bilo upoštevano stanje zaposlenih na dan 15.12.2000 in temu številu ustrezno število
količnikov. Pri načrtovanju drugih izdatkov zaposlenih so bila upoštevana vsa posredovana
izhodišča.
Za tekoče delo carinske službe smo v okviru materialnih stroškov planirali sredstva za
pokrivanje tekočih stroškov (elektrika, voda, komunala, najemnine, zavarovanje osnovnih
sredstev, nabava pisarniškega materiala, nabava storitev čiščenja prostorov, nabava carinskih
zalivk in carinske vrvice.. ). Pri načrtovanju teh stroškov smo izhajali iz ocenjene realizacije
stroškov v letu 2000, predvidene letne rasti cen življenjskih potrebščin za leto 2001 in
načrtovanih nalog v letu 2001. Ocena stroškov za leto 2000 temelji na realizaciji porabe od
januarja do vključno novembra 2000 in na predvidenih stroških do konca leta, pri letni rasti
cen življenjskih potrebščin pa smo upoštevali vladna izhodišča.
Zlasti velik strošek na letni ravni predstavljajo najemnine za prostore, v katerih deluje
carinska služba. Predvideni stroški so izračunani na podlagi že sklenjenih pogodb o najemu
poslovnih prostorov in dodatnih predvidenih potreb po najetju novih prostorov. Predvidevamo
predvsem dodaten najem skladiščnih prostorov za potrebe arhivov zaradi podaljšanja rokov
hrambe večine carinskih dokumentov in najem skladiščnih prostorov za hrambo blaga iz
naslova izterjav carinskega dolga in trošarin, katerih pristojnost je kot povsem novo opravilo
v skladu s spremenjenim Carinskim zakonom, Zakonom o trošarinah in Zakonom o carinski
službi prešla na carinsko službo.
i
V okviru materialnih stroškov se bodo odrazile tudi finančne posledice v preteklem letu
sprejetih podzakonskih aktov za izvedbo Zakona o carinski službi in se nanašajo predvsem na
področje organizacije delovanja carinske službe.
Pravilnik o službeni obleki delavcev carinske službe in Pravilnik o barvi in oznakah službene
obleke v carinski službi narekujeta nabavo službene obleke in ustreznih oznak za upravičene
delavce carinske službe. Potrebna bo tudi nabava odsevnih brezrokavnikov za pooblaščene
uradne osebe, ki bodo ustavljala prevozna sredstva v skladu s pravilnikom, ki je v zadnji fazi
priprave.
Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb carinske službe določa drugačno
obliko in - zaradi novih pooblastil - tudi vsebino službene izkaznice. Njihova zamenjava bo
realizirana v letu 2001. Prav tako bo realizirana tudi zamenjava pooblastil za nošenje orožja v
skladu z novim Pravilnikom o nošenju in uporabi orožja v carinski službi.
V skladu s Pravilnikom o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev carinske službe bodo v
letu 2001 organizirana izobraževanja za izvedbo pripravljalnih seminarjev na strokovne izpite
za carinike, za inšpektorje in za carinske izterjevalce, za izvedbo usposabljanja za vodstvene
in vodilne delavce s področja organizacije, managementa in komunikacije ter za izvedbo
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strokovnega usposabljanja za carinike in inšpektorje, ki je obvezno po opravljenem
strokovnem izpitu. Potekala bodo tudi razna druga strokovna izobraževanja, npr. računalniško
izobraževanje, izobraževanje tujih jezikov, razno specifično izobraževanje (tečaj varne hoje in
gibanja po železniškem območju, ki ga Slovenske železnice zahtevajo za vse delavce na tem
območju) ter izobraževanje zaposlenih ob delu za pridobitev višje stopnje šolske izobrazbe.
Za namen celotnega izobraževanja bodo potrebna sredstva za pokrivanje prevoznih stroškov,
dnevnic, avtorskih honoraijev in drugih izdatkov za strokovno izobraževanje .
V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter Pravilnikom o varstvu pri delu v
Carinski upravi RS smo načrtovali sredstva za obdobne in predhodne zdravstvene preglede
carinskih delavcev, ki jih mora Carinska uprava RS kot delodajalec organizirati za upravičene
delavce.
Poleg navedenih odhodkov bodo v letu 2001 tudi odhodki, ki bodo nastali na podlagi
uresničevanja ciljev Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca
leta 2002, ki gaje sprejela Vlada RS na svoji 111. seji, dne 27. maja 1999. Nekateri cilji so že
bili realizirani, realizacija številnih pa je v teku. Za ta namen bodo v okviru materialnih
stroškov potrebna predvsem sredstva za izvedbo izobraževanj (omenjeno že v prejšnjem
odstavku) in nabavo strokovne literature za usposabljanje carinskih delavcev za izvajanje
carinskih postopkov v skladu z veljavno carinsko zakonodajo (ukrep št. 339)
Nadalje smo za zagotavljanje delovanja carinskega in trošarinskega informacijskega sistema
planirali sredstva za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme. Glede na to, da carinska
služba deluje vse dni v letu, mora biti temu primerno zagotovljeno tudi nemoteno delovanje
potrebne opreme.Vzporedno s tem načrtovanjem smo načrtovali tudi sredstva za dograjevanje
tega sistema, ki je nujno potrebno zaradi spreminjanja zakonodaje ter prevzemanja novih in
posodabljanja obstoječih nalog v carinski službi; za ta dva namena so planirana sredstva za
računalniške storitve.
Carinski informacijski sistem podpira tudi sistem pobiranja dajatev, za realizacijo katerih je
potrebno zavezanim osebam vročiti obračun dajatev. Osnova za načrtovanje stroškov
pošiljanja oziroma vročanja obračunov je povprečno število odposlanih obračunov v enem
mesecu v letu 2000, ki smo ga povečali še za število obračunov za trošarinske zavezance in za
število letnih obračunov malih zavezancev za žganjekuho. Slednji obračuni bodo novost v letu
2001.
Poleg sredstev za vzdrževanje carinskega informacijskega sistema smo načrtovali tudi
sredstva za tekoče vzdrževanje objektov, v katerih deluje carinska služba . Namenjena bodo
izvajanju vzdrževalnih del na mejnih prehodih in objektih v notranjosti. Pri načrtovanju teh
sredstev smo izhajali iz trenutnega stanja objektov in nujno potrebnih del, da se to stanje
nekoliko izboljša in v nadaljevanju ohrani.
V letu 2001 načrtujemo povečane aktivnosti preiskovalne službe. Gre za inšpekcijske
preglede v podjetjih, trošarinske kontrole (odvzem vzorcev dizelskega goriva) ter druge
kontrole v notranjosti in na meji. Načrtujemo tudi sodelovanja v mednarodnih akcijah z
namenom preprečevanja tihotapljenja mamil, cigaret, alkohola in drugega visoko
obdavčljivega blaga ter sodelovanja v mednarodnih kontrolah v zvezi z izvajanjem protokola
5 pridružitvenega sporazuma. Za te namene smo načrtovali predvsem sredstva za potne
stroške in izdatke za službena potovanja.
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Številni strokovni delavci carinske službe bodo v letu 2001 vključeni v pogajanja za sklenitev
sporazumov o medsebojni administrativni pomoči v carinskih zadevah. Poleg tega na
mednarodnem področju načrtujemo tudi:
- udeležbe na seminarjih, konferencah in letnih srečanjih (OLAF Evropske komisije, WCO,
Komisija EU, UNDCP, Balkan-Info sistema, Cargo-Info sistema, RILO Eastern Europe,
Marlnfo Sud ...);
- udeležbo na letnem srečanju generalnih direktorjev držav CEFTE, vodij carinskih
preiskovalnih služb evropske regije in vodij carinskih preiskovalnih služb držav CEFTE.
Za te namene smo načrtovali predvsem sredstva za potne stroške in izdatke za službena
potovanja.
Načrtovana so tudi sredstva za plačilo poravnav zaposlenim iz naslova solidarnostnih pomoči
za bolezni in poškodbe in za plačilo nekaterih odškodnin iz drugih naslovov. Po dogovoru z
Ministrstvom za finance se sredstva za plačilo dveh morebitnih odškodnin planirajo v okviru
Ministrstva za finance in ne v okviru Carinske uprave.
Za izvajanje hrambe in prodaje carinskega blaga so načrtovana sredstva za poravnavanje
stroškov hrambe in prodaje vozil ter ostalega carinskega in drugega blaga. Hrambo in prodajo
vozil v skladu z Uredbo o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s
carinskim blagom (Uradni list RS, št. /99) opravlja pooblaščeni, na javnem razpisu izbrani
izvajalec, hrambo in prodajo ostalega carinskega in drugega blaga pa izvajajo carinski uradi
sami.
Slovenska carinska služba se že od leta 1996 udeležuje letnih športnih iger držav CEFTE, od
leta 1997 pa zimskih športnih iger carinikov alpskih držav (Francija, Avstrija, Švica, Italija,
Nemčija). Leta 2002 je Slovenija kot zadnja od vseh udeležencev iger na vrsti za
organizatorko tako zimskih športnih iger (predvidoma januarja 2002) kot tudi letnih športnih
iger držav CEFTE (september 2002). Za ta namen smo načrtovali sredstva za udeležbo na teh
igrah in za pričetek organiziranja zimskih iger.
Za izboljšanje materialnih pogojev carinske službe smo planirali sredstva za investicijske
odhodke za:
- nakup novih osebnih vozil kot zamenjavo za iztrošena vozila, ki bodo v tem letu vključena
v posebni načrt prodaje in nakup 5 kombijev z mobilno pisarno za potrebe preiskovalne
službe
- nakup kovinskih regalov za arhiv, za katere je bil že v letu 2000 izveden javni razpis;
potrebe izhajajo predvsem iz hrambe obširne dokumentacije, za večino katerih so bili
podaljšani roki hrambe;
- nakup računalnikov in programske opreme za potrebe posodobitve carinskega in
trošarinskega informacijskega sistema, povečanja števila mrežnih priključkov in
razširitev obstoječih, nabavo strojne opreme in posodobitev in širitev elektronske pošte;
- nakup laboratorijske opreme za potrebe Prilagajanja dela in postopkov v laboratoriju
standardom v EU in pridobitve akreditacije, kakor tudi za opravljanje rednih analiz za
potrebe izdajanja strokovnih mnenj na področju uvrščanja blaga v nomenklaturo carinske
tarife;
- nakup telekomunikacijske opreme in napeljav, za nabavo katere je bil že v letu 2000
izveden javni razpis, izbrani izvajalec bo opremo dobavil v letu 2001. Potrebe po nabavi
te opreme izhajajo iz zelo slabega stanja telefonskih central v vseh carinskih uradih;
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za nakup opreme za preiskovalno službo načrtujemo sredstva predvsem za plačilo davka
na dodano vrednost za opremo, ki je bila nabavljena s sredstvi PHARE že v letu 2000 in
manjši del za sofinanciranje te opreme;
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati
podprograma:

na nivoju

Prednostna naloga v letu 2001 na organizacijskem in kadrovskem področju je priprava službe
na vstop naše države v EU. Pripraviti je potrebno reorganizacijo službe ob upoštevanju zaprtja
bodočih notranjih meja, ustreznega zmanjšanja števila transakcij, prezaposlitev delavcev in
prevzemanje novih nalog, ki izhajajo iz članstva v EU. Leto 1999 in 2000 je bilo
zaznamovano predvsem s prevzemanjem obsežnejših novih nalog in sistemov, zato bo
potrebno v tem letu, kot tudi v naslednjih letih, več naporov vložiti v kvaliteto dela in
racionalnost postopkov na vseh področjih dela. S tem namenom se bo v naslednjem letu začel
izvajati letos prenovljen program strokovnega izobraževanja in usposabljanja delavcev, s
poudarkom na strokovnem izpitu za carinika, inšpektoija in izterjevalca. Specialistično
strokovno izobraževanje bo namenjeno določenim ciljnim skupinam s posameznih področji
dela npr. preiskave, kontrole v podjetjih, uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo
carinske tarife, izvajanje pravil o nepreferencialnem poreklu blaga, itd. ter usposabljanju
delavcev, ki opravljajo naloge povezane z vključevanjem v EU.
Najpomembnejše nove naloge na področju carinskih in davčnih postopkov izhajajo iz treh
področij in sicer iz sprememb carinske zakonodaje, zakonodaje, ki se nanaša na prepovedi in
omejitve ter sklepanja mednarodnih sporazumov in njihovega uvajanja v slovenski pravni
prostor. Za izvedbo sprememb v letu 1999 uveljavljenega spremenjenega carinskega zakona
in izvedbene uredbe v praksi je potrebno pripraviti še približno polovico podrobnih navodil
in pojasnil in sicer za izvedbo poenostavljenega železniškega postopka, izvedbe posebnega
poštnega postopka, izvedbo postopka za uničenje carinskega blaga in odstop v korist države,
izvedbo postopka z uporabo elektronskega podpisa, nadomestitev papirnih prilog z
elektronsko izmenjavo podatkov, prilagoditev postopka novemu ZUP ter prilagoditev in
posodobitev evidenc. Republika Slovenija je v letu 2000 oziroma ob koncu leta 1999 sprejela
vrsto predpisov, ki nalagajo naloge carinski službi s področja prepovedi in omejitev: Zakon o
izvozu blaga z dvojno rabo, Zakon o kmetijstvu, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, Pravilnik o proizvodih zavajajočega videza,
Odredbo o izvozu uvozu in tranzitu odpadkov (spremembe in dopolnitve), Zakon o zdravilih
in medicinskih pripomočkih, Zakon o splošni varnosti proizvodov, Zakon o zaščiti živali,
Zakon o kemikalijah in Zakon o delu na črno. "V navedenih predpisih je carinska služba
določena kot nadzorni organ za njihovo izvajanje, kar je v skladu s prevzetimi normami in
standardi carinske službe v EU. S pristojnimi ministrstvi je potrebno uskladiti način izvajanja
nadzora. Delavci carinske službe so vključeni v pogajalske delegacije pri sklepanju več
meddržavnih sporazumov, sodelujejo pa tudi kot opazovalci v pripravah za spremembo
konvencije o skupnem tranzitu in v delovni skupini za spremembo konvencije TER.
Opravljanje osnovnih nalog na v letu 1999 prevzetem področju trošarin je že utečeno.
Operativno je potrebno vzpostaviti oddelek za administrativno sodelovanje in izmenjavo
podatkov s članicami EU s področja trošarin. V naslednjem letu bo uvedenih nekaj sprememb
pri pobiranju trošarin za trošarinske zavezance ter nekaj poenostavitev za male zavezance za
vino in žganje v skladu s spremenjeno zakonodajo. Večji poudarek bo na nadzoru
trošarinskih izdelkov, še posebej namena uporabe mineralnih olj in plina.
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Na področju porekla, tarife in vrednosti blaga se bo poleg rednih aktivnosti izvajala uskladitev
dela po novem Zakonu o carinski tarifi, kije začel veljati 1. 1. 2001 in je dokončno uskladil
carinsko tarifo s tarifo EU. Pospešile se bodo tudi priprave na sprejemanje podatkovne baze
EU v zvezi z uvozom in izvozom blaga -TARIC. Potekala bo priprava podatkovne baze, ki
bo omogočila zainteresiranim uporabnikom vpogled v izdana strokovna mnenja o uvrstitvi v
kombinirano nomenklaturo carinske tarife prek interneta. Pospešeno bo spremljanje in
uveljavljanje novosti na področju sporazumov o prosti trgovini in odločitev Svetovne
carinske organizacije na področju harmoniziranega sistema, kar je obveza Slovenije kot
podpisnice Konvencije o harmoniziranem sistemu. V carinskem laboratoriju se bodo uvajale
nove analitske metode predvsem za analizo trošarinskih, prehrambenih in kmetijskih izdelkov
ter prekurzoijev. Delo in postopki v laboratoriju se bodo prilagodili standardom v EU, začet
bo tudi postopek za akreditacijo carinskega laboratorija.
Na področju informatike bo, poleg zagotavljanja delovanja, izboljšav in dograjevanja
obstoječega carinskega in trošarinskega informacijskega sistema, potreben razvoj posebnih
aplikacij za podporo nekaterim drugim funkcijam službe. Postopno je potrebno izvesti prehod
sistema na sodobnejšo tehnologijo in s tem povezano posodabljanje obstoječih aplikacij.
Posebno pozornost pri posodabljanju informacijskega sistema je potrebno posvetiti
vključevanju v EU in zagotavljanju povezljivosti z različnimi sistemi Evropske komisije
(NCTS, TARIC, BTI, Quota ..). Pomemben projekt je uvedba računalniško podprte analize
tveganja in selektivnosti pri izvajanju carinskih postopkov, ki zagotavlja večjo zaščito
gospodarstva in družbe, ne da bi pri tem zavirala pretok blaga in ljudi. Izmenjava podatkov pri
postopkih carinjenja poteka že skoraj v celoti po elektronski poti, razširiti ga je potrebno še
na vlaganje obračunov trošarin in na postopek nadzora tranzita. Izboljšanje obveščanja
notranjega in zunanjega okolja ter večja transparentnost poslovanja službe se bosta
zagotovila z oblikovanjem spletnih strani CURS z dostopom prek intraneta in interneta. V letu
2001 je potrebno zagotoviti vzdrževanje sistema 65 lokalnih mrež z vključenimi 1300
osebnimi računalniki in posodobitev dela obstoječih mrež. Ocenjujemo potrebo po izgradnji
dodatnih 15 lokalnih omrežij in priključevanje dodatnih lokacij v hitro komunikacijsko
omrežje državnih organov.
Načrt dela na področju preiskovalnih zadev je v skladu z razširjenimi pooblastili pooblaščenih
uradnih oseb službe tudi za naslednje leto obsežen in zajema inšpekcijske preglede v
podjetjih, trošarinske kontrole v notranjosti države in poostrene kontrole na meji, ki jih
izvajajo posebne mobilne enote, sodelovanje v obsežnejših akcijah z drugimi službami
(DURS, policija) in v mednarodnih akcijah z namenom preprečevanja tihotapljenja mamil in
trošarinskih izdelkov ter sodelovanje v kontrolah, ki se izvajajo po protokolu 5
pridružitvenega sporazuma z EU.
Na področju izvajanja investicij bo tako kot v preteklem letu poseben poudarek na meji z
Republiko Hrvaško, kjer je potrebno izgraditi oziroma izboljšati obstoječo infrastrukturo in
opremljenost.
Na finančnem področju že tečejo in bodo tekla prizadevanja za izboljšanje pobiranja obveznih
dajatev v dve smeri. Ena od prednostnih nalog je izboljšati izterjavo tistega dela carinskega
dolga in trošarin, ki ni zavarovan z instrumenti zavarovanja. Pristojnost prisilne izterjave
carinskega dolga in trošarin kot novo opravilo v skladu s spremenjeno zakonodajo je prešlo v
pristojnost carinske službe šele v zadnjem času. V letu 2000 je bilo za uspešno delo carinskih
izterjevalcev izvedeno ustrezno usposabljanje, izdano je bilo podrobno navodilo za njihovo
leto; v letu 2001 pa načrtujemo povečane aktivnosti delovanja na tem področju. Na drugi
strani je potrebno poenotiti informacijski sistem, ki evidentira pobrane obvezne dajatve;
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manjši del pobranih prihodkov se namreč evidentira v carinskih uradih ločeno od centralnega
knjigovodstva. Centralni knjigovodski sistem je potrebno prilagoditi načinu poslovanja, ki se
načrtuje z uvedbo enotnega zakladniškega računa, in uskladiti z veljavnimi računovodskimi
predpisi.

02051601-SUKCESIJA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

V okviru navedenega podprograma gre za uveljavljanje terjatev in poravnavanje obveznosti
Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja Republike Slovenije v postopku
delitve premoženja, pravic in obveznosti SFRJ ter za zaščito interesov Republike Slovenije v
postopku sukcesije.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Sklad v postopku sukcesije SFRJ varuje interese Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih
oseb z območja RS, pri čemer je zadolžen za:
- vlaganje pravnih sredstev pred domačimi in tujimi sodišči zaradi zaščite interesov RS v
postopku sukcesije SFRJ,
- izdaja pravna mnenja glede prekinitve sodnih postopkov, ki so vezani na predhodno
rešitev sukcesije (15. g člen zakona o Skladu RS za sukcesijo),
- sodeluje v različnih delovnih komisijah in skupinah na ekspertni ravni v pogajanjih o
delitvi premoženja nekdanje SFRJ,
- evidentiranje teijatev in obveznosti, ki jih ima RS ter pravne in fizične osebe z območja
RS do nekdanje federacije in njenih institucij, ki jih ima RS in njeni organi ter pravne in
fizične osebe z območja Republike Slovenije do nekdanje federacije,
- aktivnosti, ki jih :ma Sklad iz naslova lastništva delnic Kreditne banke Maribor in
Ljubljanske banke.
Vse navedene naloge izhajajo iz zakona o Skladu RS za sukcesijo (Uradni list RS, 10/93,
38/94 in 40/97) , zadnja alinea izhaja iz 68. člena zakona o zaključku lastninjenja in
privatizaciji pravnih oseb v lastni Slovenske razvojne družbe.
3.

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

V predlogu finančnega načrta Sklada RS za sukcesijo za leto 2001 se skladno s finančnim
memorandumom in sklepom Vlade RS ter novimi razmerami, ki so nastale po spremembah v
ZRJ predvideva povečanje sredstev glede na dejansko porabo in sprejeti proračun za leto
2000. Povišanje potrebnih sredstev je planirano predvsem za stroške sodnih postopkov v
tujini, ki jih izvaja sam sklad oziroma Ljubljanska banka d.d. Glavni stroški, ki nastajajo na
skladu so: plača direktorice sklada, stroški sodnih postopkov v tujini, plača zaposlenih v LB
d.d. in stroški sodnih postopkov, kijih izvaja LB d.d. in ostali materialni stroški.
Plača direktorice sklada je vezana na plačo resornega ministra, to je ministra za finance. Po
sklepu upravnega odbora je plača direktorice sklada določena na 84,90% plače ministra za
finance.
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Sklad Republike Slovenije za sukcesijo bo tudi v letu 2001 v okviru svoje pristojnosti
nadaljeval postopke v tujini, s katerimi predlaga zamrznitev nekdanjega skupnega
premoženja. Večina postopkov se nanaša na zamrznitev depozitov nekdanje NBJ pri tujih
poslovnih bankah. Plačilo stroškov, povezanih s sodnimi postopki v tujini pomeni tudi
največji delež v finančnem načrtu (približno 60% sredstev).
Upoštevati je namreč treba, da so bile z resolucijo Varnostnega sveta sankcije proti ZRJ
odpravljene, s tem pa seje povečal pritisk na tuje poslovne banke, da odmrznejo sredstva na
računih nekdanje SFRJ/ NBJ. Postopki za zamrznitev denarnega premoženja so se začeli v
juniju 1996 in nadaljevali v vseh letih do sedaj. Za razliko od postopkov, v katerih je
Republika Slovenija predlagala pri tujih sodiščih zamrznitev razpolage z nepremičninami in
so terjali manjše stroške, pa gre v postopkih za zamrznitev sredstev nekdanje NBJ za
dolgotrajnejše in veliko dražje postopke. Vendar pa sodni stroški v tujini niso dokončno
določeni, ker še niso znani sodni stroški postopka na Cipru, ki jih ciprsko sodišče še ni
določilo.
S 01.05.1998 je Sklad RS za sukcesijo postal lastnik Ljubljanske banke, d.d, Ljubljana in
Kreditne banke Maribor, d.d., Ljubljana, skladno z 68. členom zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (UL 30/98). S tem
pa je tudi postal Sklad plačnik stroškov, ki jih vodi pred sodišči v Republiki Sloveniji,
Republiki Hrvaški, ZRN in še v nekaterih državah Ljubljanska banka. Sklad mora refundirati
tudi stroške Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana, na podlagi posebne pogodbe, ker le- ta
plačuje nekaj delavcev Ljubljanske banke ter z zaposlitvijo povezane stroške (prehrana,
prevoz, telefon, IT storitve, najemnine za poslovne prostore ipd) ter potne stroške, ki so
povezani z vodenjem postopkov Ljubljanske banke.
4.

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

Sklad v postopku sukcesije SFRJ varuje interese Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih
oseb z območja RS, pri čemer je zadolžen za:
- vlaganje pravnih sredstev pred domačimi in tujimi sodišči zaradi zaščite interesov RS v
postopku sukcesije SFRJ,
- izdaja pravna mnenja glede prekinitve sodnih postopkov, ki so vezani na predhodno
rešitev sukcesije (15. g člen zakona o Skladu RS za sukcesijo),
- sodeluje v različnih delovnih komisijah in skupinah na ekspertni ravni v pogajanjih o
delitvi premoženja nekdanje SFRJ,
- evidentiranje teijatev in obveznosti, ki jih ima RS ter pravne in fizične osebe z območja
RS do nekdanje federacije in njenih institucij, ki jih ima RS in njeni organi ter pravne in
fizične osebe z območja Republike Slovenije do nekdanje federacije, aktivnosti, ki jih ima
Sklad iz naslova lastništva delnic Kreditne banke Maribor in Ljubljanske banke
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02051602-PROGRAM PRIVATIZACIJE
PREMOŽENJEM
1.

IN

UPRAVLJANJE

Z

DRŽAVNIM

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Program privatizacije se nanaša na prodajo kapitalskih naložb države na osnovi sprejetega
programa, ki ga sprejme Državni zbor na predlog Vlade RS v skladu s 13. členom Zakona o
javnih financah, v tistem delu, ki se nanaša na prodajo pravnih oseb (banke), s katerimi
upravlja MF.
Poslanstvo in ključne naloge temeljijo na sprejemu konkretnega programa prodaje, ki bo
transparenten in ki bo z uporabo ustrezne metode prodaje (tenderske ali licitacijske) in
ustreznih ciljnih investitorjev omogočil maksimizacijo prodajne vrednosti in s tem kupnine, ki
se bo namenila za poplačilo državnega dolga.
Program upravljanja pomeni vzpostaviti tak sistem upravljanja gospodarskih družb, v katere
je država vstopila kot lastnik z namenom njihove sanacije in blažitve socialnih pretresov, ki
bo omogočil v srednjeročnem obdobju uspešno prestrukturiranje gospodarske družbe in s tem
nadaljevanje gospodarske aktivnosti na dolgoročni osnovi.
Vlada Republike Slovenije je na svoji 103. seji dne 1. aprila 1999 sprejela sklepe št.
441/01/98-5 (N), s katerimi začenja postopek privatizacije Nove Ljubljanske banke in Nove
kreditne banke Maribor. Vlada Republike Slovenije je vodstvi obeh bank zadolžila, da
izvedeta postopke za izbor finančnih svetovalcev in drugih oseb, ki bodo sodelovale v
posameznih fazah postopka. Ministrstvo za finance je kot predstavnik lastnika obeh bank za
strokovno izvedbo postopka privatizacije in zaradi zaščite interesov lastnika ugotovilo, da
potrebuje neodvisne finančne svetovalce, ki bodo Vladi in Ministrstvu za finance svetovali pri
pripravi postopkov privatizacije, oblikovanju strategije privatizacije in nadzorovali postopke,
kijih bosta izvajali banki in njihovi izbrani svetovalci.
2.

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

Cilji so predvsem zagotoviti uspešnejši in konkurenčnejši finančni sistem prek vzpostavitve
zasebnega lastništva v finančnih institucijah. Cilji pri upravljanju so pomagati pri preživetju
gospodarskih družb v momentu poslovne krize in jih z državno pomočjo usposobiti za
samostojno poslovanje in razvoj, v končni fazi tudi s pomočjo zasebnih investitorjev
Dolgoročni cilji privatizacije Nove Ljubljanske banke in Nove Kreditne banke so:
- doseči povečanje učinkovitosti bančnega sistema,
- izboljšati upravljanje v navedenih bankah,
- zmanjšati javni dolg,
- povečati konkurenčnost bank na mednarodnih trgih.
3.

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

Dejavnosti so pri privatizaciji usmerjene v izdelavo učinkovitega programa prodaje bank, kar
je povezano s stroški svetovalnih hiš in drugih specializiranih institucij, ki pomagajo pri
izdelavi in izbiri najprimernejšega modela privatizacije ter določitvi najprimernejše ciljne
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skupine investitorjev. Dejavnosti pri upravljanju so povezane s stroški SRD, ki jih ima s
podjetji v projektu prestrukturiranja podjetij iz tekstilne in drugih dejavnosti (kovinska,
čevljarskoobutvena) na osnovi komisijske pogodbe
Ker je privatizacija omenjenih bank prvi tovrstni proces, ki ga bomo izvedli, in v Sloveniji
ustreznih znanj in izkušenj nimamo, je za tovrstne postopke izjemno pomembno, da je
privatizacija izvedena strokovno in učinkovito. Zato je Vlada RS odobrila sklenitev pogodbe s
svetovalnim podjetjem, ki bo za delovno skupino in Vlado RS pregledala konkretne predloge
privatizacije in ugotovila, če so s predlaganimi načini privatizacije in prodaje delnic zaščiteni
interesi RS kot lastnice obeh bank.
4.

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

-

opraviti revizijo v obeh bankah,
oceniti vrednosti obeh bank,
delna privatizacija obeh državnih bank (NLB in NKBM) in zagotovitev kupnine za vračilo
dela državnega dolga iz sanacije bank.
v projektu prestrukturiranja podjetij vsaj 4-5 podjetij finančno in poslovno usposobiti za
nadaljnje poslovanje brez državnih pomoči in pripraviti temelje za njihovo privatizacijo v
letu 2002.

-

03021601-SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI FINANČNIMI INSTITUCIJAMI
1.

Opis podprograma, poslanska in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Mednarodno sodelovanje se v okviru Ministrstva za finance nanaša na področje sodelovanja z
mednarodnimi finančnimi organizacijami ter koordinacijo aktivnosti, ki v okviru ministrstva
potekajo v zvezi z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo in druge ekonomske integracije
(OECD).
Ključne naloge na področju finančnih odnosov se nanašajo na zagotavljanje sredstev
mednarodnih finančnih organizacij, vlad in drugih organizacij za financiranje prioritetnih
investicijskih projektov RS po čimbolj ugodnih pogojih pri najemanju ter zavarovanju
tovrstnih kreditov (poroštva), kar pomeni manjšo dejansko (v primeru kreditov) in
potencialno (v primeru poroštev) obremenitev proračuna.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj mednarodnega sodelovanja v okviru Ministrstva za finance je poglobitev in
utrditev položaja Republike Slovenije v mednarodnih finančnih organizacijah in posledično v
mednarodni finančni skupnosti, kar bo tudi pripomoglo k uresničitvi najpomembnejšega cilja
- polnopravnega članstva Slovenije v Evropski uniji.
Glede na to, da Slovenija že aktivno sodeluje pri delu najpomembnejših mednarodnih
finančnih organizacij (Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, Evropska banka za obnovo
in razvoj, Medameriška razvojna banka, Evropska investicijska banka), bo v prihodnosti
poudarek zlasti na krepitvi sodelovanja s temi Organizacijami. Poleg tega bo ministrstvo
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aktivno pri vključevanju v delo drugih pomembnih mednarodnih finančnih institucij s ciljem,
da se čimbolje usklajujejo ekonomski, gospodarski in politični interesi različnih držav, kar
postaja zaradi globalizacije vse bolj pomembno.
Cilj podprograma je tudi poglobitev nadaljnjega sodelovanja med Slovenijo in OECD in
doseči čimprejšnje polnopravno članstvo v tej organizaciji, ki bo prinašala obojestranske
koristi, predvsem s ciljem večje prepoznavnosti in uveljavljanja Slovenije v tujini, saj ima
OECD za svoj cilj oblikovanje mednarodnega foruma za razpravo, razvoj in izpopolnjevanje
ekonomskih in socialnih politik.
Dolgoročni cilj podprograma je tudi izmenjava znanja in sicer zagotavljanje specifičnega
izobraževanja za uslužbence finančnih ministrstev in centralnih bank za Jugovzhodno Evropo
in izobraževanje slovenskih davčnih in carinskih delavcev v evropskih izobraževalnih
programih.
3.

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

Sredstva za plače, materialne stroške in investicije Sektorja za mednarodne finančne odnose
so planirana na skupnih postavkah v okviru podprograma urejanje na področju fiskalne
politika in jih tukaj posebej ne obrazlagamo. V nadaljevanju podajamo obrazložitev potrebnih
sredstev za postavke, ki so vključene ta podprogram.
Sredstva za udeležbo Slovenije v Fiscalis programu EU
V skladu s sklepom vlade RS so na podprogramu planirana tudi sredstva za udeležbo
Slovenije v Fiscalis programu EU. Program je namenjen izobraževanju, izmenjavi izkušenj in
razreševanju problemov na področju davčnega in carinskega področja. Na Ministrstvu za
finance potrebujemo ta znanja in izkušnje tako za pripravo raznih zakonov in podzakonskih
aktov z davčnega in carinskega področja kot tudi za operativno izvajanje zakonov v Davčni in
Carinski upravi. Do sedaj je ministrstvo te storitve koristilo z minimalnim sofinanciranjem
predvsem potnih stroškov. V letu 2001 je po zahtevi EU za udeležbo Republike Slovenije
potrebno prispevati letno članarino v višini 94.000 EUR. Naloga ministrstva pa bo, da ta
sredstva v celoti najbolje izkoristi.

Članarine v mednarodnih organizacijah
Ministrstvo za zunanje zadeve že dalj časa vodi diplomatske aktivnosti za pridobivanje
podpore za dosego opazovalskega statusa Slovenije v delovnih skupinah Organizacije za
gospodarsko sodelovanje in razvoj - OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) z namenom doseči čimprejšnje polnopravno članstvo v tej organizaciji. V zvezi
s tem je bila ustanovljena tudi Medresorska delovna skupina za sodelovanje Republike
Slovenije z OECD, v kateri sodeluje tudi Ministrstvo za finance, ki je izrazilo interes za
sodelovanje pri delu desetih delovnih teles.
Vlada RS je na svoji 22. seji dne 26. 10. 2000 sprejela sklep, s katerim je ministrstva in
vladne službe zadolžila, da pripravijo svoje strategije sodelovanja z OECD in v okviru že
pripravljenega izbora predlaganega sodelovanja v OECD pripravijo prioritete sodelovanja in
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strokovno utemeljene prošnje za pridobitev opazovalskega statusa v delovnih skupinah.
Ministrstvo za zunanje zadeve kot koordinator aktivnosti med Slovenijo in OECD opravi vse
potrebne aktivnosti v zvezi z vložitvijo slovenskih prošenj pri Sekretariatu OECD, na podlagi
katerih se bo Slovenija aktivno vključila v delo posameznih delovnih skupin OECD, za kar je
potrebno plačati letne članarine.
Center za razvoj financ
Ministrstvo za finance je v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo v februarju 2000
pripravilo Pobudo za ustanovitev regionalnega izobraževalnega centra za javne finance in
centralno bančništvo. Pobuda za njegovo ustanovitev je bila oblikovana skladno z
ugotovitvijo, da se morajo na območju držav iz Pakta stabilnosti oblikovati dodatne razvojne
kapacitete, ki bodo omogočale izvedbo reform javnih financ v teh državah. Pobudo je Vlada
Republike Slovenije sprejela s svojim sklepom št. 901/-11/00-1 /N) dne 6'. marca 2000 in dala
soglasje k ustanovitvi Centra za razvoj financ dne 11.1. 2001. S svojim sklepom je imenovala
tudi upravo centra, ki jo je zadolžila, da opravi vse potrebne administrativne, tehnične in
vsebinske priprave za ustanovitev in začetek delovanja Regionalne ustanove - Centra za
razvoj financ.

4.

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

-

koordiniranje stikov ministrstva s pristojnimi tujimi in domačimi institucijami v povezavi
s procesom vključevanja Slovenije v Evropsko unijo,
priprava predloga zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Norveške o ureditvi odnosov do Pariškega kluba,
priprava predloga zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Italije o ureditvi odnosov do Pariškega kluba,
izvedba pogajanj z Razvojno banko Sveta Evrope za sklenitev kreditne pogodbe med
Republiko Slovenijo in Razvojno banko Sveta Evrope za odpravo posledic plazu nad
Logom pod Mangartom,
priprava predloga zakona o najemu posojila, ki ga Republika Slovenija najame pri
Razvojni banki Sveta Evrope za odpravo posledic plazu nad Logom pod Mangartom,
predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o najemu posojila med Republiko Slovenijo in
Razvojno banko Sveta Evrope za odpravo posledic plazu nad Logom pod Mangartom,
priprava predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije
in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope
za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja
Posočja,
priprava predloga zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski investicijski
banki za ekološko sanacijo Rudnika Žirovski vrh,
predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga pri
Evropski investicijski banki najame Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije,
predlog zakona o ratifikaciji aneksa k poroštveni pogodbi med Republiko Slovenijo in
Banko Sveta Evrope za socialni razvoj za obveznosti iz kredita, ki ga najame Sklad za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri Banki Sveta Evrope
za socialni razvoj za financiranje malih in srednjih podjetij pri spodbujanju razvoja in
popotresne obnove Posočja,

-

-

-
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-

-

-

priprava predloga zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski investicijski
banki za projekt modernizacije slovenskih železnic/III,
priprava predloga zakona o ratifikaciji kreditne pogodbe med Republiko Slovenijo in
Evropsko investicijsko banko za ekološko sanacijo Rudnika Žirovski vrh,
priprava predloga zakona o ratifikaciji kreditne pogodbe med Republiko Slovenijo in
Evropsko investicijsko banko za kredit Ekološko razvojnega sklada RS
priprava predloga zakona o članstvu Republike Slovenije v Evropski investicijski banki,
koordinacija in nadzor Phare tehnične pomoči za potrebe prilagoditve in vključevanje
finančnega sektorja RS v Evropsko unijo, zlasti v povezavi s twinningi s področja
proračuna in finančne kontrole in projekti na področju podpore davčni upravi, Carinski
upravi RS in nadzoru zavarovalništva,
sodelovanje pri pripravi obiskov misij strokovnjakov iz mednarodnih institucij
(Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne banke, Evropske banke za obnovo in razvoj,
Medameriške razvojne banke),
aktivna vključitev v delo OECD, zlasti s sodelovanjem v delovnih telesih, ki delujejo v
okviru te organizacije,
spremljanje projektov Svetovne banke, ki se izvajata v Sloveniji: projekt posodobitve
evidentiranja nepremičnin in projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva,
priprava javne obravnave študije FISA-a (Foreign Investment Advisory Service) iz leta
2000 in priprava akcijskega načrta za program odprave administrativnih ovir pri
investiranju v Sloveniji,
sodelovanje pri programih, vezanih na delo tujih svetovalcev na področju privatizacije
državnega premoženja,
koordinacija dela tujih svetovalcev v zvezi s pripravo zakona o koncesijah,
priprava zbornika z mednarodne konference o zagotavljanju sredstev pri financiranju
infrastrukture, ki jo je Ministrstvo za finance izvedlo v juniju 2000,
sodelovanje na različnih forumih (letnih skupščinah) ustanov, katerih članica je Slovenija,
zagotovitev pogojev za delovanje Centra za razvoj financ.

03031601- RAZVOJNA IN HUMANITARNA POMOČ
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Ministrstvo za finance planira v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo pomoč
deželam Jugovzhodne Evrope, in sicer z izobraževanjem državnih uslužbencev na področju
javnih financ in centralnega bančništva.
2.
3

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
prenos znanja in izkušenj v procesu tranzicije in privatizacije na udeležence izobraževanja
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami

Ministrstvo za finance planira v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo ustanovitev
regionalnega izobraževalnega centra za javne finance in centralnega bančništva. Stroški za
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ustanovitev centra so planirani na podprogramu Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi
institucijami. Na tem programu pa planiramo dodatna sredstva, ki so potrebna za organizacijo
takega izobraževanja, predvsem sofinanciranje predavateljev, nastanitev udeležencev itd.
4.

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

- ustanovitev izobraževalnega centra in izvedba poskusnega izobraževanja

06021601-DOPOLNILNA SREDSTVA OBČINAM
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Na podlagi 20.a in 24. člena zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO; Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97 - odločba US, 67/97 - odločba US, 56/98, 59/99 - odločba US, 61/99 odločba US in 89/99 - odločba US) Ministrstvo za finance tekoče mesečno nakazuje občinam
sredstva finančne izravnave. Dolžnost Ministrstva za finance je, da občinam na podlagi
izračunov, ki jih sprejme Vlada RS, zagotavlja sredstva finančne izravnave za pokrivanje
izračunanega obsega primerne porabe in nemoteno financiranje nalog, kijih občinam nalagajo
ustava, zakoni in drugi predpisi.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj reforme lokalnih financ gre v tej smeri, da bi se povečala avtonomnost občin
in njihova fiskalna kapaciteta pri pokrivanju vseh tekočih obveznosti. Sektor za financiranje
lokalnih skupnosti tako skladno s sistemsko zakonodajo rešuje problematiko, ki se pojavlja na
tem področju in tekoče skrbi za oblikovanje ustreznih rešitev. Cilji nadaljnjega dela sektorja
so odvisni od sprejetih rešitev Vlade RS in Državnega zbora RS (dograjevanje sistema
financiranja lokalnih skupnosti).
3.

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

Ustava, področni zakoni in drugi predpisi, ki sistemsko urejajo področje proračunske porabe
(zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o financiranju občin, zakon o
javnih skladih) predstavljajo osnovo za opredeljevanje potrebnih sredstev, ki naj bi se dodatno
zagotavljala lokalni ravni iz državnega proračuna. Na podlagi ZFO se izračuna primerna
poraba in ob upoštevanju lastnih prihodkov občin tudi potrebni zneski finančne izravnave
občinam, ki ne morejo s svojimi prihodki zagotoviti primerne porabe. Za izvedbo teh nalog je
v sektoiju potrebno imeti ustrezno ekipo in delovne pogoje za normalno delo.
4.

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

Skladno z ZFO je potrebno pripraviti ustrezne izračune (v zakonsko predpisanih rokih) in
občinam omogočiti pravočasno pripravo in sprejem njihovih proračunov. V primeru
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ugotovljenih potreb po zadolževanju, pa morajo občine dobiti tudi soglasje Ministrstva za
finance. Za izvedbo navedenih nalog so bile s strani sektoija dane zahteve za nov računalnik
in pridobitev dodatnih prostorov (dva delavca).

06021602-INVESTICIJE IN RAZVOJNI PROGRAMI OBČINAM
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Na podlagi 26. člena zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO; Uradni list RS, št.
80/94, 45/97 - odločba US, 67/97 - odločba US, 56/98, 59/99 - odločba US, 61/99 - odločba
US in 89/99 - odločba US) Ministrstvo za finance nakazuje občinam sredstva za
sofinanciranje investicij na lokalni ravni. Po izpolnitvi zakonskih pogojev se občinam
nakazujejo sredstva iz tega naslova skladno s sprejetim programom ukrepov in investicij, ki
bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev proračuna RS za posamezno proračunsko leto.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj reforme lokalnih financ gre v tej smeri, da bi se povečala avtonomnost občin
in njihova fiskalna kapaciteta, skladno z razpoložljivimi viri pa tudi omogočila v čim večji
meri samostojnost pri financiranju investicij in v zmanjšanju potrebnih sredstev z državne
ravni.
3.

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

Ustava, področni zakoni in drugi predpisi, ki sistemsko urejajo področje proračunske porabe,
predstavljajo osnovo za zagotavljanje dodatnih sredstev za posamezne ukrepe in investicije na
lokalni ravni. Na podlagi ZFO pristojna ministrstva v okviru globalno razpoložljive kvote
oblikujejo predlog zagotovitve dodanih sredstev za izvedbo določenega programa v občinah.
Za izvedbo teh nalog je v sektorju potrebno imeti ustrezno ekipo in delovne pogoje za
normalno delo
4.

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

Skladno z ZFO je potrebno pripraviti ustrezne izračune (v zakonsko predpisanih rokih) in
občinam omogočiti pravočasno pripravo in sprejem njihovih proračunov. Občine, ki so
upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna, morajo pred začetkom izvedbe
investicije pridobiti soglasje Ministrstva za finance. Za izvedbo navedenih nalog so bile s
strani sektoija dane zahteve za nov računalnik in pridobitev dodatnih prostorov (dva delavca).
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09051601-ODŠKODNEVE PO SODNIH SKLEPIH
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram zajema poravnavanje obveznosti na podlagi sodnih odločb in izvensodnih
poravnav ter poravnavanje obveznosti po zakonu o denacionalizaciji.
2.

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

Poravnavanje obveznosti na podlagi sodnih odločb se izvaja letno, dolgoročni cilj pa je, da bi
se število sodno uveljavljenih zahtevkov proti Republiki Sloveniji zmanjšalo tako po višini,
kot po številu. Dosega navedenega cilja je predmet strateškega ravnanja vseh proračunskih
porabnikov ter upoštevanje tega cilja pri sprejemanju zakonskih in podzakonskih odločitev,
na podlagi katerih prihaja do zahtevkov proti Republiki Sloveniji. Ministrstvo za finance
konstantno opozarja na nujnost skrbnega ravnanja proračunskih porabnikov v smeri
zmanjševanja zahtevkov preko sodišč.
3.

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

Obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji so obveznosti Republike Slovenije, ki se
priznavajo denacionalizacijskim upravičencem na podlagi 48. členov v zvezi s 50. členom
Zakona o denacionalizaciji, sredstva pa morajo biti zagotovljena na proračunski postavki
4629.
Postopek ugotavljanja upravičenosti in višine odškodnine po določbi 48. člena Zakona o
denacionalizaciji vodi Ministrstvo za finance, odločiti o tovrstnih vlogah pa mora v 30 dneh
po pravilno vloženi zahtevi. Glede na realizacijo sredstev s te postavke v preteklih letih
predvidevamo, daje potrebno v letu 2001 zagotoviti sredstva na postavki 4629-Uresničevanje
Zakona o denacionalizaciji v višini 6.687 tisoč SIT.
Iz postavke 7610-Odškodnine po sodnih sklepih se poravnavajo odškodnine in druge
obveznosti, ki izhajajo iz priznanih zahtevkov, ki jih različni dolžniki uveljavljajo v sodnih
postopkih.
Po letnih statističnih pregledih, ki jih izkazuje državno pravobranilstvo, je pred sodišči
trenutno v obravnavi preko 13.000 pravdnih zahtev, v katerih tožniki vtožujejo proti
Republiki Sloveniji glavnice v višini preko 500 milijard SIT. Ob upoštevanju, da glavnino
zneska predstavljajo nekateri veliki zahtevki, kot so: zahtevki PID-ov zaradi pokrivanja tako
imenovane »privatizacijske luknje«, Tobačne tovarne Ljubljana zaradi zatijevanega preplačila
prometnega davka v letih 1991 do 1999, zahtevki Cimosa, Fotone, SCT in Smelta iz naslova
odkupa terjatev po zakonu o odkupu terjatev do Iraka, Kube, LR Angole ter zvezne direkcije
za blagovne rezerve, ki v letu 2001 ne bodo zaradi zapletenosti pravnomočno razsojeni,
pričakujemo, da bo v letu 2001 prišlo do pravnomočnih sodb v podobni višini,kot je to bilo v
preteklih petih letih. Pri tem upoštevamo, da z aktivnim in strokovnim zastopanjem pravnih
interesov Republike Slovenije dosegamo čim več ugodnih odločitev sodišč za Republiko
Slovenijo. V primerih, ko je temelj zahtevkov nesporen, sporna pa je višina zahtevka,
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skušamo dosegati ugodne rešitve tudi s sklepanjem sodnih ali izvensodnih poravnav, o katerih
odloči Vlada Republike Slovenije in pooblasti pravobranilstvo za sprejem ustrezne poravnave.
V letu 2001 bo potrebno poravnati še drugo polovico priznanega zahtevka IMP na podlagi
pravnomočne sodbe in pogodbe o poravnavi v obliki notarskega zapisa, ki zapade 30. dan po
sprejemu proračuna. Za ta zahtevek bo potrebno zagotoviti cc. 1,1 milijarde SIT. Nadalje bo v
letu 2001 po predvidevanjih in ob upoštevanju faze, v katerih se nahajajo pravdni postopki
potrebno zagotoviti verjetno še cc. 1 milijardo SIT. Na proračunski postavki 7610 so
predvidena manjša sredstva od zneska, ki ga pričakujemo, kar je rezultat nujnosti upoštevanja
proračunskih možnosti. Zato bo potrebno nekatere večje zahtevke, kot na primer že
pravnomočno razsojen zahtevek Geoplin, ki trenutno teija glavnico z zapadlimi obrestmi v
višini cc. 6 milijard SIT poravnati iz drugih postavk. Prav zato bo potrebno v ZIPRU, enako
kot v ZIPRU 2000 predvideti obvezo proračunskih uporabnikov, da poravnavajo obveznosti
po sodnih odločbah, če gre za izpolnitev obligacijskih zahtevkov, ki se nanašajo na izvajanje
njihovih pristojnosti. Obveznosti do Geoplina d.o.o. bodo tako poravnane iz postavk
Ministrstva za gospodarstvo.
Glede na vse navedeno, ocenjujemo, daje potrebno v vseh postopkih pred sodiščem zahtevati
aktiven odnos do odprtih vprašanj vseh pristojnih organov Republike Slovenije, s ciljem
doseči čim več pozitivnih odločitev za Republiko Slovenijo. V zadevah, ki so po temelju
nesporne, pa bi morali s pogajanji dogovoriti za Republiko Slovenijo čim bolj ugodne
poravnave, namesto da z odlaganjem pravnomočnosti in vlaganjem pravnih sredstev višamo
obveznosti Republike Slovenije s preraščanjem zakonitih zamudnih obresti.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati
podprograma

na nivoju

Glavni izvedbeni cilj v letu 2001 je poravnati vse zapadle obveznosti na podlagi sodnih
odločb in tako preprečiti, da bi na podlagi izvršilnih sklepov sodišč prihajalo do rubeža
sredstev na računu proračuna Republike Slovenije, ker bi v primeru trenutne nelikvidnosti
lahko prišlo do blokade proračuna, kar bi povzročilo izjemno veliko materialno škodo
Republiki Sloveniji. V primeru, da bodo predvidena sredstva nezadostna, bo v izogib
možnosti blokade proračuna potrebno s prerazporeditvami zagotoviti dodatna sredstva na tej
postavki.

14041601-UREJANJE NA PODROČJU ZAVAROVALNIŠTVA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Na področju bančništva, zavarovalništva in trga vrednostnih papirjev je osrednja naloga
zaokrožitev sistema v smislu harmonizacije predpisov s predpisi EU pri licenciranju finančnih
ustanov, previdnostni regulativi in vlogi in standardih nadzora finančnih institucij. V tem
smislu bo sprejeta še preostala sistemska zakonodaja na področju investicijskih skladov in
obveznega zavarovanja v prometu. Na področju, kjer so že sprejeti novi sistemski zakoni
(bančništvo, trg vrednostnih papirjev in zavarovalništvo) pa bo potrebno spremljati izvajanje
zakonodaje in nove predpise, ki nastajajo v EU in jih bo morala Republika Slovenija vključiti
v svojo zakonodajo.
*
Z vidika vključevanja v EU bo prav tako potrebno dopolnjevati že sprejeto zakonodajo z
nekaterimi določili veljavnih oz. dopolnjenih bančnih direktiv in novo sprejetimi direktivami
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v EU. Vzporedno s tem bo potrebno na področju bančništva zaokrožiti obstoječe predpise z
nekaterimi manjkajočimi, kot na primer Zakon o kreditnih zadrugah, Zakon o hipotekarnem
bančništvu in Zakon o ustanavljanju, delovanju in nadzoru institucij, ki izdajajo elektronski
denar. Sprejeti bo potrebno nov Zakon o Banki Slovenije tako, da bo usklajen z evropskim
pravnim redom. Prizadevanja Ministrstva za finance bodo še naprej usmerjena v strateški
razvoj bančnega sektoija v skladu s svetovnimi trendi, tako da bo s kvaliteto in vrsto storitev
lahko učinkovito konkuriral tujim bankam. Takšen razvoj bo omogočal tudi sprejeti program
postopne privatizacije obeh državnih bank in pospešeno konsolidacijo bančnega sektorja. Na
področju zavarovalništva bo potrebno dopolniti tudi Zakon o obveznih zavarovanjih v
prometu in zaključiti privatizacijo družbenega kapitala v kapitalu nekaterih zavarovalnic.
V smislu zagotavljanja učinkovitega nadzora nad vsemi segmenti finančnega trga bo potrebno
tudi okrepiti sodelovanje posameznih nadzornikov, ki imajo pristojnosti nad posameznimi
segmenti trga
Vzporedno s tem se bo na omenjenih področjih zasledoval tudi cilj nadaljevanja liberalizacije
in odpiranja domačih trgov navzven, kar bo predmet zgoraj omenjenih zakonskih sprememb,
po drugi strani pa tudi predmet pogajanj o vstopu v polnopravno članstvo v Evropski Uniji in
multilateralnih pogajanj o liberalizaciji trgovine s finančnimi storitvami, ki se bodo v letu
2001, 2002 vršila v okviru GATS.
Na področju deviznega sistema bo ministrstvo zasledovalo cilj nadaljnjih korakov v smeri
liberalizacije še preostalih omejitev v pretoku kapitala in sicer v smislu postopnosti ob
ohranjanju makroekonomskih ravnovesij in obvladovanju rizikov v finančnem sektoiju.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Harmonizacija finančnega sistema skladno z EU zakonodajo in vključevanjem v EU.
3.

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

Potrebe po proračunskih sredstvih za plače, materialne stroške in investicije so obrazložene
na skupnih postavkah na podprogramu urejanja fiskalne administracije.
Proračunska sredstev za financiranje Agencije za zavarovalni nadzor niso planirana, ker je
predvideno, da se bo agencija financirala z lastnimi prihodki.
4.

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

-

-
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Zakon o Banki Slovenije,
Spremembe in dopolnitve zakona o bančništvu z nekaterimi določili veljavnih oz.
dopolnjenih bančnih direktiv in z novo sprejetimi bančnimi direktivami v EU,
Zakon o ustanavljanju, delovanju in nadzoru institucij, ki izdajajo elektronski denar
oz. dopolnitev zakona o bančništvu v zvezi z ustanavljanjem in nadzorom institucij, ki
izdajajo elektronski denar,
Zakon o kreditnih zadrugah oz. dopolnitev zakona o bančništvu v zvezi z zakonsko
ureditvijo hranilno-kreditnih služb,
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Spremembe in dopolnitve zakona o obveznih zavarovanjih v prometu,
Projekt Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva z
osnovnim ciljem opredelitve primernega sistema hipotekarnega bančništva za
Slovenijo ter oblikovanja zakonodaje na področju hipotekarnega bančništva.

14041602-UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU PREPREČEVANJA PRANJA
DENARJA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Urad RS za preprečevanje pranja denarja opravlja naloge aktivnega posrednika med
organizacijami iz finančnega sistema na eni ter policijo, pravosodnimi in drugimi
državnimi organi na drugi strani. Urad sprejema, zbira, analizira in posreduje podatke, ki
jih prejme od organizacij iz 2. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja (v
nadaljevanju ZPPD) in od drugih pristojnih organov. Od organizacij prejema Urad
podatke o sumljivih transakcijah in o gotovinskih ter povezanih gotovinskih transakcijah
nad določenim zneskom. Če Urad oceni, da so v zvezi s transakcijami ali določenimi
osebami podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od finančnih organizacij, državnih
organov in organizacij z javnimi pooblastili zahteva določene podatke in dokumentacijo,
kije potrebna za odkrivanje in preprečevanje kaznivega dejanja pranja denarja. V kolikor
Urad pri analizi pridobljenih podatkov ugotovi, da obstajajo razlogi za sum, da je bilo
stoijeno kaznivo dejanje pranja denarja, zbrane podatke in dokumentacijo posreduje
pristojnim organom.
Urad je pooblaščen za izmenjavo podatkov s tujimi sorodnimi organi in mednarodnimi
organizacijami, opravlja pa tudi vlogo osrednjega organa po Zakonu o ratifikaciji
konvencije Sveta Evrope št. 141 o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske
koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Na mednarodnem področju so predstavniki
Urada aktivno udeleženi pri delu naslednjih mednarodnih organizacij in delovnih skupin:
Svet Evrope (delovne skupine PC-R-EV za področje pranja denarja ter GMC in GRECO
za področje korupcije; programi Octopus, PACO in SPOC), EU (sodelovanje z OLAFOM
- skupino za boj proti goljufijam in sodelovanje v projektih PHARE), Egmont skupina
(podskupini za pravne zadeve in izobraževanje), Financial Action Task Force, Interpol in
UNDCP OZN.
Poleg navedenega Urad opravlja tudi nadzor nad organizacijami iz 2. člena ZPPD glede
njihovega izvajanja ZPPD in sodeluje pri.
pripravi predlogov sprememb in dopolnitev predpisov, ki lahko vplivajo na pranje
denarja;
izobraževanju in strokovnem usposabljanju zaposlenih v finančnem sektorju, policiji in
pravosodnih organih,
obveščanju javnosti preko medijev in v obliki predavanj ter strokovnih člankov.

/
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
strokovno opravljanje nalog po ZPPD,
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sodelovanje pri pripravi novega Zakona o kazenskem postopku in pri pripravi
podzakonskega predpisa iz Zakona o kazenskem postopku v zvezi z ravnanjem z
začasno zaseženimi sredstvi v kazenskem postopku;
sodelovanje pri pripravi Zakona o razpolaganju z odvzetim premoženjem. Po
uveljavitvi sprememb Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika in
ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope št. 141 bo v skladu z mednarodnimi standardi
potrebno urediti tudi področje zunanje in notranje delitve v kazenskem postopku
zaseženega premoženja;
sodelovanje pri pripravi Zakona o ratifikaciji konvencije OZN o transnacionalnemu
organiziranemu kriminalu in pri uskladitvi slovenske zakonodaje z določili te
konvencije;
sodelovanje predstavnikov Urada v Svetu Evrope in sicer v dosedanjih delovnih
skupinah in projektih (PC-R-EV, GMC in GRECO ter v projektih OCTOPUS, PACO
in SPOC) ter v na novo ustanovljenem odboru (Reflection Group) za proučitev
možnosti sprejema protokola k Konvenciji Sveta Evrope št. 141.
intenzivnejše sodelovanje v mednarodni skupini EGMONT, ki združuje že 53 sorodnih
uradov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja. Skupina pripravlja program
pomoči drugim državam, ki želijo ustanoviti podoben urad. Glede na naše prednosti in
izdelan sistem za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ter šestletne izkušnje,
bomo skupaj z drugimi uradi v prihodnjih letih aktivno udeleženi pri izobraževanju in
nudenju tehnične pomoči drugim državam;
usposabljanje nadzornih organov in institucij (Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni
nadzor, Urad za nadzor prirejanja iger na srečo, in drugih) za nadzor nad organizacijami
iz 2. člena ZPPD ter izobraževanje novih zavezancev za izvajanje ZPPD.
3.

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

Plače:
Po določbah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizacij delovnih mest Ministrstva za
finance, Urada in drugih organov v sestavi Ministrstva za finance ter spremembah in
dopolnitvah tega Pravilnika, je v Uradu sistemiziranih 15 delovnih mest, od katerih je bilo na
dan 31.12.2000 zasedenih 14 delovnih mest. V letu 2001 v Uradu ne načrtujemo povečanja
števila zaposlenih, bo pa to potrebno izvesti v letu 2002.
Pri izračunu višine sredstev za izplačilo plač je bila upoštevana vsota količnikov vseh
delovnih mest, vsota količnikov za pričakovano napredovanje delavcev, vsota količnikov za
povečanje delovne dobe v letu 2001, sredstva regresa za letni dopust, povračila stroškov
prihoda na delo, nadomestilo za prehrano in sredstva za delovno uspešnost. Pri izračunu
prispevkov za socialno varnost smo upoštevali podatke iz smernic za pripravo proračuna.
Izdatki za blago in storitve:
V letu 2001 načrtujemo enako porabo pisarniškega materiala kot v minulem letu, povečali pa
se bodo stroški za elektronski prenos podatkov med Uradom in zavezanci, telefonski stroški
ter poštni in kurirski stroški zaradi pričakovanega povečanega obsega komunikacij s tujino.
Poleg tega bodo leta 2001 Urad bremenili tudi stroški za fizično varovanje objekta, ki jih v
predhodnih letih Uradu ni bilo potrebno plačevati. Leta 2001 bo namreč Servis skupnih služb
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Vlade RS na podlagi že sklenjene pogodbe o varovanju objekta na Cankarjevi ulici 5, kjer so
tudi prostori Urada, zagotavljal samo kritje stroškov osnovnega varovanja od ponedeljka do
vključno sobote v času od 07.00 ure do 24.00 ure. Na podlagi ocene ogroženosti pa morajo
uporabniki objekta vključno z Uradom zagotovili kritje stroškov dodatnega fizičnega
varovanja ponoči ter ob nedeljah in državnih praznikih.
Urad bo leta 2001 sodeloval pri organizaciji obiska ocenjevalne misije Sveta Evrope za
področje pranja denarja in pri organizaciji mednarodne konference s področja korupcija v
Sloveniji, pričakujemo pa tudi večje število delovnih sestankov s predstavniki sorodnih
organov iz tujine, kar bo nedvomno vplivalo višino stroškov za reprezentanco.
fj
•
V •'.
Pomembno postavko predstavljajo tudi stroški za prevajanje novega ZPPD in podzakonskih
aktov, katerih sprejem se pričakuje do junija 2001.
Na podlagi novega ZPPD bo Urad moral obveščati javnost o statističnih in nekaterih drugih
podatkih iz svojega delovnega področja, zato bo potrebno izdati tudi ustrezno publikacijo.
Urad bo tudi v letu 2001 nadaljeval z že začetimi mednarodnimi aktivnostmi, nekatere od teh
pa bo zaradi približevanja Evropski Uniji še intenziviral. V zvezi s tem bomo:
- nadaljevali že začete aktivnosti predstavnikov urada na mednarodnem področju (sodelovanje
v vseh zgoraj naštetih organih in projektih Sveta Evrope, skupine Egmont, FATF, EU, OZN
in Interpola),
- sodelovali pri posredovanju podatkov in na sestankih s predstavniki EU na področju 2. in 3.
stebra,
- poskrbeli za izobraževanje in dodatno usposabljanje delavcev Urada doma in v tujini.
Izvajanje navedenih aktivnosti bo povezano s potovanji v tujino. V preteklih letih so bili
nekateri stroški za te namene pokriti s strani različnih mednarodnih institucij, leta 2001 pa je
mogoče pričakovati še nadaljnji upad tovrstnih sredstev in bo zato potrebno nekatere začrtane
projekte izpeljati z lastnimi sredstvi.
Investicijski odhodki
Investicijski odhodki v letu 2001 so povezani izključno s stroški, ki bodo nastali zaradi
zagotavljanja boljših delovnih pogojev v prostorih Urada, ki so stari in v nekaterih segmentih
neprimerni za opravljanje nalog Urada. Načrtujemo nakup dveh prenosnih klimatskih naprav
za hlajenje prostorov, saj je večina prostorov Urada obrnjena na JZ, tako da sonce in vročina
ovirata normalno delo. Poleg tega Urad pogosto organizira sestanke in delovna srečanja z
drugimi organi in institucijami, na katerih je prisotno večje število ljudi. Z nakupom
omenjenih klimatskih naprav, bi delovne pogoje v Uradi nedvomno izboljšali. Poleg
navedenega načrtujemo tudi nakup nekaj manjših kosov pisarniške opreme ter dopolnitev in
posodobitev opreme za tehnično varovanje.
.'V
-.i > >
'-n»'
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati
podprograma:

-

izdelava poročila o delu Urada za leto 2000,
priprava proračuna Urada za leti 2002 in 2003,
sprejem novega ZPPD, ki je že v prvem branju v Državnem zboru,
priprava in sprejem podzakonskih aktov na podlagi novega ZPPD,
usposobitev Urada za izvajanje novih nalog na podlagi novega ZPPD,
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priprava izobraževalnih programov in izvedba izobraževanja delavcev nadzornih institucij
in novih zavezancev,
sodelovanje pri pripravi indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij pri novih
zavezancih v skladu z novim ZPPD,
izdaja periodičnih publikacij Urada,
sodelovanje pri delu različnih odborov in pri izvajanju projektov Sveta Evrope,
organizacija obiska ocenjevalne misije Sveta Evrope za področje pranja denarja (odbor
PC-R-EV) v Sloveniji,
sodelovanje pri organizaciji mednarodne konference na temo boja proti korupciji v
Sloveniji,
sodelovanje pri pripravi Zakona o kazenskem postopku in podzakonskega akta o
razpolaganju z začasno odvzeto premoženjsko koristjo,
sodelovanje v mednarodni skupini EGMONT in njenih podskupinah,
izobraževanje delavcev Urada doma in v tujini,
izdelava novih računalniških programov za sprejem in obdelavo podatkov, ki jih bo Urad
prejemal na podlagi novega ZPPD,
vzpostavitev novih evidenc podatkov na podlagi novega ZPPD in izdelava računalniške
aplikacije za povezavo med različnimi evidencami podatkov.

-

14041603-DEVIZNI INŠPEKTORAT
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Devizni inšpektorat RS je organ v sestavi Ministrstva za finance, ki poleg Carinske uprave RS
in Banke Slovenije nadzoruje izvrševanje zakonov, podzakonskih aktov in drugih predpisov,
ki urejajo devizno in zunanjetrgovinsko poslovanje, kreditne odnose s tujino in opravljanje
gospodarske dejavnosti v tujini ter vodi postopke o prekrških na I.stopnji proti kršilcem
predpisov z delovnega področja inšpektorata. Osnovo delovanja inšpektorata predstavlja
zakon o deviznem poslovanju in zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju, ter vsi podzakonski
akti, izdani na podlagi teh dveh zakonov. Natančnejše določbe o delu inšpektorata so
vsebovana v VIII. poglavju Zakona o deviznem poslovanju - devizna kontrola.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
3.

vodenje postopkov o prekrških na I.stopnji,
nadzor izvrševanja deviznih in zunanjetrgovinskih predpisov.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:

Iz Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Ministrstva za finance...
je razvidno, da je v Deviznem inšpektoratu RS sistematiziranih 26 delovnih met. Poleg
glavnega deviznega inšpektorja je trenutno zaposlenih še 13 ljudi. Z visokošolsko strokovno
izobrazbo je zaposlenih 9 inšpektorjev (2 svetovalca vlade RS - inšpektorja, 1 pomočnih
glavnega deviznega inšpektorja, 3 svetovalci glavnega deviznega inšpektorja, 3 višji
svetovalci - inšpektorji) 1 inšpektor ima višješolsko strokovno izobrazbo, ostali pa so
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administrativni kader. V načrtu delovnih mest za leto 2001 smo upoštevali tudi sredstva za
povečano delovno dobo zaposlenih v DIRS, pri napredovanju pa so iz načrta delovnih mest
razvidna vsa redna napredovanja.
Devizni inšpektorat RS ima prostore v Ljubljani na Tivolski cesti 50, kateri so last Republike
Slovenije. Velik del materialnih stroškov oziroma največji del tako predstavljajo obratovalni
stroški, ki zajemajo porabo vode in elektrike, komunalne storitve in energijo.
Pri vodenju postopkov o prekrških prihaja do zastaranj postopkov. Do teh zastaranj ne prihaja
na prvi stopnji, to je na Oddelku za devizne prekrške v Deviznem inšpektoratu RS, ampak na
II. stopnji, to je na Senatu za prekrške RS. Čeprav prihaja do zastaranj na II. stopnji, I. stopnja
oz. Devizni inšpektorat RS pa na to ne more vplivati, prihaja do določenih stroškov v zvezi z
zastaranjem, kateri bremenijo finančna sredstva Deviznega inšpektorata RS. To so predvsem
stroški odvetnikov, ki jih zaradi zastaralne odločbe priglasijo prvostopenjskemu organu in jih
je le-ta tudi dolžan povrniti. Prejšnja leta so ti stroški bremenili proračun MF, v letu 2000 in v
nadaljevanju pa ti stroški bremenijo proračun Deviznega inšpektorata RS. Od 01.09.2000 sta
v Oddelku za devizne prekrške zaposlena dva inšpektorja, zaradi česar se je povečal obseg
predvsem poštnih stroškov. Vsa pisanja, ki nastanejo pri vodenju postopka o prekršku, se
strankam oz. drugim udeležencem postopka, pošiljajo priporočeno in osebno.
Zaradi nenehnega spreminjanja zakonodaje, ki ureja devizno in zunanjetrgovinsko poslovanje,
se morajo zaposleni v DIRS nenehno strokovno izobraževati in izpolnjevati. Ker ob svojem
delu naletijo tudi na druge kršitve, ki niso neposredno v pristojnosti devizne in
zunanjetrgovinske zakonodaje, morajo poznati tudi zakonodajo, ki ureja računovodstvo,
statusne oblike gospodarskih subjektov, davčno zakonodajo, carinsko zakonodajo in podobno.
Pri materialnih stroških nam dokaj visoko postavko pomeni najem čistilnih uslug. Prav tako
imamo najet fotokopirni stroj in dve parkirni mesti za službena vozila. Drugi materialni
odhodki predstavljajo predvsem stroške za redno servisiranje in uporabo dveh službenih vozil.
V zvezi s službenima avtomobiloma so planirani tudi stroški za zavarovanje avtomobila.
Ker večina neposrednih nadzorov gospodarskih subjektov opravlja izven sedeža Deviznega
inšpektorata. RS, ti nadzori pa praviloma trajajo več kot en dan, predstavljajo precejšen del
stroškov tudi potni stroški za inšpektoije.
Pri investicijah in investicijskem vzdrževanju že vrsto let planiramo enake stvari, s tem, da
smo v letu 2000 opremili 4 pisarne in čajno kuhinjo. V letu 2001 bi radi prenovili še ostale
pisarne, saj je pisarniška oprema (mize, stoli) dotrajana.
4.

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

- izdaja odločb v postopku o prekrških na I.stopnji brez zamud in zaostankov
- kontrola potencialnih kršilcev deviznih in zunanjetrgovinskih predpisov.
14051601-UREJANJE IN NADZOR IGER NA SREČO
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljevanju: urad), je bil ustanovljen v
septembru 1995 na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS,št.27/95, 35/97, 43/97 in
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22/00; v nadaljevanju: ZIS). Le-ta v 107.do 109. členu natančno opredeljuje naloge
nadzornega organa in sicer so ključne v letu 2001 naslednje:
stalni nadzor nad poslovanjem pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo ter
preverjanje in analiziranje podatkov za sklenitev koncesijskih pogodb;
vodenje projekta izdelave igralniških standardov, ki vključuje sodelovanje drugih
državnih inštitucij kot tudi neodvisnih zunanjih ekonomsko - tehničnih institucij;
na področju prirejanja klasičnih iger na srečo v letih 2001 in 2002 izpostavljamo naloge
v zvezi z dodelitvijo koncesij za trajno prirejanje posamezne klasične igre na srečo
prirediteljem klasičnih iger na srečo. Potrebno bo tudi sodelovanje pri izdelavi strategije
za področje prirejanja klasičnih iger na srečo v Republiki Sloveniji. Glede na to, da se v
svetu in tudi že pri nas pojavljajo razne igre preko interneta, telefonske linije 090 ter
preko televizije, bo potrebno tudi na tem področju opravljati nadzor in preverjati
prireditelje takih iger na srečo;
področje prirejanja klasičnih iger na srečo pokriva tudi prireditelje, ki občasno prirejajo
klasične igre na srečo; tem prirediteljem je potrebno vsako leto izdati dovoljenje za
prirejanje ter hkrati opravljati stalni nadzor v smislu izpolnjevanja določb iz dovoljenja;
spremljanje in analiziranje podatkov, ki jih urad dnevno pridobiva neposredno od
prirediteljev posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic (t.i. on line
nadzor) ter izdelava on line sistema za nadzor večjih prirediteljev ostajata prednostni
nalogi urada na omenjenem področju;
na zakonodajnem področju je potrebno izpostaviti pripravo sprememb in dopolnitev
Zakona o igrah na srečo ter podzakonskih aktov, izdanih na njegovi osnovi;
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
3.

izvajanje nadzora iger na srečo

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

Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je za leto 2001 predvidel 110.330 tisoč SIT
potrebnih sredstev in 155.618 tisoč SIT potrebnih sredstev za leto 2002.
Od tega bo urad za plače potreboval v letu 2000 85.301 tisoč SIT in v letu 2002 131.092 tisoč
SIT. Urad je pri planiranju bruto zneska plač zaposlenih za leto 2001 izhajal iz načrta
delovnih mest za leto 2001. V Uradu je sistematiziranih 22 delovnih mest, dejansko pa je po
stanju 30.06.2000 redno zaposlenih le 14 delavcev; hkrati je šest delavcev s pogodbo začasno
prerazporejenih iz Agencije RS za plačilni promet (v nadaljevanju: APP).
Pooblaščene osebe Urada pri svojem delu v skladu z določili Zakona o igrah na srečo
nadzirajo vse procese, ki so neposredno ali posredno povezani s prirejanjem iger na srečo,
zlasti pa so pri opravljanju nadzora v igralnicah prisotni pri dnevnem obračunu naprav,
blagajne in trezoija ter pri drugih postopkih, ki se opravljajo v času obratovanja igralnic, to je
v večini primerov ponoči. Pooblaščene osebe Urada opravljajo tudi nadzor pri prirediteljih
občasnih iger na srečo, ki se v glavnem odvijajo ob sobotah in nedeljah. Del delovnih nalog
tako pooblaščene osebe Urada opravljajo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden
(ponoči, ob nedeljah in dela prostih dnevih po zakonu). Glede na predvideni program nadzora
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v letu 2001 ocenjujemo, da bodo vse pooblaščene osebe Urada skupaj mesečno opravile v
povprečju 350 nočnih ur ter 100 nedeljskih in prazničnih ur. Zaradi restriktivnega pristopa k
izdelavi proračuna Urada, je ta znesek v skupnem znesku bruto plač za leto 2001 planiran v
višini 200.000 SIT, kar dejansko pomeni zagotovitev potrebnih sredstev iz drugih postavk za
te namene.
V letu 2001 je za materialne stroške predvidenih. 24.491 tisoč SIT sredstev. Upoštevali smo
tudi stroške predvidenih programov (organiziranje izdelave igralniških standardov,
dodeljevanje koncesij), ki se bodo odvijali v letih 2001 in 2002. Glede na 108. člen Zakona je
organiziranje ena od prednostnih nalog Urada v naslednjih letih. V izdelavo igralniških
standardov bodo vključene domače ekonomsko - tehnične institucije. Igralniški standardi
bodo natančno opredelili vse vidike poslovanja koncesionarjev oziroma prirejanja posebnih
iger na srečo in bodo podlaga za nadzor s strani Urada.Urad načrtuje, da bo za vsa potrebna
obsežna opravila v zvezi z dodeljevanjem koncesij potrebna pomoč zunanjih strokovnjakov,
zato se bodo iz naslova sredstev za materialne stroške pokrivali tudi nastali stroški v zvezi z
dodeljevanjem koncesij.
Pooblaščene osebe Urada opravljajo svoja dela in naloge tudi neposredno pri prirediteljih
posebnih in klasičnih iger na srečo v skladu s 109. členom ZIS. Delež opravljenega dela na
terenu se bo v prihodnjih letih stalno povečeval in sicer naj bi terensko delo predstavljalo 50%
delovnega časa pooblaščene osebe Urada. Smatramo, daje planirani znesek nujno potreben za
nemoteno opravljanje del in nalog Urada. Glede na določbe Pravilnika o uporabi igralnih
avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št.97/00), ima Urad na tem področju naloge, ki so
predvsem terenskega značaja, kar je razlog več, za načrtovano višino te postavke v okviru
materialnih stroškov.
Največji strošek v okviru materialnih stroškov predstavljajo najemnine in zakupnine. Urad je
planiral samo sredstva za najemnino, ki jo plačuje sam za prostore na Slovenski cesti 54, ki
jih je pridobil zaradi povečanega obsega dela in novih delavcev razporejenih iz Agencije RS
za plačilni promet v letu 1999. Celotna površina najetih poslovnih prostorov v I. in II.
nadstropju na Slovenski cesti 54 je 383,50 m2, od tega plačuje najemnino za 283,50 m2 Servis
skupnih služb Vlade RS. Za preostalih 100 m2 najemnino plačuje Urad sam in za to
najemnino so planirana sredstva v okviru materialnih stroškov. Sredstva so bila planirana
glede na pogodbeno določeno ceno v DEM/m2 po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
izstavitve fakture.
Večji del materialnih stroškov predstavlja tudi tekoče vzdrževanje in sicer stroški odpadejo na
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče stroke za vzdrževanje druge opreme ter na
tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, stroške upravljanja ter stroške telefona, telefaksa,
električne energije in čiščenja poslovnih prostorov.
4.

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

-

strokovni nadzor nad prirejanjem posebnih in klasičnih iger na srečo po Zakonu o igrah na
srečo,
nadaljevanje izgradnje on line sistema nadzora pri prirediteljih posebnih iger na srečo na
igralnih avtomatih zunaj igralnic
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21021601-TEKOČE ZAKONSKE OBVEZNOSTI DRŽAVE DO ZPIZ
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram zajema transferiranje sredstev za pokojnine po posebnih predpisih, ki se po
zakonu zagotavljajo v državnem proračunu. Pokojnine izplačuje ZPIZ, sredstva pa se
refundirajo iz državnega proračuna z mesečnimi akontacijami in letnim poračunom.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Zagotavljanje pravic iz naslova pokojninsko-invalidskega zavarovanja po posebnih predpisih.
3.

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

Postavka 4760-Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ je za leto 2001 planirana v višini
70,789 mlrd SIT in obsega sredstva za vse pravice iz PIZ, ki temeljijo na posebnih predpisih.
Znesek temelji na izračunu ZPIZ.
4.

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

Zagotovitev zadostnih sredstev za obveznosti države iz naslova pokojninsko-invalidskega
zavarovanja.

21021602-DODATNE OBVEZNOSTI DRŽAVE DO ZPIZ
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram zajema dopolnjevanje prenizkih izvirnih prihodkov ZPIZ z dodatnimi sredstvi do
razlike, ki omogoča izplačevanje obveznosti iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Zagotavljanje zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti iz pokojninsko-invalidskega
zavarovanja.
3.

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

S postavke 6396- Dodatne obveznosti do ZPIZ se mesečno transferirajo sredstva v višini
razlike med prilivi iz prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter potrebnimi
sredstvi za izplačilo obveznosti pokojninskega zavoda.
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4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati
podprograma:

na nivoju

Zagotavljanje zadostnih sredstev za dopolnjevanje blagajne ZPIZ, da bi preprečili naraščanje
primanjkljaja oziroma zadolževanje ZPIZ.

22011601- OBVEZNOSTI IZ NASLOVA RESTRUKTURIRANJA PODJETNIŠKEGA
IN BANČNEGA SEKTORJA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram zajema odplačevanje obresti od državnega dolga, ki je nastal zaradi
prestrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja v Republiki Sloveniji. Zaradi velikega
narodnogospodarskega pomena teh dveh sektorjev se je v proces prestrukturiranja morala
vključiti država. Pri tem je bila pomembna predvsem sanacija bank. Država je v teh procesih
prevzemala obveznosti v zameno za prevzete teijatve oziroma lastniške deleže v bankah in
podjetjih.
V delu obveznosti, ki so nastale na podlagi restrukturiranja podjetniškega sektorja,
podprogram vključuje odplačevanje obresti od prevzetega dolga Slovenskih železnic doma in
v tujini in odplačevanje obresti od obveznic RS 13, ki so bile izdane zaradi izvedbe projekta
prestrukturiranja podjetij, ki ga v imenu Republike Slovenije izvaja Slovenska razvojna
družba d.d.
V delu obveznosti, ki so nastale na podlagi restrukturiranja bančnega sektorja, pa podprogram
prav tako vključuje odplačevanje obresti od obveznic Republike Slovenije, izdanih za
posebne namene. To so obveznice z oznakami RS04, RS06, RS08, RS10 in RS15. Obveznice
RS06 so bile izdane zaradi izplačanih deviznih vlog, obveznice RS04 zaradi neizplačanih
deviznih vlog bank in obveznice RS08 zaradi neizplačanih deviznih vlog občanov. Del
emisije obveznic RS04 je bil kasneje zamenjan za obveznice RS10. Pri vseh teh obveznicah
gre za devizne vloge bank v Sloveniji iz časa bivše SFRJ, ki so bile deponirane pri Narodni
banki Jugoslavije. Republika Slovenija je v zameno za izdane in razdeljene obveznice
prevzela teijatve bank iz naslova omenjenih vlog do Narodne banke Jugoslavije. Obveznice
RS 15 pa so bile izdane z namenom zamenjave obveznic Agencije RS za sanacijo bank in
hranilnic, ki so se uporabljale v procesu sanacije bank zaradi slabih terjatev in negativnih
tečajnih razlik. Dobili sta jih Nova kreditna banka Maribor d.d., in Nova Ljubljanska banka
d.d., Republika Slovenija pa je v zameno prevzela lastniške deleže v teh dveh bankah.
2.

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

Dolgoročni cilj podprograma je (bila) uspešna izpeljava procesa prestrukturiranja nekaterih
podjetij in sanacija bank, ki pa je že uspešno končana. Zaradi izvedbe teh projektov se je
država v preteklosti zadolževala z najemanjem kreditov in izdajanjem vrednostnih papirjev,
sedaj pa mora ta dolg odplačevati skupaj z obrestmi, kar predstavlja nove vsakoletne cilje
podprograma. Pri tem je predvsem pomembno poravnavanje obresti v pogodbenih zneskih in
pogodbenih rokih.
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3.

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

Glavna dejavnost podprograma je redno odplačevanje obresti od kreditov in obveznic
Republike Slovenije. Zakonske podlage za te obveznosti države so: Zakon o Slovenski
razvojni družbi in programu prestrukturiranj podjetij (Ur. 1. RS, št. 39/97), Zakon o
železniškem prometu (Ur. 1. RS, št. 92/99), Zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih
deviznih vlog (Ur. 1. RS, št. 7/93), Zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih
deviznih vlog (Ur. 1. RS, št. 20/95) in Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za
obveznice Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic (Ur. 1. RS, št. 59/95).
Obresti - prevzeti domači dolg Slovenskih železnic - postavka 1023
Na tej postavki so planirana sredstva za odplačilo obresti iz naslova domačih kreditov, ki so
jih v preteklosti najele Slovenske železnice. Dolg Slovenskih železnic na osnovi Zakona o
železniškem prometu (Ur. 1. RS, št. 92/99) prevzema Republika Slovenija. Obveznosti iz tega
naslova je Republika Slovenija na osnovi navedenega zakona poravnavala že v letu 2000.
Obresti - prevzeti tuji dolg Slovenskih železnic - postavka 1025
Na tej postavki so planirana sredstva za odplačilo obresti iz naslova nekaterih tujih kreditov,
ki so jih v preteklosti najele Slovenske železnice. Dolg Slovenskih železnic na osnovi Zakona
o železniškem prometu (Ur. 1. RS, št. 92/99) prevzema Republika Slovenija. Obveznosti iz
tega naslova je Republika Slovenija na osnovi navedenega zakona poravnavala že v letu 2000.
Obresti - RS 10 (zamenjane za neizplačane devizne vloge - banke) - postavka 4000
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 48. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (ZLPro, Ur. 1. RS, št. 5/96) vsem imetnikom obveznic Republike Slovenije za
prevzete obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog RS04 (Ur. 1. RS, št. 68/97)
ponudila zamenjavo obstoječih obveznic za nove obveznice, ki se indeksirajo s TOM (RS 10).
Skupno je bilo izdanih 5.218.961 obveznic v apoenih po 10.000 SIT.
Obresti od obveznic RS 10 se obračunavajo po fiksni obrestni meri 4,5 % letno na konformni
način od indeksirane vrednosti nedospele glavnice. Izplačujejo se vsakega 31.05., do vključno
31.05.2007, ko dospe v izplačilo še zadnji obrok glavnice.
Obveznice so bile uvrščene v borzno kotacijo A na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev dne
14.06.1999. Na dan 31.12.2000 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe
vpisanih 315 različnih imetnikov teh obveznic.
Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo obresti v mesecu maju.
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Obresti - RS 13 - postavka 5630
Obveznice so bile izdane z namenom izvajanja programa prestrukturiranja podjetij, ki ga vodi
Slovenska razvojna družba d.d. Zakonska osnova za izdajo obveznic je Zakon o Slovenski
razvojni družbi in programu prestrukturiranj podjetij (Ur. 1. RS, št. 39/97).
Obveznice so bile izdane 29.06.1998 v apoenih po 1.000 DEM v skupnem znesku
106.701.000 DEM.
Obresti od obveznic RS 13 se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 5,55 %
letno. Izplačujejo se vsakega 29.06. in 29.12., do vključno 29.06.2008, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan dospelosti.
Obveznice so bile uvrščene v borzno kotacijo A na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev dne
14.06.1999. Na dan 31.12.2000 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe
vpisanih 136 različnih imetnikov teh obveznic.
Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo obresti v mesecu juniju in mesecu
decembru.
Obresti - RS08 (neizplačane devizne vloge - občani-) - postavka 6582
Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je bil Zakon o poravnavanju obveznosti iz
neizplačanih deviznih vlog (Ur. 1. RS, št. 7/93), ki določa, da mora banka na zahtevo lastnika
za devizno vlogo izročiti prenosljive obveznice Republike Slovenije po stanju devizne vloge s
pripisanimi obrestmi, preračunane v DEM-po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
izročitve obveznic. Obveznice so nominirane v DEM. Glavnica obveznic in pripadajoče
obresti se izplačujejo v DEM ali pa po posebnem tečaju Banke Slovenije v SIT, če so bile
obveznice uporabljene za namene 14. člena Zakona o poravnavanju obveznosti iz
neizplačanih deviznih vlog.
Uredba o izdaji in uporabi obveznic Republike Slovenije za poravnavo obveznosti iz
neizplačanih deviznih vlog (Ur. 1. RS, št. 36/93) določa obseg izdaje v višini 96.533.000
DEM.
Obresti se obračunavajo od nedospele vrednosti glavnice po fiksni obrestni meri 5 % letno na
linearni način. Izplačujejo se vsakega 31.05. in 30.11., do vključno 31.05.2003, ko dospe v
izplačilo še zadnji obrok glavnice.
Obveznice so bile uvrščene v borzno kotacijo A na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev dne
09.11.1993.
Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo obresti v mesecu maju in mesecu
novembru.
Obresti - RS04 ("neizplačane devizne vloge - banke) - postavka 6583
Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je bil Zakon o poravnavanju obveznosti iz
neizplačanih deviznih vlog (Ur. 1. RS, št. 7/93), ki določa, da Republika Slovenija zamenja
svoje obveznice za teijatve bank z ozemlja Republike Slovenije do Narodne banke
Jugoslavije.
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Skupni znesek izdaje na dan 31.12.2000 je znašal 264.938.000 DEM (264.938 obveznic v
apoenih po 1.000 DEM).
Obresti se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 8 % letno. Izplačujejo se
vsakega 31.05. in 30.11., do vključno 31.05.2022, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan dospelosti.
Obveznice so bile uvrščene v borzno kotacijo A na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev dne
06.08.1998. Na dan 31.12.2000 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe
vpisanih 580 različnih imetnikov teh obveznic.
Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo obresti v mesecu maju in mesecu
novembru.
Obresti - RS06 (izplačane devizne vloge') - postavka 6585
Obveznice so bile izdane z namenom poravnavanja obveznosti iz naslova deviznih vlog,
vloženih na območju Republike Slovenije, ki so jih banke deponirale pri Narodni banki
Jugoslavije in izplačale vlagateljem do 31.12.1992. Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic
je bil Zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog (Ur. 1. RS, št.
20/95), ki določa, da Republika Slovenija prevzame terjatve bank do Narodne banke
Jugoslavije iz izplačanih deviznih vlog.
Skupni znesek izdaje na dan 31.12.2000 je znašal 437.119 obveznic RS06 v apoenih po
100.000 SIT nominalne vrednosti.
Obresti se obračunavajo na konformni način po fiksni obrestni meri 3 % letno od
revalorizirane vrednosti glavnice. Izplačujejo se vsakega 15.02. in 15.08., do vključno
15.02.2015, ko dospe v izplačilo tudi revalorizirana vrednost glavnice.
Obveznice kotirajo na prostem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Na dan
31.12.2000 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe vpisanih 27 različnih
imetnikov teh obveznic.
Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo obresti v mesecu februarju in mesecu
avgustu.
Obresti - RS 15 (obveznice za sanacijo bank) - postavka 6923
Obveznice so bile izdane na osnovi Zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za
obveznice Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic (Ur. 1. RS, št. 59/95) v zameno za
obveznice, ki jih je izdala Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic na podlagi Zakona o
jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (Ur. 1. RS,
57/92).
Skupna vrednost vseh izdanih serij obveznic Republike Slovenije (serije A do T) za
zamenjavo za sanacijske obveznosti Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic je znašala
145,5 milijard SIT. Od tega je Nova kreditna banka Maribor d.d., prejela za 52,5 milijard SIT
obveznic, Nova Ljubljanska banka d.d., pa za 93,0 milijard SIT obveznic.
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Obveznice serije F in H so (bile) namenjene Novi kreditni banki Maribor d.d., in Novi
Ljubljanski banki d.d., za poplačilo nekaterih njihovih obveznosti, ki izhajajo še iz obdobja
sanacije bank. Razdeljevanje obveznic serije H je že zaključeno. Razdeljenih je bilo 47.902
obveznic od 88.660 razpoložljivih, kar predstavlja 54 % celotne serije. Razdeljevanje
obveznic serije F še poteka in sicer sedaj le še Novi kreditni banki Maribor d.d. Do
31.12.2000 je bilo razdeljenih 42.762 obveznic od razpoložljivih 89.813, kar predstavlja
skoraj 48 % celotne serije.
Glavnice obveznic se valorizirajo s TOM (serije C do M), oziroma s TOM ali DEM (serije N
do T). Obresti od obveznic se obračunavajo po fiksni obrestni meri na konformni način od
valorizirane vrednosti glavnic. Izplačujejo se v skladu z amortizacijskimi načrti.
Do 31.12.2000 so bile v borzno kotacijo A Ljubljanske borze vrednostnih papirjev uvrščene
obveznice serije E, serije H in serije I.
Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo obresti v januarju, aprilu, juliju in oktobru,
skladno z amortizacijskimi načrti.
Obresti - dospele in nezastarane obveznice - postavka 1211
Postavka vsebuje oceno zneska obresti, ki naj bi bil v letu 2001 izplačan. Gre se za izplačilo
obresti od obveznic RS02, katerih glavnica je dospela 01.12.2000, obresti od obveznic RS03,
katerih zadnji kupon je dospel 15.01.2000 in obresti od obveznic RS09, katerih glavnica je
dospela 24.07.2000. Obveznice RS02 in RS03 so materializirane. Imetniki lahko njihove
kupone unovčujejo še tri leta od dospelosti posameznega kupona. Obveznica RS09 pa je
nematerializirana, pravica do unovčenja obresti zastara prav tako v treh letih.
4.

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

Za leto 2001 se predvideva izplačilo vseh obresti v skladu s pogodbami, uredbami in
prospekti vrednostnih papirjev tako glede rokov plačila kot tudi višine zneskov. Takšne
obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem primeru Republika Slovenija
delno izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje
zadolževala pod manj ugodnimi pogoji.

22011602-OBVEZNOSTI IZ NASLOVA SUKCESIJE
/.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram zajema odplačevanje obresti od dolga, ki ga je Republika Slovenija prevzela kot
ena od naslednic bivše SFRJ v skladu z mednarodnimi sporazumi in pogodbami. Republika
Slovenija je prevzela celoten alocirani dolg in tudi določen delež nealociranega dela dolga
(16,39% oziroma 18 %) bivše SFRJ.
Da bi lahko Republika Slovenija kot nova država dostopala do mednarodnih finančnih trgov,
je morala urediti odnose z upniki iz tujine. Pri tem je osnovno izhodišče predstavljal Ustavni
zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije iz leta 1991.
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Obveznosti iz naslova sukcesije SFRJ lahko razdelimo na dva sklopa in sicer na obveznosti
do Pariškega kluba in obveznosti do Londonskega kluba.
Pariški klub predstavlja skupino petnajstih držav, od katerih je bivša SFRJ neposredno
najemala kredite. Republika Slovenija se je na osnovi pogajanj zavezala, da bo prevzela vse
obveznosti slovenskih končnih uporabnikov (alocirani del dolga) in tudi 16,39 % dolga
nekdanje federacije.
Iz naslova Pariškega kluba mora Republika Slovenija v letu 2001 odplačevati obresti (in tudi
glavnice) ZR Nemčiji v skladu z medsebojno podpisanim sporazumom. Republika Slovenija
naj bi še v letu 2001 podpisala in ratificirala tudi sporazume z Veliko Britanijo, Norveško in
Italijo ter s tem prevzela svoj del dolga, kar bi imelo za posledico med drugim tudi
odplačevanje obresti do že omenjenih držav.
Londonski klub predstavlja skupino tujih komercialnih bank, ki je z nekdanjo SFRJ sklenila
več sporazumov, od katerih je najpomembnejši Novi finančni sporazum (New Financing
Agreement) iz leta 1988, ki je urejal reprogramiranje obveznosti tedanjih jugoslovanskih
poslovnih bank in nekdanje Narodne banke Jugoslavije. Na pogajanjih z Londonskim klubom
je Republika Slovenija dosegla prevzem 18 % celotnega dolga in s tem izpustitev iz
solidarnostne klavzule z ostalimi dolžniki iz tega sporazuma. Tako prevzeti dolg je Republika
Slovenija takoj zamenjala za novega in zanj izdala obveznice, ki bodo dokončno dospele v
plačilo leta 2006.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj podprograma je (bila) ureditev odnosov med Republiko Slovenijo in upniki iz
tujine, na način, daje Republika Slovenija prevzela svoj del dolga v okviru dolga bivše SFRJ.
S tem je Republika Slovenija tudi dobila dostop do mednarodnih finančnih trgov in svežega
tujega kapitala. Osnovno izhodišče za prevzem dela dolga bivše SFRJ je predstavljal Ustavni
zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
S lovenij e iz leta 1991.
3.

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

Poleg rednega odplačevanja obresti od kreditov in obveznic Republike Slovenije (od že
prevzetega dolga) bo morala Republika Slovenija v letu 2001 še dokončati pogajanja z
Norveško in Italijo, podpisati mednarodna sporazuma in jih ratificirati (sporazum z Veliko
Britanijo čaka le še na ratifikacijo). S tem bo dolg tudi uradno prevzet. Zakonski podlagi za že
prevzete obveznosti sta Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Zvezne republike Nemčije o prevzemu zunanjih dolgov nekdanje SFRJ (Ur. 1. RS, št.
44/96) in Zakon o prevzemu dela dolga po Novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o
izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Ur. 1. RS, št. 14/96).
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Obresti - sukcesiia SFRJ - Pariški klub - postavka 4002
Postavka vsebuje oceno zneskov obresti, ki bodo v letu 2001 dospele iz naslova dolgov,
prevzetih z dvostranskimi pogajanji z državami članicami Pariškega kluba ZR Nemčijo,
Veliko Britanijo, Norveško in Italijo.
V primeru ZR Nemčije so obveznosti že bile prevzete, v primeru Velike Britanije, Norveške
in Italije pa še bodo in to na osnovi Zakona o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dolga, ki izvira iz dvostranskih
sporazumov za konsolidacijo dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami
Pariškega kluba v obdobju 1984-1988 (Ur. 1. RS, št. 1/96).
Do konca leta 2000 je Republika Slovenija dokončno uredila sukcesijske odnose oziroma
ratificirala trinajst bilateralnih sporazumov z naslednjimi državami članicami Pariškega kluba:
Združenimi državami Amerike, ZR Nemčijo, Švedsko, Francijo, Kuvajtom, Belgijo, Avstrijo,
Japonsko, Kanado, Španijo, Dansko, Nizozemsko in Švico ter iz tega naslova poravnala
obveznosti.
V letu 2001 bodo predvidoma ratificirani še zadnji trije sporazumi z državami članicami
Pariškega kluba in sicer z Veliko Britanijo, Norveško in Italijo.
Na postavki Obresti - sukcesija SFRJ - Pariški klub so tako za leto 2001 predvidena plačila
obresti iz naslova obveznosti, ki so bile in bodo prevzete z dvostranskimi sporazumi z ZR
Nemčijo, Veliko Britanijo, Norveško in Italijo.
Obresti - sukcesiia SFRJ - NFA - postavka 6601
Postavka vsebuje oceno zneska obresti, ki bodo v letu 2001 dospele iz naslova dolgov,
prevzetih v dvostranskih pogajanjih s konzorcijem komercialnih bank o izvajanju pogodbe,
imenovane Novi finančni sporazum, ki gaje leta 1988 sklenila s konzorcijem komercialnih
bank skupina poslovnih bank z Narodno banko Jugoslavije na čelu, v višini 4,2 milijarde SIT
(za omenjeni sporazum se je prijela kratica NFA ki izvira iz njegovega angleškega naziva:
New Financing Agreement).
V letu 1996 je Državni zbor RS sprejel zakon, ki določa način urejanja odnosov Republike
Slovenije z navedenimi upniki. To je Zakon o prevzemu dela dolga po Novem finančnem
sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave tega dolga
(Ur. 1. RS, št. 14/96).
V letu 1996 je Slovenija uresničila dogovor z Londonskim klubom komercialnih upnikov
nekdanje SFRJ in na tej osnovi izdala za 812 milijonov USD obveznic (646,2 milijona USD
in 255,5 milijona DEM). Stanje obveznosti iz naslova prevzema dolga do Londonskega kluba
se je do konca leta 1996 že zmanjšalo na 649 milijonov USD zaradi predčasnega odplačila
dela obveznic, financiranega s sredstvi na fiduciarnem računu, v višini 125 milijonov USD
njihove nominalne vrednosti in zapadlosti prvega obroka glavnice v višini 37 milijonov USD.
NFA obveznice so bile izdane v skupni višini 812.057.5267 USD. Izdane so bile v dveh
serijah in sicer v vsaki seriji v dveh valutah:
Serija 1/DEM v višini 161.674.000 DEM,
Serija 2/DEM v višini 93.814.000 DEM,
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Serija 1/USD v višini 426.272.000 USD in
Serija 2/USD v višini 219.895.000 USD.
Z izdajo obveznic je bila dosežena izpustitev vseh slovenskih dolžnikov iz še vedno veljavne
mednarodne pogodbe NFA, ki vključuje solidarnostno klavzulo. Če bi slovenski dolžniki
ostali zavezani po navedeni pogodbi, bi imeli upniki pravico od njih izterjati celotno vrednost
iz pogodbe, ki je v začetku leta 1996 dosegla vrednost 5,6 milijarde USD (vključno z
dospelimi in neplačanimi obveznostmi).
V letu 1998 je bilo izvedeno predčasno plačilo celotne serije 1/USD in 1/DEM dne
12.06.1998 in sicer:
1/USD v znesku 329.392.097 USD
1/DEM v znesku 124.929.946 DEM
Predčasno plačilo je bilo financirano z izdajo Evroobveznice v EUR s fiksno obrestno mero
5,375 %, kar je precej manj od LEBOR-ja pri obstoječih obveznicah, kije naraščal.
Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo obresti meseca junija in meseca decembra.
4.

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

Za leto 2001 se predvideva izplačilo obresti od dolga do ZR Nemčije (trije krediti) in
odplačilo obresti od obveznic Republike Slovenije s spremenljivo obrestno mero, izdanih na
tujem trgu leta 1996, z zapadlostjo leta 2006 (t.i. NFA obveznice). Prav tako se za leto 2001
planira tudi izplačilo obresti od še neprevzetega dolga do Velike Britanije, Norveške in Italije.

22011603-OBVEZNOSTI
IZ
NASLOVA
FINANCIRANJA
PRORAČUNA- DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.

IZVRŠEVANJA

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram zajema odplačevanje obresti od domačega državnega dolga, ki je nastal zaradi
financiranja nacionalnega programa izgradnje avtocest, zaradi financiranja temeljnih
razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije, zaradi financiranja preteklih
proračunskih porab v Republiki Sloveniji in zaradi financiranja likvidnosti proračuna
Republike Slovenije. Zaradi velikega narodnogospodarskega pomena izgradnje avtocest in
temeljnih razvojnih programov obrambnih sil je njihovo financiranje Republika Slovenija
uredila ločeno.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj podprograma je predvsem financiranje vsakoletnih proračunskih porab
Republike Slovenije, financiranje likvidnostni proračuna Republike Slovenije, izpeljava
nacionalnega programa izgradnje avtocest in izpeljava temeljnih razvojnih programov
obrambnih sil. Zaradi izvedbe teh programov se je država v preteklosti zadolževala z
najemanjem kreditov in izdajanjem vrednostnih papirjev, sedaj pa mora ta dolg odplačevati
skupaj z obrestmi, kar predstavlja nove vsakoletne obveznosti podprograma.
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3.

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

Glavna dejavnost podprograma je redno odplačevanje obresti od kreditov in vrednostnih
papirjev Republike Slovenije. Zakonskih podlag za te obveznosti države je več,
najpomembnejša pa je Zakon o javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99).
Obresti - zadolžnica ZZZS - postavka 4001
Zakonska podlaga za izdajo zadolžnice je bil Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. 1. RS, št. 5/96). Zadolžnica je bila izdana na osnovi sklepa Vlade RS št. 40004/97-2 (M) z dne 15.05.1997 zaradi izpolnitve obveznosti Republike Slovenije iz zadolžnice,
izdane 31.03.1994 za tranšo B kredita iz 4. člena pogodbe o načinu poravnave dolžniških
obveznosti po pogodbi o dolgoročnem kreditu, sklenjeni med Republiko Slovenijo in
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Zadolžnica se glasi na znesek 5.122.572.476,12 SIT. Obresti se obračunavajo od nedospele
vrednosti glavnice po variabilni obrestni meri TOM + 4 % letno na konformni način.
Izplačujejo se vsakega 22.03. in 22.09., do vključno 22.03.2002, ko dospe v plačilo še zadnji
obrok glavnice.
Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo obresti v mesecu marcu in mesecu
septembru.
Obresti - domači krediti - TRP - postavka 4145
V znesku so planirani odhodki za domače kredite, najete na osnovi Zakona o zagotavljanju
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil v letih 1994 - 2003 (Ur.
1. RS, št. 13/94).
Leta 1995 je bil najet kredit pri sindikatu bank z agentom Novo Ljubljansko banko, d.d. v
znesku 15.705.567 USD. Kredit bo odplačan leta 2002.
Od leta 1996 do konca leta 1999 so bili pri slovenskih bankah najeti tolarski krediti v višini
34.100.000 tisoč SIT in bodo odplačani do leta 2003.
V letu 2000 so bili za izvedbo TRP programa najeti krediti v višini 5.800.000 tisoč SIT, ki
bodo prav tako odplačani do leta 2004.
Obresti - RS 12 - postavka 5607
Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v obdobju
začasnega financiranja v letu 1998 so na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. 1. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97) bile izdane obveznice Republike Slovenije z
oznako RS 12, ki so bile preko zbiranja ponudb ponujene v odkup in nadaljnjo prodajo
bankam v Sloveniji.
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Obveznice so bile izdane dvakrat, prvič 29.05.1998, drugič pa 15.10.1998, v apoenih po
10.000 SIT. Skupna nominalna vrednost izdaje znaša tako 9.632.810.000 SIT.
Obresti od obveznic RS 12 se obračunavajo na konformni način po variabilni obrestni meri
TOM + 4,5 % letno. Izplačujejo se vsakega 29.05., do vključno 29.05.2002, ko dospe v
izplačilo tudi glavnica.
Obveznice so bile uvrščene v borzno kotacijo A na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev dne
14.06.1999. Na dan 31.12.2000 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe
vpisanih 627 različnih imetnikov teh obveznic.
Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo obresti v mesecu maju.
Obresti - novo domače zadolževanje - postavka 6589
V znesku so planirani odhodki za obresti iz naslova domačega zadolževanja za odplačilo
glavnic državnega dolga, ki zapadejo v letu 2001 in predvidenega proračunskega deficita v
višini 1 % bruto družbenega proizvoda.
Zakonska osnova za planiranje je Zakon o javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99).
Obresti - domači krediti - postavka 6590
V znesku so planirani odhodki za obresti domačim pogodbenim upnikom.
Zakon o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Ur. 1. RS,
št. 18/95) je bil osnova za sklenitev Pogodbe o načinu in roku povračila dolga ter povračilu
plačanih provizij Splošni banki Koper, po kateri ima Republika Slovenija obveznost do
Splošne banke Koper v višini 4.513.800 USD. Obveznost bo odplačana v letu 2006.
Zakonska osnova za najetje kredita iz sredstev inozemskega okvirnega kredita pri Mednarodni
banki za obnovo in razvoj v znesku 29.993.769 USD je Zakon o najetju posojila za
odpravljanje posledic poplav v osrednji Sloveniji v letu 1990 (Ur. 1. RS, št. 26/91). Kredit bo
odplačan v letu 2001.
Za financiranje potreb državnega proračuna v letu 1998 in letu 1999 so bili pri slovenskih
bankah črpani krediti v skupni višini 32.650.000 tisoč SIT, ki bodo odplačani v letih 2002,
2003 in 2004.
Za potrebe financiranja državnega proračuna v letu 2000, so bili na osnovi Zakona o javnih
financah (Ur. 1. RS, št. 79/99) pri slovenskih bankah črpani krediti v višini 6.600.000 tisoč
SIT, ki bodo odplačani do leta 2005.
Obresti - domači krediti (avtoceste1) - postavka 6591
Na postavki so planirani odhodki za obresti po kreditnih pogodbah z Novo Ljubljansko banko
d.d. za izgradnjo avtocestnega omrežja.
Obveznost do Nove Ljubljanske banke iz naslova deviznega kredita za refinanciranje oz.
reprogramiranje v skladu z Novim finančnim sporazumom (NFS) za del, ki se nanaša na
obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement (APIE) v znesku
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2.849.375 USD temelji na Zakonu o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno opravljajo
organi SIS (Ur. 1. SRS, št. 42/89). Kredit bo odplačan v letu 2008.
Obveznost do Nove Ljubljanske banke po kreditu 1/88 - Citicorp za del, ki se nanaša na
obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement (APIE) v znesku
497.837 USD temelji na Ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi SRS
(Ur. 1. SRS, št. 32/89). Kredit bo odplačan v letu 2008.
Obresti - RS 14 - postavka 6594
Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 1999
so na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98, 91/98) bile izdane obveznice Republike Slovenije z oznako RS 14, ki so bile
preko zbiranja ponudb ponujene v odkup in nadaljnjo prodajo bankam v Sloveniji.
Obveznice so bile izdane 01.06.1999 v višini 6.304.000.000 SIT (630.400 lotov z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT).
Obresti od obveznic RS 14 se obračunavajo po variabilni obrestni meri TOM + 4 % letno na
konformni način. Izplačujejo se vsakega 01.06., do vključno 01.06.2003, ko dospe v izplačilo
tudi glavnica.
Obveznice so bile uvrščene v borzno kotacijo A na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev dne
29.02.2000. Na dan 31.12.2000 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe
vpisanih 76 različnih imetnikov teh obveznic.
Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo obresti v mesecu juniju.
Obresti dolgoročnih obveznic izdanih na domačem trgu -2000 - postavka 1212
Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2000
je na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZEPRS2000)
(Ur. 1. RS, št. 9/2000) Republika Slovenija v letu 2000 izdala triletne, petletne in desetletne
obveznice, v skladu s Programom financiranja državnega proračuna za leto 2000.
V letu 2000 so tako bfle izdane obveznice z oznakami RS 16, RS 17, RS 18, RS 19 in RS20.
Triletne obveznice RS 16 so bile prvič izdane 24.02.2000, prav tako petletne obveznice RS 17.
Desetletne obveznice RS 18 so bile prvič izdane 26.04.2000. Druge in tretje triletne obveznice
v letu 2000, RS 19 in RS20, pa so bile prvič izdane 24.07.2000 oziroma 01.12.2000.
Obveznice RS16, RS17, RS19 in RS20 so izdane v apoenih po 10.000 SIT, obveznice RS18
pa v apoenih po 100 EUR. Zneski izdaj triletnih obveznic zanšajo 6.000.000.000 SIT,
petletnih obveznic 9.000.000.000 SIT, desetletnih obveznic pa 50.000.000 EUR.
Obresti od obveznic RS 16, RS 17, RS 19 in RS20 se obračunavajo na konformni način po
variabilni obrestni meri TOM + 4,2 % (RS 16, RS 19 in RS20), oziroma TOM + 4,7 % (RS 17).
Obresti od obveznic RS 18 pa se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 6 %
letno. Obresti od vseh obveznic se izplačujejo v SIT.
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Porabo proračuna za leto 2001 predstavljajo plačila obresti v februarju (RS 16 in RS 17), aprilu
(RS 18), juliju (RS 19) in decembru (RS20).
4.

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

Za leto 2001 se predvideva izplačilo vseh obresti v skladu s pogodbami, uredbami in
prospekti vrednostnih papirjev tako glede rokov plačila kot .tudi višine zneskov. Takšne
obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem primeru Republika Slovenija
delno izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje
zadolževala pod manj ugodnimi pogoji.

22011604-OBVEZNOSTI
IZ
NASLOVA
FINANCIRANJA
PRORAČUNA- TUJE ZADOLŽEVANJE
1.

IZVRŠEVANJA

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram zajema odplačevanje obresti od tujega državnega dolga, ki je nastal zaradi
financiranja nacionalnega programa izgradnje avtocest, zaradi financiranja temeljnih
razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije in zaradi financiranja preteklih
proračunskih porab v Republiki Sloveniji. Zaradi velikega narodnogospodarskega pomena
izgradnje avtocest in temeljnih razvojnih programov obrambnih sil je njihovo financiranje
Republika Slovenija uredila ločeno.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj podprograma je predvsem financiranje vsakoletnih proračunskih porab
Republike Slovenije, izpeljava nacionalnega programa izgradnje avtocest in izpeljava
temeljnih razvojnih programov obrambnih sil. Zaradi izvedbe teh programov se je država v
preteklosti zadolževala z najemanjem kreditov in izdajanjem vrednostnih papirjev, sedaj pa
mora ta dolg odplačevati skupaj z obrestmi, kar predstavlja nove vsakoletne obveznosti
podprograma.
3.

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

Glavna dejavnost podprograma je redno odplačevanje obresti od kreditov in vrednostnih
papirjev Republike Slovenije. Zakonskih podlag za te obveznosti države je več, po zneskih pa
imajo največje obveznosti podlago v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 (Ur. 1.
RS, št. 9 /2000) in Zakonu o javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99).
Obresti - Evroobveznica DEM - postavka 4004
Izdaja teh obveznic je bila namenjena financiranju proračuna Republike Slovenije. Obveznice
so bile izdane na podlagi Zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v
obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Ur. 1. RS, št. 31/97).
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V skladu s sklepom Vlade RS z dne 05.06.1997 št. 440-01/97-5 je bil natančno določen način
izdaje obveznic in njihova obrestna mera. Obveznice so bile izdane 16.06.1997 v skupnem
znesku 400 milijonov DEM.
Obresti od teh obveznic se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 5,75 %
letno. Izplačujejo se vsakega 16.06., do vključno 16.06.2004, ko dospe v plačilo tudi glavnica
obveznic.
Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo obresti v mesecu juniju.
Obresti - tuii krediti - TRP - postavka 4146
Planirani so odhodki za plačilo obresti za tuje kredite, najete na osnovi Zakona o
zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil v RS v
letih 1994 - 2003 (Ur. 1. RS, št. 13/94).
Leta 1994 je bil najet kredit pri Export Development Corporation, Ottawa v znesku
23.088.886 USD po obrestni meri LIBOR + 1,25 % in bo odplačan leta 2001. Kredit, ki je bil
najet leta 1996 pri sindikatu bank z Bankgesellschaft Berlin kot agentom v znesku 60.000.000
DEM, pa se bo odplačeval do leta 2003 po obrestni meri LIBOR + 0,23 %.
Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil v
RS v letih 1994 - 2003 (Ur. 1. RS, št. 13/94) je zakonska osnova tudi za del kredita v znesku
34.338.562 USD najetega pri sindikatu bank z Bayerische Landesbank kot agentom v
skupnem znesku 60.000.000 USD. Kredit se bo odplačeval po obrestni meri LIBOR + 0,56 %
do leta 2002.
Obresti - novo zadolževanje v tujini - postavka 4609
V znesku so planirani odhodki za obresti iz naslova dolgoročnega tujega zadolževanja z
izdajo vrednostnih papirjev na tujem trgu, najemanjem kreditov pri tujih poslovnih bankah in
obresti iz naslova črpanja revolving posojila.
Obresti - Evroobveznica EUR 1998 - postavka 5777
Prva Evroobveznica v EUR je bila izdana na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97). Izdaja obveznic je bila namenjena
predčasnemu odplačilu vseh obveznosti iz NFA obveznic serije DEM/1 in USD/1, izdanih
11.06.1996 v skladu z Zakonom o prevzemu dela dolga po Novem finančnem sporazumu iz
leta 1988 in o izdaji obveznic zaradi zamenjave tega dolga (Ur. 1. RS, št. 14/96). Predčasno
odplačilo je bilo opravljeno v skladu s programom financiranja Republike Slovenije za leto
1998.
V skladu s sklepom Vlade RS z dne 12.03.1998 št. 400-05/98-1 je bil natančno določen način
izdaje obveznic v smislu dospetja, velikosti izdaje in namena izdaje. Obveznice so bile izdane
27.05.1998 v skupnem znesku 500 milijonov DEM.
Obresti od teh obveznic se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 5,375 %
letno. Izplačujejo se vsakega 27.05., do vključno 27.05.2005, ko dospe v plačilo tudi glavnica
obveznic.
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Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo obresti v mesecu maju.
Obresti - Evroobveznica EUR 1999 - postavka 6593
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98, 91/98) je Republika Slovenija za potrebe financiranja proračuna v letu 1999
18.03.1999 izdala četrto Evroobveznico v skupni višini 400 milijonov EUR.
Obresti od teh obveznic se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 4,875 %
letno. Izplačujejo se vsakega 18.03., do vključno 18.03.2009, ko dospe v plačilo tudi glavnica
obveznic.
Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo obresti v mesecu marcu.
Obresti - tuji krediti - postavka 6600
Planirani so odhodki za plačilo obresti za tuje kredite.
Pri Svetovni banki za obnovo in razvoj so bili najeti štirje krediti. Kredit v znesku USD
80.000.000 je bil najet na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za prestrukturiranje
podjetniškega sektorja EFSAL (Ur. 1. RS, št. 46/93), odplačan bo leta 2008. Zakonska osnova
za kredit v višini DEM 4.600.000 je Zakon o najetju posojila pri IBRD za Slovenski ekološki
projekt - GIS (Ur. 1. RS, št. 31/96).
Na podlagi Zakona o najetju posojila pri IBRD za posodobitev evidentiranja nepremičnin (Ur.
1. RS, št. 89/99), je Republika Slovenija najela kredit v višini 14.050.000 EUR po fiksni
obrestni meri z devetletno odplačilno dobo z vključenim 3 letnim moratorijem. V letu 2000 se
je navedeni kredit črpal v višini 2.290.500,00 EUR.
V letu 2000 je bil sprejet tudi Zakon o najetju posojila pri EBRD za projekt razvoja
upravljanja sistema zdravstvenega varstva v RS (Ur. 1. RS, št. 31/2000), na osnovi katerega je
Republika Slovenija najela kredit v višini 9.000.000,00 EUR. Rok odplačila je 15 let s 5
letnim odlogom plačila.
Kredit v višini USD 30.000.000 najet pri Evropski banki za obnovo in razvoj, temelji na
Zakonu o najetju kredita pri EBRD za prenovo magistralnih cest in bo odplačan v letu 2009.
Na osnovi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 1994 in 1995 (Ur. 1. RS, št. 26/94) je bil
najet kredit pri sindikatu bank s Sumitomo Bank Limited, London kot organizatoijem kredita
v višini USD 60.000.000.
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 1994 in 1995 (Ur. 1. RS, št. 26/94) je zakonska
osnova tudi za del kredita v znesku USD 25.661.438 najetega pri sindikatu bank z Bayerische
Landesbank kot agentom v skupnem znesku USD 60.000.000. Kredit bo odplačan leta 2002.
Na podlagi Zakona o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj (Ur. 1. RS, št.
52/98) je Republika Slovenije najela posojilo v skupnem znesku SIT 9.203.490.200. Posojilo
se črpa do največ 40 % vrednosti investicije. V letu 2000 se je omenjeno posojilo črpalo v
višini 6,5 mlrd SIT.
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Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 1998 je Republika Slovenija v
novembru 1998 najela dve Schuldschein posojili v zneskih 50 mio DEM in 124,5 mio DEM
po fiksnih obrestnih merah 5,56 % oz. 5,51 %. Glavnici obeh posojil zapadeta v enkratnem
znesku leta 2006.
Obresti - tuii krediti (avtoceste-) - postavka 6602
Na postavki so planirani odhodki za plačilo obresti po sklenjenih kreditnih pogodbah z
mednarodnimi finančnimi institucijami pred letom 1992 za izgradnjo avtocestnega omrežja.
Gre za kredite najete pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj v skupnem znesku
36.528.965 USD ter Evropski investicijski banki v skupnem znesku 151.639.000 ECU.
Zakonska osnova je Zakon o določitvi nalog, kijih od 1.1.1990 opravljajo organi SIS (Ur. 1.
SRS, št. 42/89).
Obresti - Evroobveznica USD - postavka 7386
Obveznice so bile izdane 06.08.1996 v nominalni vrednosti 325 milijonov USD na podlagi
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur. 1. RS, št. 5/96), in sicer
za namene določene v prvem odstavku 85. člena tega zakona. V skladu s sklepom Vlade RS z
dne 22.07.1996 št. 430-03/93-9/7-8 je bil natančno določen način izdaje obveznic v smislu
predpisanega donosa.
Obresti od teh obveznic se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 7 % letno.
Izplačujejo se vsakega 06.02. in 06.08., do vključno 06.08.2001, ko dospe v plačilo tudi
glavnica obveznic.
Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo obresti v mesecu februarju in mesecu
avgustu.
Obresti - Evroobveznica EUR 2000 - postavka 1214
Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2000
je na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000)
(Ur. 1. RS, št. 9/2000) Republika Slovenija 24.03.2000 izdala peto Evroobveznico v skupni
višini 400 milijonov EUR.
Obresti od teh obveznic se obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 6 % letno.
Izplačujejo se vsakega 24.03., do vključno 24.03.2010, ko dospe v plačilo tudi glavnica
obveznic.
Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo obresti v mesecu marcu.
4.

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

Za leto 2001 se predvideva izplačilo vseh obresti v skladu s pogodbami, uredbami in
prospekti vrednostnih papirjev tako glede rokov plačila kot tudi višine zneskov. Takšne
obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem primeru Republika Slovenija
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delno izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje
zadolževala pod manj ugodnimi pogoji.

22011605-STROŠKI FINANCIRANJA IN UPRAVLJANJA Z DOLGOM
/■

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

V podprogramu stroški kreditiranja in upravljanja z dolgom je zajeto upravljanje z vsemi
stroški, ki nastajajo pri zadolževanju države. To so predvsem stroški bančnih storitev,
provizije, zaračunane ob zadolževanju, stroški plačilnih agentov za izplačevanje obveznosti iz
državnega dolga, stroški vodenja registra vrednostnih papirjev, stroški kotacije vrednostnih
papirjev na borzi in drugi operativni odhodki. V zadnjem času postajajo vse pomembnejši tudi
stroški promocije državnih vrednostnih papiijev.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov kreditiranja oziroma omejitev teh stroškov
na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito. Pri tem ni bistveno nižanje
stroškov za vsako ceno, saj bi to lahko povzročilo negativne posledice pri samem
zadolževanju. Ker so stroški zelo raznoliki in za posamezen posel relativno nizki, je
pomembno tudi agregiranje stroškov v skupine in obravnavanje vsake skupine posebej.
Osnova za to je ekonomska klasifikacija.
3.

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

Dejavnosti na področju tega podprograma bodo predvsem analiziranje višine posameznih
stroškov, pregled pogodb, iz katerih ti stroški izhajajo, in na tej osnovi iskanje možnosti za
njihovo nižanje oziroma učinkovito upravljanje. Poleg višine zneskov bo dan poudarek tudi
na plačilne roke, saj naj bi ti bili za državo čim ugodnejši.
Stroški finančnih razmerij - postavka 6522
V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova stroškov, ki nastajajo pri servisiranju
državnega dolga in drugih finančnih obveznosti državnega proračuna, in odhodki, ki so
povezani z zadolževanjem doma in v tujini v letu 2001.
To so predvsem provizija Banke Slovenije za opravljanje plačilnega prometa, nadomestilo
stroškov upnikom ob najemanju kreditov, stroški od nečrpanih kreditov, stroški plačilnega
prometa korespondenčnih bank, stroški konverzije, stroški plačilnih agentov Republike
Slovenije za izplačevanje obresti in glavnic obveznic, nadomestila stroškov Centralne
klirinško depotne družbe za uvrščanje vrednostnih papirjev v centralni register, za vodenje
registra vrednostnih papirjev in za izpisovanje imetnikov iz registra, pristojbine za uvrstitev
vrednostnih papirjev v borzno kotacijo in nadomestila za vzdrževanje kotacije, stroški
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oglaševanja izdaj in drugega obveščanja o vrednostnih papirjih v medijih, stroški oblikovanja
in tiskanja prospektov obveznic itd.
4.

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

V letu 2001 se predvideva nadaljnje analiziranje stroškov in iskanje možnosti za njihovo
zniževanje, vendar ne za vsako ceno. Republika Slovenija je kratkoročno pripravljena nositi
tudi nekaj višje stroške, vendar z namenom, da se to kompenzira z ugodnejšimi pogoji
zadolževanja. Pri tem so mišljeni predvsem stroški promocije državnih vrednostnih papirjev.
V letu 2001 bodo pomembna tudi pogajanja s poslovnimi parterji in ostalimi institucijami kot
sta borza in centralna klirinško depotna družba, kjer se bo poskušalo doseči zniževanje
oziroma vsaj ohranitev raznih pristojbin na isti ravni.

23021601-REZERVA REPUBLIKE SLOVENIJE
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Sredstva na tem podprogramu so namenjena za programe pomoči v primerih naravnih nesreč.
V letu 2001 so planirana sredstva v višini 6 mlrd SIT.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročne cilje tega podprograma je nemogoče ovrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna
od naravnih katastrof - nesreč., ki so se zgodile v preteklosti in se odprava posledic financira
še v letošnjem letu, oziroma je del sredstev predviden tudi za primere eventuelnih nesreč, ki
se bodo zgodile v letu 2001.
3.

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

Sredstva na tem podprogramu so namenjena za programe pomoči v primerih naravnih nesreč.
V letu 2001 so planirana sredstva v višini 6 mlrd SIT. Zakonska podlaga sta Zakon o javnih
financah in Zakon o izvrševanju proračuna.
4.

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

Glavni letni izvedbeni cilj, je financiranje odprave nesreč iz preteklih letna podlagi sprejetih
zakonov in ob morebitni novi nesreči, zagotavljati sredstva za najnujnejšo pomoč ob nesreči.

23031601-SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
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1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Sredstva na tem podprogramu so planirana v obsegu, ki naj bi Vladi RS omogočal izvrševanje
proračuna RS za leto 2001 v okviru pristojnosti, ki so določene z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS. Splošna proračunska rezervacija je v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila
zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila
zagotovljena v zadostnem obsegu.
2.

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

Dolgoročni cilj je čim manjša poraba sredstev na tem podprogramu, saj to pomeni natančno
planiranje odhodkov državnega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.
3.

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

Zakonska podlaga za porabo sredstev je Zakon o izvrševanju proračuna. Natančno planiranje
je v tem primeru nemogoče,saj je splošna proračunska rezervacija je v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v
proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati
podprograma

na nivoju

Vladi RS bo omogočeno izvrševanje proračuna v okviru pristojnosti, ki jih določa Zakon o
izvrševanju proračuna
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Leto 2001

Obrazložitev finančnega načrta neposrednega uporabnika državnega proračuna

2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
1711 Ministrstvo za notranje zadeve
1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce
1714 Policija
L PRORAČUNSKI IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI
D. PRORA ČUNSKI IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
m. GRAFIČNI PRIKAZ PRORAČUNSKIH IZDATKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH
IV. OBRAZLOŽITEV OZIROMA PROGRAM DELA
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

v tisoč tolarjih
Sprejeti
proračun 2000
(D

MIN/PU/GPR/PPR/PP
1

MTVICTRCTVn V A NATDAMtV TinVVV -

Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)

Indeks
(4H3):(2)

40.011.429 1

40.968.897 1

49.539.034 1

120,9|

|l7n^^'Minisfrstvozanotranjezadeve^^^^^^^^^^^^^^^

S.854.411 frj

S.S46.798||

4.737.590 ||

85,4^

0801 Notranje zadeve
08011701 Urejanje notranjih zadev
3107 Plače
1217 Izobraževalna dejavnost VPVŠ
3431 Materialni stroški
4150 Financiranje projektov
7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
6598 Državna meja - Lastna udeležba PHARE
8381 Podpora pri pov.kapacitet za utrjevanje post.o doLstatusa
begunca v Si - T. DONACIJA
8488 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99
8648 Financiranje novoletne prireditve za otroke delavcev MNZ RS donacija
8670 Računalniška oprema PU - donacija
8711 Novogradnje in adaptacije prostorov za potrebe MNZ - srčd. od
prodaje državnega premoženja
08011702 Upravne zadeve
1219 Organizacija in izvedba usposabljanj
1222 Opravljanje izpitov
1223 Usposabljanje administrativne sposobnosti pred vstopom v EU
6597 Nadgradnja državljanskih listin
7400 Razvoj javne uprave - Lastna udeležba PHARE
08011703 Upravljanje z driavnim premoženjem
1225 Sredstva od odprodaje osnovi h sredstev počitniške dejavnosti
8386 Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja
8387 Nakup psov - sredstva od prodaje državnega premoženja
8388 Osebna oprema - sredstva od prodaje državnega premoženja
8389 In formacijska oprema - sredstva od prodaje državnega
premoženja
8404 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine
8407 Stanovanja - sredstva od prodaje državnega premoženja
8433 Oprema - sredstva odškodnine
8443 Nakup stanovanj iz sred. od obročne prodaje po stan.z. - sred.
od prodaje premoženja
8599 Posebna tehnična oprema MNZ - sredstva od prodaje državnega
premoženja
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08021702 Notranja varnost
6599 Zbornica za zasebno varovanje
8357 Sof.mednarodnega simpozija Policing in Central andEastern
Europe - DONACIJA
08021703 Kriminalistična dejavnost
6605 Detektivska zbornica
8625 Leonardo da Vinci - TUJA DONACIJA
1906 Pomoči šolajočim
19061701 Štipendije
5387 Štipendije

5.806.778
5.577.622
1.552.390 .
0
425.488
32.639
3.242.105
325.000
0

5.515.282
5.204.517
1.608.327
0
428.824
18.571
2.746.936
313.899
1.618

4.654.690
4.264.094
2.040.974
57.617
498.701
12.000
140.000
678.906
1.569

84.4
81,9
126,9
116.3
64,6
5,1
216,3
97,0

84.549
1 76

690.993
0

817,3
0,0

0
0

1.616
0

0
143.334

0,0

38.659
0
0
0
11.579
27.080
190.497
0
29.843
2.984
0
2.487

21.043
0
0
0
7.457
13.586
289.722
0
4.530
2.065
2.140
47

215.012
55.523
j6.039
100.000
10.000
13.450
175.584
14.880
9.920
992
0
0

1.021,8

14.921
29.843
995
109.424

28.500
0
261
251.746

14.880
35.712
0
99.2V)

52,2

0

433

0

0,0

7.000
5.000
5.000
0

10.423
8.484
5.000
3.484

6.200
5.000
5.000
0

59.5
58,9
100,0
0,0

1.939
1.018
922
748
748
748

1.200
1.200
0
0
0
0

61,9
117.9
0.0
CL2
0,0
0,0

u
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0
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2.000
2.000
0
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985
985
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99,0
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219,0
48.0
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0.0

0,0
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Sprejeti
proračun 2004
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvo
20031701 Programi za tujce
1048 Oskrba in prehrana azilantov
2201 Servisiranje javnega dolga
22011701 Obresti domačega zadolževanja - stanovanjski krediti
6754 Plačilo obresti stanovanjskih kreditov najetih do L 1990
1713 |[Prehodni dom Republike Slovenije za tujce

20.928
20.928
20.928
18.720
18.720
18.720
X

Predhodna
realizacija 2000
(2)
20.047
20.047
20.047
298
298
298

jliL

Predlog
proračuna 2001
(3)
76.700
76.700
76.700
0
0
o
jai

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu
20031701 Programi za tujce
6025 Plače
1714 IjPoličij a

(4H3):(2)
382.6
382,6
382.6
0J9
0,0
0,0
°-°i
M
0,0
0,0

II

0801 Notranje zadeve
08011703 Upravljanje z državnim premoženjem
8683 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08021701 Prometn a vam ost
1226 Posebna sredstva za nadzor prometa
5583 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS
08021702 Notranja varn ost
5569 Plače
1232 Usposabljanje PA
1233 Zdra vstvena preventiva
1235 Prevozne in druge storitve
137 Počitniška dejavnost
139 Prehrana - gostinske storitve
5572 Materialni stroški
5573 Strelivo, plinska sredstva
5576 Učni center - materialni stroški
5577 Stroški službenih stanovanj in samskih domov
1228 Investicije in investicijsko vzdrževanje pobere
5578 Sredstva za varstvo pri delu
5579 Osebna oprema
5580 Zaščitna sredstva
8471 PHARE CPCU - Državni operativniprogrzr: za leto 1997 Podpora predpristopnim pripravam COP >" - SL 9703
8472 Policijski orkester - DONACIJA
8473 Sofinanciranje 50. letnice šolanja policijstr z sov - DONACIJA
8615 Sof. medn. sem. "Odnosi med policijo, drt :zi. ;n sod. pri preis.
kriminalitete" - T. DONACIJA
299 Lastna dejavnost policije
08021703 Kriminalistična dejavnost
1236 Posebna sredstva za izvajanje kriminalist::'r-: nejavnosti
8717 Izobraževanje UKP • donacija
1906 Pomoči šolajočim
19061701 Štipendije
5582 Štipendije
poročevalec, št. 16/V

Indeks
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34.157.018 II

35.422.099^1

44.801.444 ||

126,Sfr

o
o
o
34.034.584
56.002
0
56.002
33.978.582
28.324.600
0
0
0
0
0
4.888.482
55.000
33.500
47.000
0
10.000
600.000
20.000
0

15.181
15.181
15.181
35.250.589
55.010
0
55.010
35.195.436
29.318.663
0
0
0
0
0
5.114.391
44.576
11.809
39:931
0
10.000
599.248
20.000
25.509

9.546
9.546
9.546
44.589.422
311.380
253.500
57.880
43.764.542
34.315.652
15.488
3.530
56.591
140.504
153.046
5.365.009
45.000
0
47.-25
2.731.517
24.350
836.000
21.000
0

62.9
62,9
62,9
126.5
566,0

0
0
0

1.002
293
10.014

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
o
o
o
20.699
20.699
20.699

0
143
0
143
20.699
20.699
20.699

9.130
513.500
513.500
0
29.~00
29 700
29. '00

105.2
124.3
117.0

104.9
101.0
0.0
119,5
243,5
139.5
105,0
0.0

359.974,5
0.0
143.5
143.5
143.5
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MIN/PU/GPR/PPR/PP

v tisoč tolarji/,
Sprejeti
- Pror®^nl12000
O)

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu
20031701 Programi za tujce
1056 Oskrba, prehrana in prevozi tujcev
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101.735
101.735
101.735

831

Predhodna
realizacija 2000
fl)
135.630
135.630
135.630

Predlog
proračuna 2001
(3)

Indeks
(4H3):(2)

172.776
172.776
1 72.776

127.4
127,4
127,4
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

C. Račun financiranja

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Sprejeti
proračun 2000
(1)

MIN/PU/GPR/PPR/PP

2201 Servisiranje javnega dolga
22011701 Obresti domačega zadolževanja - stanovanjski krediti
5306 Plačilo anuitet stanovanjskih kreditov najetih do l. 1990
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28.080
28.080
28.080

832

Predhodna
realizacij a 2000
(2)

9.557
9.557
9.557

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4H3):(2)

0J)
0,0
0.0
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IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH

A. Bilanca odhodkov

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
_U1
tU.
t00,0Q%Y
25.077.769
61.21%
20.700 001
50,53%
912.659
2,23%
2.236.412
5,46%
440.325
1,07%
625.209
1.53%
163.163
0,40%
4.940.972
12.06%
3.406.680
8,32%
1.499.471
3,66%
13.058
0,03%
21.763
0,05%
7.565.686
18,47%
936.924
2,29%
865.695
2,11%
902.539
2,20%
1 441.978
3,52%
179.296
0,44%
406.123
0,99%
1.009.229
2,46%
94 967
0,23%
0
0,00%
1.728.934
4,22%
298
0.00%
298
0,00%
6.875
0,02%
6.875
0,02%
21.447
0.05%
21.447
0,05%
0
0,00%
6.018
0.01%
6.018
0,01%
3.349.833
8.18%
364.092
0,89%
517.900
1,26%
1.524.844
3,72%
0
0,00%
570352
1,39%
349.685
0,85%
0
0,00%
22.960
0,06%

MIN/K3/K4

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 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 storit\'e
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
4028 Davek na izplačane plače
4029 D rugi operativni odhodki
403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
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
420 Nakup in 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 In\>esticijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemljišč in nara\'mh bogastev42 OS Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
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Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
J3j
ffl Mffl
49.539.034 | [100,00%! plŽ0^
29.619.725
59.79%
118.1
24 509.097
49,47%
118.4
1.015.398
2,05%
111.3
2.621.709
5,29%
117,2
509.046
1,03%
115,6
753.631
1,52%
120.5
210.844
0,43%
129.2
5.709.603
11.53%
115.6
3.892.688
7,86%
114.3
1.775.677
3,58%
118.4
15.465
0,03%
118.4
25.773
0,05%
118,4
9.249.907
18.67%
122.3
1.278.046
2,58%
136.4
1.178.115
2,38%
136,1
1 023.163
2,07%
113,4
1.897 009
3,83%
131.6
199.258
0,40%
111.1
528.052
1,07%
130,0
1.120013
2,26%
111,0
102.290
0,21%
107.7
1.040.436
2,10%
883.525
1.78%
51,1
0
00
0.00%
0
0.00%
0,0
16.609
0.03%
241.6
16 609
0,03%
241,6
29.700
0.06%
138.5
24.000
0,05%
111,9
5.700
0,01%
6.200
0.01%
103.0
6.200
0.01%
103,0
4.907.290
9.91%
146.5
397.634
0,80%
109.2
1.79%
887489
171,4
2 489 809
5,03%
163.3
0
0,00%
1.37%
680.512
119,3
364.550
0.74%
104,3
24 800
0,05 V«
62.496
272,2
0,13%
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IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MIN/K3/K4
silSTRSTVO ZA NOTRANJE ZADI
550 Odplačila domačega dolga
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
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C. Račun financiranja
Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
™
ta
s
9.557"| jl00.00%l
9.557
100.00%
9.557
100,00%
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Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
oj
tfl ca-gmi
0 | {100,00%! RteM*
1LQ
0,0
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
17

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

08011701 UREJANJE NOTRANJIH ZADEV
Vključuje urejanje notranjih zadev, kar pomeni reševanje statusnih in drugih zadev državljanov
RS in drugih oseb na njenem ozemlju. Postopke in način urejanja je potrebno uskladiti z
evropskimi standardi. Gre za naloge, ki izhajajo iz predpostavk, opredeljenih v Pristopni strategiji
s področja pravosodja in notranjih zadev in opredeljene naloge v Državnem programu za sprejem
evropskega pravnega reda. V skladu s tem potekajo aktivnosti na področju usposabljanja,
izpopolnjevanja in sodelovanja s tujimi strokovnjaki pri pripravi novih zakonov in drugih aktov.
Podprogram vključuje tudi sredstva v zvezi z aktivnostmi glede rednih nalog na podlagi določb
zakonov in drugih predpisov (Zakon o vladi RS, Zakon o azilu, Zakon o urejanju statusa
državljanov drugih držav naslednic SFRJ v RS, Zakon o državljanstvu, Zakon o orožju ...) v
zvezi z reševanjem različnih vlog in izdajanjem dovoljenj in odločb s področja osebnih in
državljanskih stanj, tujcev, javnega reda, prometa in ugovora vesti vojaški dolžnosti.
V okviru tega podprograma so vključene tudi aktivnosti rednega delovanja in posebnih oblik
mednarodnega sodelovanja s Svetom Evrope, Evropsko unijo, Organizacijo združenih narodov
in drugimi institucijami ter dvostranska srečanja in mednarodna posvetovanja. Cilj teh aktivnosti
je boljše sodelovanje na večstranski ravni na področju notranjih zadev, kot so področje
nedovoljenih migracij in politike azila, politike vizumov, zunanjih meja in informacijskega
sistema Evropske unije, prepovedanih drog, ponarejanja dokumentov ter drugih odklonskih
ravnanj.
Za realizacijo zgoraj navedenega je potrebno v ta namen investirati v opremo, ki bo omogočala
dosego zastavljenih ciljev. Predvsem gre za modernizacijo in razširitev informacijske in
telekomunikacijske opreme ter drugo opremo, ki je potrebna za uspešno opravljanje vseh, na
podlagi zakonov temelječih nalog in aktivnosti.
V skladu s strategijo priključevanje Evropski uniji, je poudarek na zagotavljanju ustreznega
varovanja južne meje (schengenski kriteriji). V ta namen so pridobljena tudi sredstva PHARE, ki
so vključena v ta podprogram kot poseben projekt.
Aktivnosti se bodo financirale s PP: 3107-Plače, 3431-Materialni stroški, 4150-Financiranje
projektov, 7429- Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov.
Glavni letni izvedbeni cilji in planirani rezultati v letu 2001, ki zahtevajo predvsem finančna
sredstva za modernizacijo oziroma nove informacijske - programske rešitve in informacijsko
opremo ter sredstva za usposabljanje in plačilo storitev zunanjih izvajalcev, so:
dokončna priprava in sprejem Zakona o javnih zbiranjih, podzakonskih aktov in priprava
ustrezne informacijske programske podpore,
priprava in sprejem izvršilnih predpisov za izvrševanje Zakona o orožju z ustrezno
programsko podporo in usposobljenimi delavci v UE,
oblikovanje besedila za noveliranje Zakona o varnosti v cestnem prometu in dokončanje
podzakonskih aktov z ustrezno informacijsko podporo za vodenje evidenc vozil, voznikov,
tehničnih šifrantov, programa za Izpitne centre,
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reorganizacija področja ugovora vesti vojaški dolžnosti na principu decentralizacije
(oblikovanje šestih regijskih komisij) oziroma oblikovanje še ene komisije na nivoju države,
implementacija Zakona o potnih listinah državljanov RS - sprejem izvršilnih predpisov in
računalniška podpora za sprejem vlog in izročitev, oblikovanje evidence fotografij in
podpisov imetnikov v elektronski obliki,
implementacija Zakona o prijavi bivališča z ustrezno podatkovno informacijsko podporo v
smislu vnosa podatkov o tujcih, pripravo in izdelavo novih podzakonskih aktov, obrazcev in
prehod na elektronsko poslovanje,
oblikovanje oziroma vzpostavitev stalnega volilnega imenika za državljane RS, ki imajo
prebivališče v tujini v računalniški obliki,
informatizacija matičnih knjig z dokončnim prenosom podatkov na računalnik, povezavo s
CRP in informatizirano izdajo vseh potrdil in izpiskov,
sprejem še zadnjih dveh podzakonskih aktov na področju azila, ki bo omogočalo podlago za
oblikovanje in vodenje računalniške evidence prosilcev in povezavo preko Afisovega "finger
print" sistema z institucijami v državah EU,
oblikovanje Informacijsko dokumentacijskega centra za področje migracij in azila,
implementacija Zakona o tujcih v smislu računalniške podpore in tako ažurne informacijske
povezljivosti z UE in drugimi institucijami, ki imajo pristojnosti v zvezi s tujsko
problematiko,
dokončanje informatizacijske podpore na področju državljanstva,
uvedba direktnega elektronskega poslovanja v nekatere postopke UE in sistema izmenjave
podatkov preko CRP,
nadaljevanje projekta ISUNZ (Informacijski sistem upravnih notranjih zadev), ki je po
zaključeni tretji fazi trenutno v mirovanju.

Projekt: Vzpostavitev schengenskih standardov pri varovanju državne meje ter preprečevanje
ilegalnih migracij (PP 6598, 8488 )
Projekt obsega priprave Slovenije kot kandidatke za članstvo v EU. Naloge so s področja nadzora
državne meje in migracij in se delijo na sedem podprojektov: področje kadrov, opreme, področje
informacijsko-telekomunikacijske strukture, področje mejne kontrole na letališčih, v pristaniščih
in na vlakih, področje izravnalnih ukrepov, področje zakonodaje ter področje izobraževanja,
usposabljanja in izpopolnjevanja. V ta namen poteka že drugi "twinning" s področja nadzora
državne meje, nadaljevala pa se bosta tudi na področju migracij in kriminala.
Cilj je prilagoditev Slovenije in predvsem slovenske policije schengenskim standardom. V ta
namen so za izvajanje projekta zagotovljena tudi sredstva PHARE na podlagi potrjenega
Nacionalnega programa leto 1999, konec leta 2000 pa je bil potijen tudi Nacionalni program za
leto 2000.
Letni izvedbeni cilj v letu 2001 je dokončanje l.faze IT struktur, pripravljen osnutek novega
zakona o nadzoru državne meje, pripravljeni predlogi mednarodnih sporazumov, ki so potrebni za
izvajanje pravnega reda EU, usposobljeni učitelji - multiplikatoiji za prenos znanja, na področju
vstopanja v državo, bivanja in stalnega naseljevanja tujcev, usklajena slovenska zakonodaja in
njeno izvajanje z evropskim pravnim redom ter opravljena analiza tehnične opreme na EU
standard (VISION, SIS, SIRENE..).
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Ta projekt bo posledično zahteval tudi realizacijo naslednjih nalog, katerih financiranje se bo
odražalo tudi na drugih proračunskih postavkah (predvsem na PP 5572, 5569):
- povečanje števila kadrov na mejnih prehodih in ob mejni črti, predvsem ob meji z Republiko
Hrvaško,
- zagotovitev ustrezne infrastrukture glede na pričakovano povečanje sistemizacije delovnih
mest,
- zagotovitev ustrezne telekomunikacijske opreme in telekomunikacijske infrastrukture,
- zagotovitev ustreznega preoblikovanja izobraževalnega sistema,
- priprava ustrezne zakonodaje,
- nabava in vzdrževanje ustrezne opreme za mejno kontrolo in varovanje državne meje (zelene
in modre meje),
- priprava t. i. "kompenzatomih" ukrepov zaradi ukinitve notranjih meja.

Projekt: investicijski projekt Azilni dom (PP 6598)
V letu 2001 predvidevamo celovito reševanje predvsem prostorske problematike Sektorja za azil
v okviru katerega deluje Azilni dom. Na podlagi zakona o azilu (Ur.l.RS št. 61/99), se prosilci za
azil nastanjujejo v Azilnem domu, ki sedaj deluje v istih prostorih kot Center za odstranjevanje
tujcev. Zaradi prostorske stiske na Celovški cesti v Ljubljani in nepreklicne odpovedi najemnega
razmerja s strani najemodajalca LPP Ljubljana je nujno potrebno pridobiti novo lokacijo.
Cilj je omogočiti celostno in trajno rešitev vprašanja izvajanja obveznosti Republike Slovenije na
področju azila, tako glede spoštovanja vseh pravic, ki pripadajo tej kategoriji tujcev, kakor tudi
izpopolnjevanje vseh zahtev in priporočil mednarodnih institucij s področja človekovih pravic.
Za projekt je bil izdelan tudi predlog za Phare Nacionalni program za leto 2001. V primeru
zagotovitve teh sredstev bo potrebno iz proračuna RS zagotoviti le 50 % soudeležbo.
Realizacija projekta je predvidena v obdobju 2001 - 2003, letni izvedbeni cilj v letu 2001 pa je
nakup zemljišča za Azilni dom oziroma izvedena 1. faza investicije.

08011702 UPRAVNE ZADEVE
Vključuje naloge, povezane z reformo javne uprave, katere cilj je zagotoviti učinkovito,
usposobljeno in kakovostno delovanje uprave. Za dosego tega cilja so v okviru Upravne
akademije organizirajo tečaji usposabljanja državnih uslužbencev zlasti na področjih oziroma
tistih vsebin, za katere obstajajo največje potrebe po dodatnem izobraževanju in usposabljanju
upravnih delavcev. Gre za horizontalne programe usposabljanja in izpopolnjevanja javnih
uslužbencev, kar pomeni izobraževanje s področja tipičnih nalog, ki jih opravlja večina javnih
uslužbencev enake ravni oziroma poklica pri svojem vsakodnevnem delu v organih javne uprave.
Cilj sprememb zakonodaje na področju organizacije državne uprave je usklajenost slovenske
zakonodaje in njeno izvajanje z evropskim pravnim redom, kar bo omogočilo racionalnejšo
organizacijo uprave in s tem določene proračunske prihranke. Ukinitev organov in organizacij v
sestavi ministrstev na področjih, kjer takšen status ni potreben, oziroma njihova pretvorba v
notranje organizacijske enote, bo omogočila racionalnejše organiziranje spremljajočih funkcij
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(kadrovske, finančne, računovodske itd.) ter preglednejša razmerja znotraj ministrstev.
Ustanovitev javnih agencij na področjih, kjer je mogoče s to organizacijsko rešitvijo zagotoviti
uveljavljanje sodobnejšega managerskega pristopa pri gospodarjenju z javnimi sredstvi, bo prav
tako prinesla j avnofinančne prihranke.
Zakon o javnih uslužbencih, ki bo sprejet v letošnjem letu, bo začel veljati v letu 2002. Ta zakon
bo zagotovil možnosti fleksibilnejšega kadrovskega managementa (upravljanja s človeškimi viri).
Predvidel bo izvedbo analiz poslovanja v vseh organih javne uprave in reorganizacijo na tej
podlagi; reorganizacija v tem kontekstu pomeni strukturne spremembe v sistemizacijah delovnih
mest in morebitno ugotavljanje presežkov delavcev. Zakon o javnih uslužbencih bo prinesel tudi
bistveno preglednejši sistem delovnih mest in nazivov ter posledično preglednejše načrtovanje
zaposlovanja, napredovanja in drugih elementov kadrovskega odločanja, ki imajo finančne
posledice. Zakon bo zagotovil po eni strani devolucijo kadrovskega odločanja, po drugi strani pa
uvedel centraliziran nadzor nad izvajanjem predpisov s področja sistema javnih uslužbencev.
Pomembna področja reforme javne uprave so uvajanje kakovosti v delo upravnih organov,
uvajanje standardov poslovanja s strankami in uvajanje elektronskega poslovanja s strankami.
Glede na to, da so upravne enote tisti organi, pri katerih stranke najpogosteje prihajajo v stik z
državno, oziroma organi, ki opravijo največji delež storitev za stranke, je najprimerneje, da se ta
tri področja modernizacije uprave pospešijo prav v upra\mh enotah. Programi uvajanja
standardov kakovosti, sodobnejših pristopov k poslovanju s strankami in informatizacije se bodo
zato testno (pilotsko) uvajali predvsem v upravnih enotah. Cilj teh projektov je zagotoviti večjo
kakovost poslovanja upravnih enot, predvsem pa dvig standardov poslovanja s strankami.
Posebej pomemben cilj je izvajanje politike horizontalnega usposabljanja na področju evropskih
zadev (izvajanje sprejete strategije usposabljanja) in na drugih področjih, kjer je potrebna enotna
vladna politika namesto sektorskega (resornega) pristopa. Gre predvsem za znanja na področju
sistema javne uprave in managementa v javni upravi ter znanja, potrebna za strokovne izpite v
upravi.
V letu 2001 bo potekal postopek pridobivanja certifikatov kakovosti serije ISO 9000 v približno
desetih upravnih enotah, v letu 2002 pa še v naslednjih desetih upravnih enotah. Finančna
sredstva, potrebna za certificiranje v letu 2001, obsegajo približno 30.000.000 SIT, za
usposabljanje na področju uvajanja kakovosti 5.000.000 SIT. za obdelavo anket o zadovoljstvu
strank in zaposlenih v upravnih enotah pa 5.000.000 SIT . Uveljavljena bo tudi uredba o
poslovanju upravnih organov s strankami - v letu 2001 pilotsko za približno 15 upravnih enot, v
letu 2002 pa še za vse preostale upravne enote. V letu 2001 se bo nadaljeval tudi projekt
informatizacije upravnih enot. Podlaga za informatizacijo je posnetek in standardizacija vseh
postopkov upravnih storitev in dokumentov, povezanih s temi postopki. Rezultat tega projekta bo
tudi podlaga za izgradnjo novega sistema upravne statistike, ki bo omogočala spremljanje
učinkovitosti delovanja upravnih enot. Ocenjena vrednost projekta posnetka in standardizacije
postopkov ter izdelave elementov upravne statistike je 20 mio SIT.
Zakon o javnih uslužbencih bo povzročil določeno obremenitev proračuna šele v letu 2002 tedaj bodo potrebne nove zaposlitve na področju na novo uvedenega nadzora v upravi. Na
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podlagi zakona bodo ustanovljene tudi personalne komisije kot organi instančnega odločanja o
kadrovskih zadevah oziroma o pravicah in dolžnostih iz delovnih razmerij; za delovanje teh
komisij bo potrebno zagotoviti določena finančna sredstva.
V letu 2001 bodo potrebna tudi sredstva za sofinanciranje CRP na področju razvoja pravnega
sistema v višini 5.000.000 SIT, in sicer za področje zakonodaje in podzakonskih predpisov s
področja organizacije uprave, upravnega postopka in sistema javnih uslužbencev.
Predvidena sredstva za področje usposabljanja upravnih delavcev predstavljajo del celotne mase
sredstev za usposabljanje - tisti del, ki se načrtuje centralno in zagotavlja pripravo in izvedbo
enovite politike usposabljanja. Horizontalno usposabljanje na področju evropskih zadev je eden
izmed nujnih pogojev pri vstopanju Slovenije v EU. Izvedbo horizontalnih programov v okviru
strategije usposabljanja za EU je mogoče zagotoviti le, če so zagotovljena ustrezna finančna
sredstva pri nosilcu izvajanja te strategije.
V okviru reforme javne uprave pa je tudi zaradi sedanjega neurejenega stanja nujno potrebno
posvetiti osebnost pozornost področju plač, in sicer pripravi in uvedbi enotnega urejenega
plačnega sistema v javnem sektoiju. Sedanji sistem plač v javnem sektoiju, ki ga ureja več kot 40
različnih predpisov (zakonov, podzakonskih aktov in kolektivnih pogodb), je namreč
nepregleden, razmerja med posameznimi plačami so porušena, kar povzroča nezadovoljstvo
zaposlenih.
Upoštevaje navedeno stanje je potrebno pripraviti nove, primerljive in enotne rešitve, ki bi
zagotavljale preglednost in primerljivost plač glede na zahtevnost dela znotraj javnega sektorja ter
tudi navzven. Pri pripravi rešitev bo ob upoštevanju vseh interesov ter finančnih možnosti države
nujno sodelovanje strokovne javnosti kot tudi socialnih partnerjev, in sicer tako pri določanju
obsega zaposlenih, za katere bo veljala enotna ureditev plač, kot tudi pri pripravi strokovnih
podlag in izhodišč za določanje osnovnih plač, primerjav in razmerij.
Cilj. ki ga je potrebno doseči na tem področju, je sprejem in uveljavitev zakon o plačah v javnem
sektoiju, ki bo enotno urejal dogovoijeni obseg plačnega sistema, hkrati pa bo omogočal tudi
kolektivno dogovarjanje, saj bo določal tudi tiste posebnosti, ki izhajajo iz narave posameznega
poklica ali dela, ki narekujejo dodatno urejanje s kolektivno pogodbo ali drugim aktom.
V letu 2001 torej predvidevamo implementacijo Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o vladi
in ministrstvih oziroma normativno ureditev sistema javnih uslužbencev. Cilj je vzpostaviti
učinkovit nadzor nad uresničevanjem navedenih zakonov. Aktivnosti v zvezi z zgoraj navedenim
se bodo financirale s PP 7400.

Projekt: Povečana administrativna sposobnost pred vstopom v EU (21701,21702,21703,21704)
Globalni cilj tega projekta, ki temelji na podlagi pripravljene Strategije usposabljanja in
izpopolnjevanja za povečanje administrativne sposobnosti pred vstopom Slovenije v Evropsko
unijo v skladu s sklepom Vlade RS št. 900-01/98-35 (T) z dne 4.11.1999, je omogočiti in
pospešiti proces tako, da bodo ključni slovenski upravni delavci usposobljeni za izvajanje svojih
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nalog, ki jih prinaša članstvo v Evropski uniji. Eden izmed pogojev, ki jih mora Slovenija
izpolniti pred vstopom v Evropsko unijo, je doseganje zadovoljive stopnje upravne
usposobljenosti javnih uslužbencev za prevzemanje pravnega reda Evropske unije oziroma za
njegovo pravilno izvajanje in uveljavljanje. Upravna usposobljenost pomeni tako oblikovanje
upravnih institucij kot proces usposabljanja ljudi, ki bodo v teh institucijah zaposleni, predvsem
na področju evropskih zadev, novega upravljanja javnega sektorja ter na drugih področjih,
pomembnih za učinkovito, kakovostno in profesionalno delovanje upravnega sistema.
Cilji usposabljanja so:
povečanje učinkovitosti delovanja uprave
- prilagajanje znanj upravnih delavcev uvajanju novih tehnologij in postopkov dela v upravi
- omogočanje horizontalne mobilnosti upravnih delavcev tudi za delo na področju evropskih
zadev (usposabljanje s področja evropske zakonodaje)
- omogočanje vertikalne mobilnosti upravnih delavcev
povečanje motivacije za delo upravnih delavcev v upravnem sistemu
- izboljšanje možnosti upravljanja s človeškimi viri.
Usposabljanje je potrebno nujno izvajati še pred vključitvijo v Evropsko unijo in zahteva
zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje.
Letni izvedbeni cilj za leto 2001 je v skladu s programom 50 usposobljenih upravnih delavcev.

08011703 UPRAVLJANJE Z DRŽAVNIM PREMOŽENJEM
Podprogram zajema naloge, povezane z upravljanjem državnega premoženja, ki je last RS in s
katerim upravlja Ministrstvo za notranje zadeve v skladu Zakonom o javnih financah (Ur.l.RS št.
79/99). Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur.l.RS št. 9/00).
Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l.RS št. 13/00) in Uredbo o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur.l.RS št. 52/98 in
dopolnitve).
Glavni letni izvedbeni cilji in planirani rezultati v letu 2001 so prodaja in nakup planiranih
nepremičnin in premičnin in uporaba sredstev iz naslova odškodnin v skladu s Programom
prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja in Načrtom nabav in gradenj iz kupnin
državnega stvarnega premoženja in iz odškodnin iz naslova zavarovanja premoženja, ki ju bo za
leto 2001 potrdila Vlada RS.
08021701 PROMETNA VARNOST
V okviru tega področja delovanja bo policija izvajala ukrepe za doseganje ciljev iz predloga
Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, za stabilnejšo in večjo stopnjo varnosti
cestnega prometa, ter izvajala preventivne ukrepe in pomagala osebam, ki zaradi posledic
prometnih nesreč potrebujejo posebno pomoč. Navedeni cilji pomenijo kontinuiteto strategije
dela policije za varnost cestnega prometa in so usklajeni s Smernicami generalne policijske
uprave do leta 2002 te s Smernicami evropske strategije policijskega dela za zmanjšanje posledic
prometnih nesreč v Evropi.
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Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001 in planirani rezultati:
Podprogram vključuje sredstva za izvajanje sistematičnega in učinkovitega policijskega
delovanja na področju uresničevanja nacionalnih ciljev glede varnosti cestnega prometa ter za
izvajanje preventivnih aktivnosti, vse s ciljem doseganja višje stopnje varnosti v cestnem prometu
in zmanjšanju števila žrtev prometnih nesreč na največ 280 mrtvih. Pri zagotavljanju prometne
varnosti bo policija dosegla merljive cilje:
•

•
•
•
•
•

hitrost: povečati kakovost policijskih ukrepov (opredelitev kritičnih odsekov, s tem
seznanjati vzdrževalce cest. učinkovito uporabljati radaije in laserske merilnike, zagotavljati
razpršenost točk meijenja hitrosti, nadzirati hitrost na podlagi tahografskih vložkov, akcija
"Teden umiijanja hitrosti"):
alkohol: doseči, da delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč na državnem nivoju
ne bi bil večji kot 8,5%;
varnostni pas: na vseh cestah doseči 90% uporabo varnostnih pasov na sprednjih sedežih in na
zadnjih sedežih na regionalnem nivoju najmanj 30% (preventivne aktivnosti),
čelada: zagotoviti 95 % uporabo varnostne čelade pri voznikih in potnikih na motornih
kolesih ter 60 % uporabo zaščitne čelade pri voznikih in potnikih na kolesih z motoijem;
pešci: intenzivirati aktivnosti za zagotavljanje skladnosti ravnanj pešcev s cestnoprometnimi
predpisi (preventivne aktivnosti, krajši poostreni nadzori);
povečati nadzor nad večkratnimi kršitelji cestnoprometnih predpisov.

S preventivnimi in represivnimi aktivnostmi bo policija povečala vidnost oziroma opaznost
policijskega dela (poostreni nadzori prometa in preventivne akcije, zagotavljanje stalne
navzočnosti policijskih patrulj, dosledno reagiranje na kršitve, ki vplivajo na ravnanja v cestnem
prometu ipd.). Tudi v letu 2001 se bodo izvajale različne preventivne akcije, kot so: hitrost ubija,
alkohol, varna zimska vožnja, veselo na kolo, idr..
Intenziviralo se bo policijsko sodelovanje v mednarodnih organizacijah, kar pa pomeni tudi
določene obveznosti (Tispol, akcija Morska deklica, skupina POMPIDUE). Potrebna je tudi
uskladitev s predpisi EU (priprava sprememb ADR, spremembe ZVCP), kot tudi dodamo
specialistično usposabljanje policije.
Za dosego načrtovanih ciljev, nalog in ukrepov so potrebni kadrovski in materialno-tehnični
pogoji. V ta namen se bodo sredstva (NPP07)namenila za nakup dodatne opreme in naprav, ki
jih policija potrebuje za izvajanje učinkovitih prometnovarnostnih ukrepov. Sredstva se bodo
porabila za nakup merilnikov hitrosti, elektronskih alkotestov, ročnih merilnikov hitrosti,
merilcev profila pnevmatik, prometnih znakov triopan, stožcev, tračnih metrov ipd..
Aktivnost: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS (PP 5583)
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije (skrajšano SPV) opravlja
svoje naloge v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Ur. list št. 30/98). Je nacionalni
koordinator aktivnosti na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu, katerega ključne
naloge so izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij, drugih gradiv, sodelovanje s
sredstvi obveščanja, pospeševanje prometne vzgoje udeležencev v prometu, spodbujanje
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znanstveno raziskovalnega dela na področju cestnega prometa, nudenje strokovne pomoči
občinskim svetom in sodelovanje v mednarodnih organizacijah.
V letu 2001 bo SPV nadaljeval z izvajanjem stalnih, rednih akcij za prometno vzgojo otrok in
izdajo gradiv za nekatere najnujnejše akcije. Posebno pozornost bo poleg varnosti otrok namenil
tudi akcijam namenjenim mladim voznikom, ki so vse pogosteje med udeleženci in povzročitelji
prometnih nesreč.
Predlog Nacionalni program varnosti v cestnem prometu, ki je v razpravi na odborih Vlade RS
predvideva, da bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS dobil pri usklajevanju
izvajanja nacionalnega programa dodatne obveznosti, ki bi v naslednjih treh letih zahtevale
popolnitev zaposlitev na svetu v skladu s sistemizacijo. V letu 2001 bi morali zagotoviti tri nove
zaposlitve, saj v nasprotnem primeru SPV ne bo uspel izpeljati niti nalog, ki nam jih nalagajo
ZVCP in mednarodne obveznosti.
Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati:
SPV usmeija svoje akcije v spreminjanje stališč udeležencev v prometu do varnih in nevarnih
ravnanj ter s prometno vzgojo. Oba procesa sta zasnovana dolgoročno in dajeta rezultate šele po
dolgoletnem načrtnem delu. Poleg tega je varnost prometa odvisna od vrste dejavnikov na katere
posredno ali neposredno vpliva delo osmih ministrstev. Število nesreč in smrtnih žrtev, ki jih
uporabljamo kot objektivno merilo pa je posreden rezultat prizadev anj in dela vseh. V letu 2001
bi morali v Sloveniji zmanjšati število smrtnih žrtev na največ 280 mrtvih, kar je ob sedanji
organizaciji dela izjemno zahteven cilj.
08021702 NOTRANJA VARNOST
V okviru tega podprograma se bodo sredstva namenila za delovanje policije, izvajanje aktivnosti
in projektov, ki vključujejo politiko in ukrepe za dosego zastavljeni ciljev. Aktivnosti in projekti
se bodo financirali s PP5569 plače, materialnimi stroški ((PP5572, 5573, 5577, 5578, 5579,5580)
ter investicijami in investicijskim vzdrževanjem (21707).
Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001 in planirani rezultati:
•

na področju VZDRŽEVANJA JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJA SPLOŠNE
VARNOSTI LJUDI IN PREMOŽENJA, katerega splošni cilj je pravočasno obvladovanje
vseh pojavnih oblik nasilja v zvezi z javnim redom, bo policija:
1.
spoštovala človekove pravice z upoštevanjem načela zakonitosti,
2.
zagotavljala stabilne varnostne razmere na javnih shodih in javnih prireditvah,
3.
zagotavljala učinkovito in pravočasno policijsko intervencijo za obvladovanje vseh
pojavnih oblik nasilja v zvezi z javnim redom,
4.
učinkovito intervenirala ob množičnih kršitvah javnega reda in miru.

Različni javni shodi in druga spontana zbiranja ljudi na javnih krajih in športne prireditve od
policije zahtevajo učinkovito ukrepanje. Zaradi tega je potrebno, tako ob shodih kot za
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preprečevanje nasilja vseh oblik, izvajati različne koncentracije števila policistov, izvajati
različne kombinirane oblike policijskega dela, kar je povezano z dodatnim angažiranjem
policijskih sil ter zagotoviti večjo mobilnost policistov. Občutek ogroženosti pri ljudeh se
zmanjša z vidnostjo oziroma prisotnostjo uniformiranih policistov.
Da policisti lahko varno izvajajo potrebne ukrepe, potrebujejo določeno zaščitno opremo in druga
tehnična sredstva. Zato bo policija za zagotavljanje visoke ravni varnosti v državi v okviru z
zakonom določenih nalog policije investirala v dodatno in novo opremo za vzdrževanje javnega
reda (sredstva za prisilno ustavljanje vozil, službeni psi, konji, specialna vozila).
Dodatno angažiranje policijskih sil pomeni tudi povečan obseg dela in posledično povečane
stroške dela.
•

na področju NADZORA DRŽAVNE MEJE je prioritetni cilj zagotavljanje visoke ravni
varnosti državne meje, prilagoditev dela policije zahtevam EU ter preprečevanje ilegalnih
migracij.

1. Poleg posebnega projekta - Vzpostavitev schengenskih standardov pri varovanju državne
meje ter preprečevanje ilegalnih migracij, ki je namenjen vzpostavitvi bodoče meje Evropske
unije (poseben projekt v okviru podprograma 08011701), kjer so sredstva namenjena
predvsem za tehnično pomoč in opremo, potekajo tudi redne aktivnosti varovanja državne
meje. Naloga je predvsem preprečevanje ilegalnih migracij na celotni meji RS ter redna
kontrola kopenske in morske meje. Postopno se bodo začele realizirati naslednje naloge:
povečanje števila kadrov na mejnih prehodih in ob mejni črti, predvsem ob meji z Republiko
Hrvaško, potrebno bo zagotoviti ustrezno telekomunikacijske in informacijske infrastrukture
z opremo, priprava ustrezne zakonodaje, nabava in vzdrževanje ustrezne opreme za mejno
kontrolo in nadzor državne meje (zelene in modre), priprava t.i. "izravnalnih" ukrepov zaradi
ukinitve notranjih meja. Zaradi prilagajanja standardom evropske zakonodaje in v zvezi s tem
povečanja mejnih policijskih postaj, ki bodo izvajale mejne kontrole, je realizacija novih
zaposlitev nujna, ne nazadnje tudi zaradi nujnosti povečanja števila policistov tam, kjer je
kriminaliteta izrazito povečana - to je predvsem področje organiziranega kriminala.
1. Na področju preprečevanja ilegalnih migracij je izrednega pomena prav vzpostavitev
učinkovitega in z mednarodnimi merili primerljivega sistema varovanja državne meje ter
mejne kontrole. Tudi v letu 2001 se namreč upravičeno pričakuje povečan pritisk ilegalnih
migracij na Republiko Slovenijo. Povečanje je povezano s sprostitvijo prometnih povezav na
območju bivših jugoslovanskih republik. Dejstvo je, da je zelo močan pritisk državljanov
azijskih držav povezan s prostim prihodom državljanov teh držav v ZRJ in BiH. Pričakovati
je tudi, da Hrvaška ne bo sposobna zajeziti takega povečanja, pritisk pa se veča tudi iz
Republike Madžarske, ki ima relativno liberalne pogoje za vstop v svojo državo, tudi za
državljane, ki v države Evropske unijo najpogosteje poskušajo vstopati ilegalno. Za dosego:
• učinkovitejšega nadzora državne meje bo v letu 2001 ustanovljena Specializirana enota za
nadzor državne meje, ki bo delovala na območju cele države. Za uspešno izvajanje nadzora
meje potrebuje policija večje število policistov ter nabavo posebnih sodobnih tehničnih
sredstev.
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•

•

prav tako je za dosego učinkovitejšega odstranjevanja tujcev iz države potrebno zagotoviti
dodatno število kadrov, primerne nastanitvene kapacitete za odstranjevanje tujcev, ki so v
postopku za odstranjevanje, zagotoviti sredstva za vračanje tujcev, sodelovati s tujimi
varnostnimi organi glede dogovorov o skupnih ukrepih in postopkih v zvezi s sprejemom
novih sporazumov o vračanju.

na področju PREVENTIVE, katerega splošni cilj je povečati kakovost in obseg preventivnega
dela v policiji na vseh treh ravneh policijske organiziranosti, povečati število posvetovalnih
teles in s tem doseči ustreznejšo porazdelitev odgovornosti pri preprečevanju kriminala in
drugih oblik deviantnih pojavov v družbi ter oblikovati nacionalni preventivni program.
Za dosego teh ciljev bomo v prihodnjem letu oblikovali nove in kvalitetnejše vsebine
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, uvedli nov sistem evidentiranja in
ocenjevanja preventivnega dela, oblikovali navodila za preventivno delo vodij policijskih
okolišev, izvajali nadzore nad novo strategijo preventivnega dela, organizirali sestanke,
okrogle mize in javne tribune
s predstavniki lokalnih skupnosti o ustanavljanju
posvetovalnih teles in drugih oblikah partnerskega sodelovanja med policijo in državljani ter
oblikovali pobude drugim državnim organom in institucijam za oblikovanje nacionalnega
preventivnega programa.

•

na področju VAROVANJA DOLOČENIH OSEB IN OBJEKTOV, katerega splošni cilj je
dvig kvalitete zagotavljanja osebne varnosti varovanih oseb doma in v tujini ter varovanja
objektov državnega pomen na osnovi spremljanja tehničnega razvoja in zagotovitve sodobne
tehnične podpore. V ta namen bo policija investirala v nabavo sodobnih tehničnih sredstev za
varovanje določenih oseb in objektov, komunikacijske opreme. V letu 2000 je bila izvedena
tudi reorganizacija službe varovanja, za katero je v teku projekt selitve na novo lokacijo.

•

na področju OPERATIVNEGA OBVEŠČANJA - POROČANJA je glavni letni izvedbeni cilj
zagotoviti operativno obveščenost vseh policijskih sil na terenu z uvedbo učinkovitejšega
sistema zvez, s katerim se bo izboljšal reakcijski čas policije na prijavo kaznivih dejanj ter
zagotovilo varovanje komunikacij operativnih enot na delu. Uporaba obstoječih radijskih
zvez je namreč pogosto motena, zaradi izpadov, pa tudi obstoječi analogni sistem ni ustrezno
varovan in dopušča, da kdorkoli lahko posluša pogovore policistov in kriminalistov, zato je
investiranje v sodobnejši in učinkovitejši sistem telekomunikacijskih zvez nujnost in pogoj za
realizacijo zastavljenega cilja.

•
-

na področju izvajanja IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA:
dograj evanj e sistema izobraževanj a, izpopolnj evanj a in usposablj anj a,
uvesti postopni
prehod na program izobraževanja odraslih za poklic policista, ki bo
nadomestil redni srednješolski program,
uvedba višješolskega strokovnega programa.
Za realizacijo ciljev na tem področju bo policija namenila sredstva za izvedbo in
zaključitev izobraževalnega progama na Srednji policijski šoli ter uvedbo višješolskega
strokovnega izobraževanja -Višje policijske šole, za izvedbo programa prekvalifikacije za
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poklic policist (kandidat za policista), organiziranju programov in izpopolnjevanje in
usposabljanje za celotno policijo na podlagi potrebnih operativnih prioritet policije.
Za uresničevanje zastavljenih ciljev na vseh področjih delovanja policije je potrebno v skladu
s predpristopno strategijo v EU zagotoviti večje število usposobljenih policistov, predvsem za
vzpostavitev učinkovitega nadzora državne meje. To pomeni, da je potrebno do leta 2005
zaposliti še 1500 policistov, to je vsako leto najmanj .400 novih policistov, ki pa jih je
potrebno predhodno usposobiti. Zato je za zagotavljanje ustrezno usposobljenega kadra
potrebno na področju strokovnega izobraževanja posodobiti vsebine izobraževalnih
programov, v katerih pripravo in izvedbo skušamo vključiti širši krog visoko strokovno
usposobljenih ljudi, tudi iz vrst mednarodnih organizacij.

Izvajanje potrebnih aktivnosti za realizacijo zastavljenih ciljev na vseh področjih delovanja
policije zahteva dodatno število usposobljenih policistov, ustrezno opremljenost policistov,
primerne delovne pogoje ter zagotovitev potrebnih materialno tehničnih sredstev. Pri načrtovanju
sredstev za izvedbo zastavljenih ciljev policije smo upoštevali smernice za pripravo proračuna in
predviden obseg aktivnosti in projektov, ki temeljijo na že sprejetih obveznostih iz dokumentov:
Državni program RS za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca 2002, Smernice
evropske strategije policijskega dela za zmanjšanje posledic prometnih nesreč v Evropi, Smernice
generalne policijske uprave do leta 2002, veljavnih zakonov, pravilnikov in internih aktov s
področja dela policije.
Precejšen del sredstev je namenjen nabavi osebne opreme - uniform ter dopolnilnih delov in
dodatkov uniform (PP5579), streliva (5573), zaščitnih sredstev (5580) in sredstev za varstvo pri
delu (5578), pri čemer je potrebno upoštevati, da bomo v letu 2001 na novo zaposlili 123
policistov pripravnikov in 450 kandidatov za policiste, ki jih je potrebno opremiti, kakor tudi
policiste, ki sodelujejo v mednarodnih mirovnih silah na Kosovu, Albaniji in Vzhodnem Timoiju.
Stroški osebne opreme na policista znašajo 453.000 SIT.
Za operativne potrebe uniformirane in kriminalistične policije na področju varovanja državne
meje, oseb in objektov, prometa je nujno potrebno nabava novih vozil, vključno z najemom 150
patruljnih vozil. Najem vozil je nujnost, saj v nasprotnem obnova voznega parka samo z rednimi
nabavami ne bo zadostila sedanjim potrebam operativnih enot, še posebno ob upoštevanju
dodatnih zaposlitev ter da je povprečna starost vozil, s katerimi razpolaga policija, več kot pet
let, kar pomeni večji izpad vozil iz uporabe zaradi izvajanja popravil ter višje stroške.
Pogoj za uspešno delo policije je tudi ustrezna kvalitetna in učinkovita informacijska in
telekomunikacijska podpora, ki mora hkrati zagotavljati ustrezno zaščito komunikacij in zaščito
podatkov v vseh evidencah in bazah podatkov. Sodobni način poslovanja, povečevanja
učinkovitosti in kakovostnejšega dela na vseh področjih dela policije zahteva najsodobnejšo
opremo. Zato so predvidene investicije v nadaljevanje posodobitve in nadgradnje obstoječega
policijskega informacijskega in telekomunikacijskega sistema, predvsem na južni meji za
izvajanje učinkovitejšega nadzora nad prehajanjem državne meje.
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V skladu s programom materialno tehničnega in kadrovskega razvoja Letalske policijske enote do
leta 2010, Strategiji razvoja Policije in povečanih operativnih potreb, obremenjenosti in
iztrošenosti helikopterjev, s katerimi razpolaga policija, je nujno potrebna postopna zamenjava
in posodobitev celotne flote. Podpora letalske policijske enote operativnim enotam policije je
nujnost za učinkovitejše delovanje na vseh področjih dela. V ta namen je na vladi v obravnavi
gradivo za pripravo temeljnega razvojnega programa posodobitve letalske policijske enote, za
katerega bo potrebno zagotoviti posebna finančna sredstva. Zadnja nabava helikopteija je bila v
letu 1986, zato je ob upoštevanju starosti razpoložljivih helikopteijev, izredno visokih stroškov
njihovega vzdrževanja, nujno investirati v nakup novih helikopteijev. Sredstva za nakup
helikopterja v letu 2001 se bodo zagotovila z odprodajo helikopterja, ki ni v uporabi, saj stroški
generalnega popravila presegajo samo vrednost helikopterja.
Sredstva se bodo namenila realizaciji nakupa plovila, katerega postopki nabav so se pričeli že v
letu 2000 in bo namenjen za izvajanje nadzora državne meje in prometa na morju v okviru
uvajanja schengenskih kriterijev.
Sredstva so namenjena investiranju v odkup ali izgradnjo novih objektov, investiranju v obnovo
in posodabljanje obstoječih objektov, da bi se zagotovili ustrezni delovni pogoji. Plan vključuje
investicije v teku in pomeni realizacijo novogradenj in rekonstrukcij objektov za potrebe policije
na vsem območju R Slovenije, s katerimi se rešuje prostorska stiska in vzpostavijo primerni
poslovni prostori za delovanje delavcev policije (nadomestna gradnja PMP Bovec, novogradnja
PP Ptuj, PP in PPP Murska Sobota, PP Ljubljana - Moste, rekonstrukcija samskega doma Jožeta
Jame v Šentvidu..,).Zaradi kroničnega pomanjkanja sredstev v te namene, se prostorska
problematika le počasi rešuje, zadeve pa prelagajo na prihodnja obdobja. V letu 2001 se bo
pričela realizacija:
projekta: novogradnja Generalne policijske uprave
Sredstva so namenjena investiranju v izgradnjo novega objekta za potrebe Generalne policijske
uprave, katerega prostorsko problematiko želimo celovito rešiti. Tako službe ministrstva kot
GPU so sedaj na več lokacijah na območju Ljubljane, kijih imamo v najemu. Z novogradnjo bi
se bistveno zmanjšali stroški najetih poslovnih prostorov na številnih lokacijah, ki znašajo na
območju Ljubljane letno 122.000.000,00 SIT za najemnine, upoštevati je potrebno še stroške
vzdrževanja in upravljanja, in centraliziralo dejavnost tako ministrstva kot policije. Prav tako pa
bi omogočili samostojno in organizacijsko celovito delovanje policije v skladu z zakonom o
policiji kot organu v sestavi ministrstva ter odpravili težave pri organizaciji dela in izmenjavi
informacij ter dosegli optimalne pogoje za delo.
Dolgoročni cilj je celostno in trajno rešiti prostorsko problematiko in zagotoviti ustrezne delovne
pogoje za vse službe v okviru Generalne policijske uprave in ministrstva.
Za leto 2001 planiramo sredstva za lokacijsko dokumentacijo in idejni projekt. V letu 2002 so
sredstva namenjena za izdelavo glavnih projektov (PGD, PZI. PZR) za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Za leto 2003-2005 predvidevamo sredstva za izgradnjo objekta.
V letih 2004 in 2005 so za realizacijo in dokončanje tega projekta predvidena tudi sredstva od
prodaje državnega premoženja, in sicer objektov: Štefanova 2 (v ocenjeni vrednosti 2,2 mlrd SIT)
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in Beethovnova 3 (v ocenjeni vrednosti 500 mio SIT). V primeru, da bi ta dva objekta zasedale
druge državne službe, bo morala Vlada zagotoviti ta predvidena sredstva s proračunom.
V planu so vključena investicijska dela za izvajanje nujnih vzdrževalnih del na objektih z
območja vseh policijskih uprav v RS, nadaljevanje obnove prostorov za pridržanje in prostorov
dežurnih policistov, vzpostavljanje mehansko tehničnega varovanja na policijskih objektih, ki v
zadnjem 'času postajajo tarča bombnih napadov, investicijsko vzdrževanje drugih poslovnih
objektov ministrstva, stanovanj, samskih domov policije po Sloveniji, pričetek investicije
izgradnje poligona za potrebe usposabljanja policistov.
Sredstva (PP 6599) bomo namenili sofinanciranju Zbornice za zasebno varovanje na osnovi
Zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Ur.l.RS 32/94 in
dopolnitve).
08021703 KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST
V okviru tega podprograma se izvajajo aktivnosti in projekti za oblikovanje kriminalne politike
in strateškega načrta preprečevanja in zatiranja organizirane kriminalne dejavnosti. Med
prednostne naloge sodi priprava izhodišč nacionalnega programa preprečevanja in zatiranja
kriminalitete, pripravo strategije boja na posameznih področjih kriminalistične dejavnosti,
informacijske povezave, uskladitev kazenske, materialne in procesne zakonodaje z resolucijami,
konvencijami in priporočili Evropske unije. Posebna pozornost je usmerjena vsem oblikam
policijske dejavnosti, ki posegajo v temeljne človekove pravice in svoboščine ter varstvu
človekovih pravic in svoboščin pred morebitnimi zlorabami.
Kazalci gibanja kriminalitete kažejo, da se v notranji strukturi ob naraščanju števila KD povečuje
stopnja nasilnosti, profesionalnosti in organiziranosti storilcev KD, zato so prioritetni letni
izvedbeni cilji v letu 2001:
1. izdelati nacionalno strategijo na področju zatiranja kriminalitete in izdelava strategij za
posamezna področja kriminalistične dejavnosti;
2. harmonizacija prava na tem področju z zahtevami EU;
3. izboljšati in intenzivirati stopnjo preiskanosti kaznivih dejanj.
4. izboljšati kvaliteto dokazovanja kaznivih dejanj. Dejstvo je, da uspešno odkrivanje ni možno
vezati samo na strokovno ali specialistično znanje preiskovalcev, ampak je potrebno
zagotoviti tudi ustrezno materialno tehnično podporo. Za kvalitetno dokazovanje in
odkrivanje KD je potrebno zagotoviti vso potrebno tehnično podporo na vseh področjih
kriminalističnega dela.
5. vključevanje kriminalistične policije v mednarodne integracije boja s kriminaliteto - npr.
EUROPOL; Podatki kažejo, da se tokovi mednarodnega kriminala, predvsem na področju
organizirane kriminalitete pojavno in posledično evidentirajo tudi na območju RS;
6. vzpostavitev nacionalne točke za izmenjavo podatkov v okviru Schengenskega sporazuma;
7. vzpostavitev avtomatskega sistema za obdelavo prstnih sledi;
8. vzpostavitev učinkovitega informacijskega nadzora;
9. izvajanje specialističnih usposabljanj delavcev kriminalistične policije za strokovno, zakonito
in uspešno delo na posameznih področjih kriminalistične dejavnosti.
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Končni cilj je zagotoviti učinkovito, zakonito in strokovno delovanje na tem področju, ki bo
primerljivo tudi z delovanjem v EU, na kar nas obvezujejo tudi že sprejeti sporazumi in
mednarodne obveznosti. Za dosego zastavljenih ciljev je potrebno zagotoviti primerljivo in
usklajeno zakonodajo z mednarodnimi standardi (EU), kakor tudi organiziranost, usposobljenost
in materialno tehnične pogoje.
Sredstva (PP 21713)se bodo namenila nakupu posebnih tehničnih sredstev, potrošnega materiala
za delovanje centra za kriminalistično tehnične preiskave, specialne investicijske opreme ter s
tem zagotavljanje ustreznih materialno tehničnih sredstev za izvajanje posebnih metod dela
kriminalistične službe.
Sredstva (PP 6605) so namenjena za sofinanciranje detektivske zbornice v skladu s 6.členom
Zakona o detektivski zbornici (Ur.l.RS 32/94).
19061701 ŠTIPENDIJE:
V okvir tega glavnega programa sodijo sredstva za štipendije, ki jih podeljujemo v skladu s
Pravilnikom o štipendiranju (Ur.l. RS 33/99) za potrebe organizacijskih enot MNZ.
Sredstva se namenjajo tudi za povrnitev stroškov prehrane, prevoznih stroškov in nagrad za čas
opravljanja obvezne prakse.
Cilj je pridobiti ustrezne kadre v skladu s Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v Ministrstvu za notranje zadeve.
Letni izvedbeni cilj v letu 2001 je štipendiranje štirih novih štipendistov z visoko izobrazbo na
področju upravno notranjih zadev, javne uprave in spremljajočih dejavnosti ter 78 štipendistov na
področju delovanja policije.

20031701 PROGRAMI ZA TUJCE
PP 1048 Oskrba in prehrana azilantov
Planirana sredstva na PP 1048 bomo porabili za stroške v zvezi z oskrbo in prehrano prosilcev za
azil v skladu z Zakonom o azilu in drugimi izvedbenimi predpisi s tega področja. V kolikor se bo
trend naraščanja iz leta 2000 nadaljeval v letu 2001, predvidevamo, da bo potrebno nastaniti in
oskrbeti že okoli 18000 prosilcev za azil, katerim moramo zagotoviti pravice iz Pravilnika o
pravicah za azil, kar pomeni upravičenost do nastanitve, prehrane, obleke, žepnine in osnovnega
zdravstvenega varstva.
Pomemben je 4. odstavek 46. člena Zakona o azilu, ki določa, da je prosilec za azil, ki je
nastanjen izven azilnega doma in nima sredstev za preživljanje, upravičen do denarne pomoči
največ v višini 60 % zajamčene plače v Republiki Sloveniji.
PP 1056 Oskrba, prehrana in prevozi tujcev
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V skladu z zakonom o tujcih, za tujce, ki nedovoljeno bivajo v RS in ga iz kakršnih koli razlogov
ni mogoče odstraniti iz države, odredi policija, a ne dalj kot za šest mesecev, bivanje v Centru za
odstranjevanje tujcev (COT), kjer veljajo posebna pravila bivanja in gibanja.
Sredstva planirana na tej proračunski postavki so namenjena zagotavljanju prehrane tujcev,
njihovo oskrbo in odstranjevanje iz RS v njihovo matično državo. Prehrana tujcev se zagotavlja
na podlagi normativov jedilnikov, ki so izdelani za potrebe centra, višina stroškov prehrane pa je
vezana izključno na število nastanjenih tujcev, lokacijo in načinom organiziranosti prehrane.
Poleg prehrane se tujcem zagotavlja še osebni pribor za higieno, obleka, obutev, posteljnina,
brisače, pranje ter obvezni zdravstveni pregledi. Vedno več je tudi ogroženih skupin (starejši,
otroci, bolniki), ki zahtevajo dodatno zdravstveno in nastanitveno skrb.
Sredstva se namenjajo za kritje stroškov prisilne odstranitve tujcev iz RS, nakup letalskih,
železniških in avtobusnih vozovnic in zagotovitev sredstev za tranzitiranje sosednjih držav po
zahtevah mejnih organov. Večina oseb, ki so v policijskem postopku zaradi odstranitve iz države
nima sredstev za ureditev dokumentacije in nakupu vozovnic.
Obseg potrebnih sredstev za izvajanje teh zakonskih nalog je odvisen predvsem od migracijskih
zakonitosti, varnostnih in gospodarskih razmer v bližnjih in daljnih državah.
Gre za izključno izvajanje policijskih nalog kot jih določa Zakon o tujcih. V okviru te postavke se
zagotavljajo sredstva za oskrbo, prehrano in prevozne stroške tujcev, ki so nastanjeni v Centru za
odstranjevanje tujcev in čakajo na odstranitev iz države.
Sredstva so močno povezana z že navedenimi aktivnostmi policije v zvezi z varovanjem meje v
okviru podprograma 08021702: Notranja varnost, zato tudi predlagamo prenos proračunske
postavke v ta podprogram.
Da bi bilo policijsko delo v zvezi z odstranjevanjem tujcev iz države čimbolj učinkovito, je
potrebna:
- zagotovitev primernih nastanitvenih kapacitet centra za odstranjevanje tujcev,
- zagotovitev sredstev za vračanje tujcev v matično državo,
- dodatno število kadrov v centru za odstranjevanje tujcev,
- sodelovanje s tujimi varnostnimi organi glede dogovorov o skupnih ukrepih in postopkih v
zvezi s sprejemom novih sporazumov o vračanju.
22011701 OBRESTI DOMAČEGA ZADOLŽEVANJA:
PP 6754 in PP 5306 : vključena so sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti za plačilo anuitet za
najeta posojila v preteklih letih. Gre za odplačila kreditov poslovnim bankam, najetih po
pogodbah, sklenjenih pred letom 1990.
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Leto 2001

Obrazložitev finančnega načrta neposrednega uporabnika državnega proračuna

2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
1811 Ministrstvo za zunanje zadeve
1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
I. PRORA ČUNSKI IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI
H. PRORA ČUNSKI IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
m. GRAFIČNI PRIKAZ PRORAČUNSKIH IZDATKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH
IV. OBRAZLOŽITEV OZIROMA PROGRAM DELA
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP

1811

^Ministrstvo za zunanje zadeve

jr

0301 Zunanje zadeve in konzularne storitve
03011801 Izvajanje zunanje politike
3015 Plače
1237 Pakt stabilnosti za JVE
2543 Raziskovalne dejavnosti
3339 Materialni stroški
3663 Meddržavno sodelovanje
4012 Ureditev državne meje
7431 Diplomatska akademija
7435 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
03011802 Delovanje diplomatsko konzularnih predstavništev
2499 Plače DKP
2541 Materialni stroški DKP
2542 Najemnine in druge pogodbene obveznosti DKP
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03021801 Članarine mednarodnim organizacijam
1297 Članarine in kotizacije v tujini
0303 Mednarodna pomoč
03031801 Razvojna in humanitarna pomoč
8270 Humanitarna pomoč
0702 Vojaška obramha in nacionalna varnost
07021801 Vključevanje v NA TO in sodelovanje v VS OZN
7432 Vključevanje RS v NATO in VS OZN
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14021801 Odškodninski zahtevki - Irak
8268 Odškodninski zahtevki - Irak - TUJA DONACIJA
1812 |[Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

~r

1804 Podpora posebnim skupinam
18041801 Podpora Slovencem v zamejstvu in tujini
6019 Plače
4504 Materialni stroški
1075 Dvojezična šola v Špetru (Videmska pokrajina), zunanja ureditev
oz. igrišča ob šoli
5234 Ustavne obveznosti - podpora slovenski narodnostni skupnosti
6212 Ustavne obveznosti - podpora Slovencem po svetu
•
4398 Izseljensko društvo Slovenija v svetu
4750 Svetovni slovenski kongres '
4975 Slovenska izseljenska matica
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)

9.304.367 |j

9.862,3921

7.714.639

8.287.263

10.025.117

7.158.438
2.047.277
833.705
0
3.038
276.968
298.317
5.064
14.828
615.357
5.111.161
2.042.298
1.043.211
2.025.652
386.201
386.201
386.201
110.000
110.000
110.000
60.000
60.000
60.000
0
o
o

K
7.770.323
2.010.239
1.016.822
0
1.463
208.124
266.965
2.622
14.452
499.190
5.760.084
2.390.772
1.246.574
2.122.738
340.901
340.901
340.901
51.121
51.121
51.121
38.255
38.255
38.255
86.663
86.663
86.663

1.589.728

1.575.129

1.710.588

K

J.

1.589.728
1.589.728
40.585
11.141
30.000

K
1.575.129
1.575.129
30.924
9.399
29.969

1.344.777
99.181
10.674
16.011
37.359

1.343.766
97.026
10.674
16.011
37.359

K
9.401.978
2.326.259
1.229.011
19.480
1.366
286.839
271.558
2.922
14.498
500.585
7.075.719
2.989.084
1.305.574
2.781.061
442.860
442.860
442.860
54.473
54.473
54.473
38.678
38.678
38.678
87.128
87.128
87.128

K
1.710.588
1.710.588
62.548
9.211
15.000
1.452.213
103.613
11.333
17.001
39.669
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A. Hilancu odhodkov

MIN/K3/K4
18
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~|j

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
4005 Plače za delo po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno vamoa
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blaeo in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storž e
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)
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
414 Tekoči transferi v tujino
4142 T ekoči transferi neprofitnim orgamzszijam v tujini
4143 Drugi tekoči transferi v tujino
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in a daj: :icije
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Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
C2L
_fll
9.862.392 | jl00,00%|!
3.096.388
2.955.410
47.102
54.546
29.254
5.023
0
5.054
246.679
137.303
106.894
931
1.551
4.427.448
455.316
16.559
342.105
232.934
335.424
292 962
1.449 649
0
1.302.500
110.650
110.650
1.481.435
107.700
1.373.735
499.790
207.332
74 343
204.659
13.456

853

31,40%
29,97%
0,48%
0,55%
0,30%
0,05%
0,00%
0,05%
2.50%
1,39%
1,08%
0,01%
0,02%
44,89%
4,62%
0,17%
3,47%
2,36%
3,40%
2,97%
14,70%
0,00%
13,21%
1.12%
1,12%
15.02%
1,09%
13,93%
5,07%
2,10%
0,75%
2,08%
0,14%

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
01
££L
11.735.705 j gi00,0Q%| j il9~0|
3.863.328
3.685.412
51.500
69.562
32.851
5.530
0
18.473
301.776
168.165
130.569
1.141
1.901
5.376.714
539.025
22.702
383.385
235.343
337.820
303.528
1.818.843
115.539
1.620.529
111.143
111.143
1.582.159
114.946
1.467.213
500.585
99.200
56.921
332.287
12.177

32.92%
31,40%
0,44%
0,59%
0,28%
0,05%
0,00%
0,16%
2.57%
1,43%
1,11%
0,01%
0,02%
45.82%
4,59%
0,19%
3,27%
2,01%
2,88%
2,59%
15,50%
0,98%
13,81%
0.95%
0,95%
13.48%
0,98%
12,50%
4.27%
0,85%
0,49%
2,83%
0,10%

124.8
124,7
109,3
127,5
112,3
110,1
365,5
122.3
122.5
122,1
122.6
122.5
121.4
118.4
137,1
112.1
101,0
100.7
103.6
125.5
124,4
100.4
100,4
106.8
106.7
106.8
100.2
47,8
76,6
162,4
90,5
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
18

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

03011801- ZUNANJE ZADEVE IN KONZULARNE STORITVE
/. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika::
Pri določanju zunanje političnih prioritet Republika Slovenija upošteva sedanje stanje in
možen razvoj mednarodne politične, gospodarske in varnostne situacije v Evropi in svetu ter
izhaja iz tistih vrednot, interesov in ciljev, ki so temeljni za razvoj slovenskega naroda in
slovenske države. Republika Slovenija se pri tem zaveda, da je ta razvoj zagotovljen le v
pogojih trajnega miru in stabilnosti v Evropi in v svetu.
Republika Slovenija svojo zunanjo politiko gradi izhajajoč iz temeljnih načel ustavne ureditve
države in splošno veljavnih načel mednarodnega prava. Prizadeva si za utrditev slovenske
državnosti, ki temelji na narodni, kulturni in jezikovni samobitnosti slovenskega naroda in
priznanih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti. Republika Slovenija spremlja
položaj pripadnikov slovenske manjšine v sosednjih državah in podpira njihova prizadevanja,
da države, v katerih živijo, spoštujejo mednarodne obveznosti o njihovi zaščiti. Pomagala bo
pri krepitvi povezav izseljencev in zdomcev s Slovenijo in podpirala njihova prizadevanja za
ohranjanje slovenske identitete.
Glede na vse tesnejše gospodarsko in varnostno-obrambno povezovanje evropskih držav, je
strateški in varnostni interes Republike Slovenije vključitev v Evropsko unijo,
Zahodnoevropsko unijo in v NATO. Zaradi pospeševanja gospodarskega razvoja ter krepitve
mednarodne vloge, si Republika Slovenija prizadeva za aktivno in enakopravno sodelovanje v
pomembnejših mednarodnih organizacijah in ustanovah.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Zunanja politika mora zagotavljati dve temeljni vrednoti: varnost in blaginjo države in njenih
državljanov, temelji na ohranjevanju slovenske nacionalne identitete in hkrati odprtosti v svet.
Uspešna zunanja politika mora biti učinkovit instrument razvoja slovenskega gospodarstva in
promocije Slovenije v svetu.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, kise izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Ministrstvo za zunanje zadeve izvaja naloge s področja zunanjih zadev v notranji službi, s
sedežem v Ljubljani in v zunanji službi preko diplomatsko konzularnih predstavništev.
Izvajanje zunanje politike v notranji službi lahko razdelimo :
3015 Plače v notranji službi
Plače v notranji službi so izračunane na podlagi dejanskega stanja zaposlenih na dan
15.12.2000. Ministrstvo za zunanje zadeve prevzema nove naloge, s sklepi Odbora za zunanjo
politiko v Državnem zboru se širi mreža diplomatsko konzularnih predstavništev v svetu, kar
posledično pomeni tudi nujno povečanje števila zaposlenih v notranji službi.
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3339 Materialni stroški
Ministrstvo za zunanje zadeva planira nekoliko višji znesek za materialne stroške kot v
prejšnjem letu. Največji delež materialnih stroškov bodo v letu 2000 predstavljali stroški
vzdrževanja na novi lokaciji na Prešernovi 25 (Licej) in Šubičevi 11 (Mladika).
Visok delež v stroških predstavljajo zaradi stalne komunikacije z diplomatsko konzularnimi
predstavništvi telefonski stroški in stroški elektronske pošte.
3663 Meddržavno sodelovanje
Postavka je namenjena financiranju mednarodne diplomatske dejavnosti Republike Slovenije,
ki se realizira v notranji službi. Ohranjanje in razširitev položaja Slovenije v mednarodni
skupnosti ter načrtovane aktivnosti naše države na zunanje političnem področju je pogojeno z
večjim številom potovanj slovenskih delegacij v tujino, kot tudi sprejemanje tujih delegacij v
Republiki Sloveniji. Delovanje našega ministrstva se širi z nalogami na prioritetnih področjih
zunanje politike, ki so članstvo v EU in v NATU, urejeni odnosi s sosedi, aktivno
vključevanje Republike Slovenije v mednarodne aktivnosti v JV Evropi itd.
Iz te postavke se krijejo tudi stroški letalskih vozovnic, ki predstavljajo precejšen delež v
strukturi meddržavnega sodelovanja.
2543 Raziskovalne dejavnosti
Določene teme s področja mednarodnih zadev, v katere je vključeno ministrstvo, zahtevajo
predhodno znanstveno raziskovalno verifikacijo. V ta namen sodelujemo z nekaterimi
znanstvenimi ustanovami, ki po našem naročilu obdelujejo in pripravljajo mnenja o
posameznih pomembnih vprašanjih, kot so vprašanja manjšinske problematike, sukcesije,
izhodišča v zvezi z reševanjem določitve meje itd.
4012 Ureditev državne meje
V letu 2001 se bodo nadaljevale aktivnosti v zvezi z vprašanjem državne meje, tako kopenske
kot morske. Finančni izdatki na tej postavki zajemajo stroške delovanja meddržavnih komisij
ter angažiranje zunanjih ekspertov iz področja mednarodnega pomorskega prava. Dodatni
izdatki so predvideni še za plačilo storitev, kot so različne meritve, menjava mejnih oznak na
težje dostopnih terenih itd.
7431 Diplomatska akademija
Diplomatska akademija je tako kot v številnih evropskih državah ustanova, ki kandidatom za
službo v diplomatsko-konzularnih predstavništvih RS v tujini omogoča pridobitev specifičnih
in poglobljenih diplomatskih znanj. Organizirana je v obliki interdisciplinarnega študija, ki se
izvaja v skladu s pogodbo na Fakulteti za družbene vede.
1237 Pakt stabilnosti za J VE
Predstavlja novo postavko v poračunu, ker je Slovenija na konferenci v Ženevi oktobra 1999
sprejela obveznost sopredsedovanja prvemu delovnemu omizju. Sredstva za realizacijo
programov v okviru pakta stabilnosti za JV Evropo potrebujemo še za obveznosti do
mednarodnih projektov in za vodenje delovne skupine za človekove pravice.
7435 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev
Ministrstvo za zunanje zadeve je v okviru sredstev zagotovljenih za investicije predvidelo tudi
del sredstev za nakupe objektov za potrebe DKP na kredit ali leasing.
Del sredstev planiramo za avtomobile v na novo odprtih DKP-jih ter za zamenjavo starih
avtomobilov na že obstoječih DKP-jih, kjer avtomobile v okviru finančnih možnosti menjamo
na štiri leta.
Nove DKP-je bo potrebno opremiti s pohištvom, zagotoviti varovanje objektov, zagotoviti
računalniško podporo delovanju v mreži, adaptirati prostore, katere smo kupili v letošnjem
letu in opraviti manjše adaptacije prostorov, ki smo jih kupili že v prejšnjih letih (Bruselj,
Pariz, Washington, Budimpešta). Planiramo tudi nabavo novega serverja za delovanje
računalniške mreže med ministrstvom in DKP-ji.
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Ministrstvo za zunanje zadeve predlaga, da se v določbah zakona o izvrševanju proračuna v 1.
in 2. alinejo 1. odstavka 20. člena poleg Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za
obrambo vključi tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. Pri Ministrstvu za zunanje zadeve gre za
specifično dejavnost, ki je vezana na delovanje DKP mreže, gre predvsem za nabave objektov
in opreme za DKP mrežo v tujini. Planiranje v okviru Servisa skupnih služb Vlade predstavlja
tako za Servis kot za MZZ dodatno administrativno delo, ki ne prinaša nobenih učinkov, vsa
dejavnost pa se tako ali tako vrši preko Ministrstva za zunanje zadeve. Pri tem je potrebno
upoštevati tudi specifičnost na področju varnosti, saj so standardi za delovanje državnih
organov v tujini drugačni kot za delovanje državnih organov doma (velja tudi za računalniško
opremo, ostalo opremo za komunikacije, varnostno opremo).
4.

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

Nadaljevanje pristopnega procesa za priključitev k EU, izvajanje aktivnosti za vključitev v
NATO ter urejanje odnosov s sosedi.

03011802- DELOVANJE DIPLOMATSKO KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTEV

1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Med temeljnimi smernicami zunanje politične dejavnosti je, ob zagotavljanju nacionalne
neodvisnosti, slovenske nacionalne identitete in varnosti ter zaščite interesov slovenske
države in njenih državljanov, tako tistih doma kot tudi v zamejstvu in po svetu, primarna
zunanjepolitična naloga Republike Slovenije ureditev odnosov s sosednjimi državami, ki
temeljijo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju ter dobremu sodelovanju na
gospodarskem in drugih področjih.
Večji del izvajanja zunanjepolitičnih nalog Ministrstva za zunanje zadeve se izvaja preko
mreže diplomatsko konzularnih predstavništev RS v tujini. V strukturi proračuna Ministrstva
za zunanje zadeve, brez upoštevanja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu,
predstavljajo izdatki za DKP 75,6 %, kakor smo vključili tudi postavko «Nakup in gradnja
osnovnih sredstev«, saj je le ta namenjena predvsem za delovanje DKP mreže.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Zagotavljanje nacionalne neodvisnosti, slovenske nacionalne identitete in varnosti ter zaščite
interesov slovenske države in njenih državljanov, tako tistih doma kot tudi v zamejstvu in po
svetu
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
2499 Plače DKP
Ministrstvo za zunanje zadeve je odprlo veleposlaništvo v Beogradu, v drugi polovici leta bo
odprlo veleposlaništvi v Finski in Irski, glede na zunanje politično prioriteto vključevanja v
EU, bo nujno potrebno okrepiti delovanje Misije RS pri EU. Povečal se bo tudi obseg dela
zaradi »Schengena«, to je prilagajanja novemu režimu izdajanja viz, ker bo naša meja s
Hrvaško prihodnja južna meja EU, kar bo seveda zahtevalo dodatno zaposlovanje.
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2541 Materialni stroški DKP
Višina materialnih stroškov DKP je neposredno vezana na širitev mreže DKP, s tem v zvezi
pa tudi s številom zaposlenih. Med materialnimi stroški predstavljajo precejšen delež stroški
komunikacij (telefoni, faksi, elektronska pošta), potni stroški, gre predvsem za selitvene
stroške iz Slovenije v DKP oziroma iz DKP-ja v Slovenijo, reprezentančni stroški, ki so del
specifike delovanja predstavništev v tujini itd. Rast materialnih stroškov smo planirali v
nižjem odstotku rasti kot je bil odstotek rasti ameriškega dolarja, kljub sprejetim sklepom o
odprtju novih DKP-jev, kar kaže na racionalno planiranje in varčevanje v okviru delovanja
naše mreže.
2542 Najemnine in druge pogodbene obveznosti DKP
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za kritje pogodbenih obveznosti v tujini. Pretežni del
obveznosti predstavljajo izdatki za najeme veleposlaništev, rezidenc veleposlanikov in
stanovanj uslužbencev v DKP-jih ter pogodbenih obveznosti za lokalno zaposleno delovno
silo. Ministrstvo za zunanje zadeve od svojega nastanka opozarja, do sedaj žal brez uspeha, na
neracionalno trošenje proračunskih sredstev za najeme, saj bi lahko v isti višini kot so
najemnine odplačevali anuitete za najete kredite ali leasing obroke, po približno 15 letih pa bi
postali lastniki objektov in bi strošek najemnine odpadel. Enako ugotovitev je podalo
Računsko sodišče, ko je opravilo revizijo poslovanja za leti 1996 in 1997 in opozorilo na
neracionalno trošenje proračunskih sredstev.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Ureditev pogojev za delovanje veleposlaništva v Beogradu, predvideno odprtje dveh novih
veleposlaništev na Finskem in Irskem, okrepitev delovanja Misije RS pri EU glede na zunanje
politično prioriteto vključevanja Slovenije v EU ter prilagoditev novemu režimu izdajanja
viz, glede na to, da bo meja s Hrvaško prihodnja južna meja EU.

03021801- ČLANARINE MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
V skladu zli. točko 2. odstavka 9. člena zakona o zunanjih zadevah je Ministrstvo za zunanje
zadeve dolžno plačevati članarine mednarodnim organizacijam.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Aktivno sodelovanje v delovanju tistih mednarodnih organizacij, ki so pomembne za
Slovenijo in njen mednarodni položaj.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
1297 Članarine in kotizacije v tujini
Poleg rednih letnih članarin se iz te postavke pokrivajo tudi prispevki, katere mora plačati
Republika Slovenija , kot so prispevek za mirovne operacije na podlagi resolucij OZN,
prispevek Mednarodnemu skladu za razminiranje v BiH in na Kosovu. Za leto 2001 se je
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Republika Slovenija zavezala, da bo prestopila v višjo, dražjo skupino plačevanja članarin za
OZN, kar pomeni, da se bo letna članarina povečala za približno 550.000 ameriških dolarjev.
4.

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

Aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah in njihovih organih.

03031801- RAZVOJNA IN HUMANITARNA POMOČ
J.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Običajna praksa razvitih držav je, da v okviru njihovih proračunov zagotavljajo sredstva za
humanitarno pomoč v primeru elementarnih nesreč, vojnih razmer in za pomoč beguncem.
Naša država nima ustreznega postopka za takojšnje odzivanje v navedenih primerih, zaradi
česar se humanitarna pomoč ne daje ali pa reagiramo prepozno. S poudarjanjem sposobnosti
Republike Slovenije za članstvo v EU se povečuje tudi naša odgovornost do razvoja
dogodkov v mednarodni skupnosti.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Hitro reagiranje na dogajanja v svetu v primeru elementarnih in drugih nesreč in pozive po
humanitarni pomoči.
3.

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

8270 Humanitarna pomoč
V okviru te postavke se zagotavljajo v letu 2001 sredstva za humanitarno pomoč v primeru
elementarnih nesreč, vojnih razmer in za pomoč beguncem izven Republike Slovenije. V
okviru te postavke se krijejo tudi izdatki za sekondiranje strokovnjakov iz Republike
Slovenije, ki jih pošljemo v mednarodne organizacije kot pomoč in kot prispevek Republike
Slovenije.
4.

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

Hitro odzivanje Republike Slovenije na izredne razmere
elementarnih nesreč, vojnih razmer in za pomoč beguncem.

v tujini, predvsem v primeru

07021801- VKLJUČEVANJE V NATO IN SODELOVANJE V VS OZN

1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Ena izmed prioritet slovenske zunanje politike je vključitev Republike Slovenije v NATO. Za
dosego tega cilja in glede na izkušnje, pridobljene v dosedanjih aktivnostih ministrstva.
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moramo nadaljevati z že začetimi aktivnostmi, kot so organizacije konferenc, meddržavna
srečanja, izpolnjevanje varnostnih in drugih standardov NATA itd.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Vključitev Slovenije v organizacijo NATO.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
7432 Vključevanje RS v NATO in VS OZN
Na tej postavki so planirani stroški, ki so vezani na že začete aktivnosti, kot so organizacije
konferenc, meddržavna srečanja, izpolnjevanje varnostnih in drugih standardov NATA itd.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Nadaljevanje aktivnosti za vključitev v NATO.
14021801- ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI -IRAK-TUJA DONACIJA
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
United Nations Office Geneve - Compensation Commission subject nakazuje iraške
odškodnine slovenskim državljanom iz naslova zalivske vojne. Odškodnine se izplačujejo v
višini kot jo določa UNCC in se nakazujejo sukcesivno po razredih slovenskim
oškodovancem oziroma upravičencem.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Izplačilo odškodnin v višini kot jo določa UNCC, njihovo sukcesivno nakazovanje
slovenskim oškodovancem oziroma upravičencem glede na dejanska nakazila..

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
8268 Odškodninski zahtevki- Irak- tuja donacija
Ta postavka je namenjena transferu prejetih sredstev upravičencem do iraških odškodnin in
po mnenju ministrstva po nepotrebnem povečuje proračun ministrstva, saj gre v tem primeru
samo za posredništvo.
4.

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

Izplačilo vseh prispelih sredstev upravičencem do iraških odškodnin.
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18041801- PODPORA SLOVENCEM V ZAMEJSTVU IN TUJINI
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Republika Slovenija spremlja položaj pripadnikov slovenske manjšine v sosednjih državah in
podpira prizadevanje slovenske manjšine, da države, v katerih živijo, spoštujejo mednarodne
obveznosti o njihovi zaščiti, pomaga pri krepitvi povezav izseljencev in zdomcev z RS in
podpira ohranjanje slovenske identitete.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Zagotavljanje nacionalne identitete in varnosti ter zaščite slovenskih državljanov, tako tistih
doma kot v zamejstvu in po svetu.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
6019 Plače
Sredstva za plače so izračunana po stanju 15.12.2000.
4504 Materialni stroški
Omenjena postavka zajema stroške obiskov predstavnikov urada pri Slovencih v zamejstvu,
Evropi in drugod po svetu. Predvideva se večja udeležba na strokovnih seminarjih, ki so
pomembni v sedanji fazi priključevanja Slovenije v EU. V okviru te postavke so planirana še
sredstva za redno vzdrževanje opreme in tehnično zagotavljanje nemotenega delovanja urada.
V znesku so zajeti tudi stroški komunikacij, pisarniškega materiala, promocijskega materiala s
katerim urad oskrbuje slovenska društva v tujini.
1075 Dvojezična šola Špeter
Za dokončanje izgradnje dvojezične šole v Špetru je potrebno še letos zagotoviti določena
sredstva.
4398 Izseljensko društvo Slovenija v svetu4750 Svetovni slovenski kongres4975 Slovenska izseljeniška matica
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu sofinancira delovanje omenjenih društev na osnovi
letno sklenjenih pogodb. Urad zagotavlja društvom del sredstev za osebne dohodke in
materialne stroške.
5234 Ustavne obveznosti-podpora slovenski narodni skupnosti
Urad v letu 2001 predvideva rahlo zvišanje potrebnih sredstev za podporo slovenski narodni
skupnosti glede na preteklo leto. Povišanje sredstev utemeljujemo z novimi obveznostmi
(delno rešitev problema nepremičnin) ter s tečajnimi razlikami. Zaradi padanja tečaja tolarja
prejemajo slovenske organizacije v zamejstvu manj sredstev glede na pretekla leta (navkljub
enaki višini proračunske postavke), programi, ki jih izvajajo pa ostajajo na isti ravni oziroma
se še krepijo. Urad skrbi za racionalizacijo sredstev in njihovo preglednost, kar pomeni, da so
prej omenjena sredstva v tisti višini, ki organizacijam v zamejstvu zagotavljajo nemoteno
delovanje na političnem, kulturnem, športnem, gospodarskem in drugih področjih. Sredstva so
namenjena slovenskim organizacijam v Italiji, Avstriji, na Madžarskem. Določen sklad
sredstev se bo uporabil v Sloveniji, vendar za projekte, ki so namenjeni slovenski narodni
skupnosti. Preglednost financiranja se bo zagotavljala predvsem s pogodbeno urejenimi
odnosi s skupnimi zastopstvi manjšine v vseh omenjenih državah, ki bodo sogovornik uradu.
Končen, usklajen proračun posameznih skupnih zastopstev v posamezni državi bo zagotavljal
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sredstva kulturnim, športnim, gospodarskim in izobraževalnim organizacijam (vključno z
dijaškimi domovi in vrtci) in posameznim medijem, kot so časniki in radio.
6212 Ustavne obveznosti-podpora Slovencem po svetu
Postavka je delno povišana zaradi tečajnih razlik, delno zaradi novih, kvalitetnih kulturnih
programov ter spodbujanja obiskov mladine v Sloveniji. V Sloveniji se sofinancirajo mediji,
ki skrbijo za informiranje Slovencev po svetu kot tudi za organizacijo seminarjev (učitelji
slovenskega jezika in kulture) in določene ekspertize.V državah na območju bivše Jugoslavije
urad sofinancira slovenska društva na Hrvaškem, v BIH, v Makedoniji, ZRJ. V drugih
evropskih državah urad pomaga pri izvedbi kulturnih prireditev ob slovenskih praznikih ter
sofinancira nekatere tradicionalne prireditve.V prekomorskih državah Argentini, Avstraliji,
Kanadi in ZDA so sredstva dokaj enakomerno razporejena; pospešuje se predvsem njihova
dejavnost pri povezovanju z matično domovino (npr. gostovanje izseljencev v Sloveniji) ter
približevanje Slovenije mladim (ekskurzije, šole slovenskega jezika v Sloveniji).
4.

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

Zagotavljanje nacionalne identitete in varnosti ter zaščite slovenskih državljanov, tako tistih
doma kot v zamejstvu in po svetu.
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Obrazložitev finančnega načrta neposrednega uporabnika državnega proračuna
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2011 Ministrstvo za pravosodje
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
V tisoč tolarjih
Sprejeti
Predhodna
Predlog
Indeks
proračun 2000 realizacija 2000
proračuna 2001
(J)
(2)
(3) (4)=(3):(2)
7,089.707 |i
5,919.4401 [" " 7.574.7371

20 MINISTRSTVO ZA PRA VOSODJE
MIN/PU/GPR/PPR/PP

|2011 ||Ministrstvo za pravosodje

ir

0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne
zadeve
09012001 Urejanje področja pravosodja
3010 Plače
3334 Materialni stroški
7447 Investicije in investicijsko vzdrievanje državnih organov (v
Ministrstvu za pravosodje)
48 Počitniška dejavnost
09012002 Splošne storitve za pravosodne organe
3658 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
4015 Stroški cenilcev zgradb
2987 Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih
organov
6731 Nakupi - sredstva od prodaje državnega premoženja
54 Pravosodni bilten
234 Izpiti za sodne cenilce in izvedence
242 Stečajni upravitelji
243 Sodni izvršitelji
09012003 Oblikovanje in izvajanje politike v pravosodju
8478 Svetovalci za begunce
8777 Strokovne naloge v zvezi z dodelitvijo in odvzemom licenc
stečajnim upraviteljem in izvršiteljem ter stroški revizij mnenj
sodnih cenilcev in sodiih izvedencev
1241 Priprava zakonodaje
09012004 Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju
5250 Sredstva Centra za izobraževanje v pravosodju
6758 Pravniški državni izpiti
6765 Strokovno izpopolnjevanje sodnih cenilcev, izvedencev in
tolmačev
09012005 Program usklajevanja pravosodja s pravom EU
8480 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99
1243 PHARE CFCU-Nacionalni program SNP99-lastna udeležba
09012006 Mednarodno pravno sodelovanje
6757 Mednarodno sodelovanje in EU
09012007 Posodobitev evidentiranja nepremičnin
6732 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin
0905 Poprava preteklih krivic
09052001 Odškodnine neupravičeno obsojenim
5281 Odškodnine v skladu s 17. poglavjem Zakona o prekršku
1906 Pomoči šolajočim
19062001 Štipendije za študij prava
5295 Štipendije
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2.574.085 j|l

2.256.901

153^

2.499.857

1.444.541

2.232.728

154.6

443.187
298.449
90.73S
54.005

404.211
328.514
60.305
13.401

544.276
443.497
58.549
39.845

134.7
135,0
97,1
297,3

0
1.647.269
19.280
6.314
1.604.765

1.991
922.732
10.334
0
899.481

2.385
1.444.608
12.595
0
1.419.223

119.8
156,6
121.9

16.910
0
0
o
o
139.847
126.725
13.122

0
5.354
3.933
3.580
50
4.649
39
4.610

0
8.169
4.550
0
71
41.557
11.834
5.372

152.6
115.7
0,0
140,6
893,9
30.347,5
116,5

0
80.474
53.594
24.566
2.314

0
54.024
38.562
14.272
1.190

24.351
69.993
43.719
24.645
1.629

129.6
113.4
172.7
136,9

81.180
81.180
0
91.629
91.629
16.271
16.271
48.230
48.230
48.230
25.998
25.998
25.998

48.020
48.020
0
7.932
7.932
2.973
2.973
3.690
3.690
3.690
22.549
22.549
22.549

93.198
54.238
38.960
33.986
33.986
5.110
5.110
0
0
o
24.173
24.173
24.173

«

■
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112.9
428.5
428,5
171,9
171.9
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107,2

4. marec 2001

IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

20 MINISTRSTVO ZA PRA VOSODJE
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPK/PPR/PP
|Ž020 ^Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
0904 Uprava in delovanje zaporov
09042001 Delovanje uprave za izvrševanje kazenskih sankcij
6028 Plače
4016 Najemnine poslovnih prostorov
4508 Materialni stroški
106 ZPKZ DOB - Obrat družbene prehrane
108 ZPKZ DOB - Počitniška dejavnost
6395 Izobraževanje delavcev
2876 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
6680 Oprema PUO in obsojencev
6681 Oborožitev in posebna varnostna oprema
8602 Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja
8636 Premičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja
31
Obrat družbene prehrane
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu
20032001 Socialno varstvo obsojencev
7448 Zdravstveno zavarovanje obsojencev
7449 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje obsojencev
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Predhodna
realizacija 2000
T "
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)

4.515.622 \\

4.448.6605.317.836 |[f

4.262.550
4.262.550
2.882.977
32 000
639.481
0
0
13.062
631.277
31.477
32.276
0
0
0
253.072
253.072
135.147
117.925

4.167.354
4.167.354
2.964.535
32.506
796.345
0
0
8.107
303.848
20.977
29.648
9.313
1.521
555
281.306
281.306
198.647
82.659

5.019.089
5.019.089
3.393.784
62.752
867.933
25.818
5.210
12.189
564.843
31.529
26.954
27.541
0
536
298.747
298.747
210.963
87.784

Indeks
(4H3):(2)
_ 119,S|
120.4
120.4
114.5
193,0
109,0

150.4
185,9
150,3
90,9
295,7
0,0
96,6
106.2
106,2
106,2
106.2
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IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
20 MINISTRSTVO ZA PRA VOSODJE

A. Bilanca odhodkov
Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
_m_

MIN/K3/K4

400 Plače in druci 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 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispe\'ek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispe\'ek za zaposlovanje
4013 Prispe\'ek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storit\ e
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Pre\x>zni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
4027 Kazni in odškodnine
4028 Da\-ek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4117 Štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom
413 Drugi tekoči domači transferi
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih
služb
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
4201 Nakup pre\'oznih sredstev
4202 Nakup opreme
-203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o iz\'edljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
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2.665.794
2.168.829
90.253
215.755
53.898
105.140
31.918
517.586
352.852
160.995
1.402
2.337
1.296.036
465.877
106.497
195.435
25.603
20.281
154.442
37.828
3.680
0
286.392
303.856
22.549
281.306
1.000
1.000

45,03%
36,64%
1,52%
3,64%
0,91%
1,78%
0,54%
8,74%
5,96%
2,72%
0,02%
0,04%
21,89%
7,87%
1,80%
3,30%
0,43%
0,34%
2,61%
0,64%
0,06%
0,00%
4,84%
5.13%
0,38%
* 4,75%
0.02%
0,02%

1.135.170
28.523
36.215
485.312
3.319
112.272
429.669
39.861

19.18%
0,48%
0,61%
8,20%
0,06%
1,90%
7,26%
0,67%

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
(4)
7.574.737 | [100,00%; f" 128,ojj
3.117.445
41.16%
116.9
2.524.757
33,33%
116.4
96.677
1,28%
107,1
245.651
3,24%
113,9
67.286
0,89%
124.8
115.747
1,53%
110,1
67.327
0,89%
210.9
595.899
7.87%
115.1
405.536
5,35%
114,9
186.040
2,46%
115,6
1.621
0,02%
115,6
2.702
0,04%
115,6
1.641.141
21.67%
126.6
559.921
7,39%
120.2
128.667
1,70%
120.8
235.560
3,11%
120.5
33.680
0,44%
131,5
39.729
0,52%
195.9
179.929
2,38%
116.5
67.693
0,89%
178,9
40
0,00%
1,1
123.937
1,64%
271.985
3,59%
95.0
323.359
4.27%
106.4
24.612
0,32%
109.1
298.747
3,94%
106.2
1.984
0.03%
198.4
1.984
198.4
0,03%
1.894.909
197.031
67.456
910.858
6.944
347.595
275.546
89.479

25.02%
2,60%
0,89%
12,02%
0,09%
4,59%
3,64%
1,18%

166.9
690,8
186.3
187.7
209,2
309.6
64.1
224.5
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OBRAZLOŽITEV FINANČNIH NAČRTOV
20

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

09012001 - UREJANJE PODROČJA PRAVOSODJA
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Ministrstvo za pravosodje opravlja zadeve, ki se nanašajo na zakonodajo s področja
kazenskega prava, prava o prekrških, stvarnega, obligacijskega in dednega prava; na
zakonodajo o sodnih postopkih; na organizacijsko zakonodajo s področja sodstva, državnega
tožilstva, pravobranilstva, odvetništva, notariata in izvrševanja kazenskih sankcij; na pripravo
pobud in osnutkov za sklepanje mednarodnih pogodb o sodelovanju na področju kazenskega
in civilnega prava; na financiranje in zagotavljanje kadrovskih, tehničnih in prostorskih
pogojev za poslovanje pravosodnih organov; na usposabljanje kadrov za potrebe pravosodnih
organov in na strokovne izpite; na mednarodno pravno pomoč; na amnestijo in pomilostitve;
na nadzor nad poslovanjem pravosodnih organov; na pravosodno statistiko; na informacijsko
pravo; na zaščito osebnih podatkov in na inšpekcijski nadzor v zvezi s tem, pa tudi na
opravljanje strokovno-tehničnih nalog za Komisijo Vlade RS za izvajanje zakona o popravi
krivic.
Na podlagi zakonsko opredeljenih obveznosti, skladno z Navodilom za pripravo državnega
proračuna, Ministrstvo za pravosodje planira sredstva za plače po stanju zaposlenih na dan
15.12.2000 ter predvidenim povečanjem števila zaposlenih zaradi velikega števila že
prevzetih nalog v zvezi z aktivnostmi na področju priprave vstopa Slovenije v Evropsko
Unijo, tako na področju usklajevanja pravnega reda R Slovenije s pravnim redom Evropske
Unije, kot tudi na področju zagotavljanja večje učinkovitosti sodstva in odpravi zaostankov na
sodiščih. Nadalje zaradi prevzema novih nalog na projektih usklajevanja pravnega reda R
Slovenije s pravnim redom EU, ustanovitve Urada za neodvisni nadzor nad varstvom osebnih
podatkov, projekta enotne kadrovske evidence zaposlenih v pravosodnih organih, projekta
spremljanja statističnih podatkov v pravosodnih organih in projekta zbirne statistike
prekrškov, organiziranja službe za notranji finančni nadzor itd... S tem v zvezi predvidevamo,
da bomo imeli v letu 2001 zaposlenih 100 delavcev. Temu ustrezno bodo bistveno večja tudi
planirana sredstva za materialne stroške in investicije. Upoštevati pa je treba tudi hudo
prostorsko stisko Sektorja za opravljanje strokovno tehničnih nalog za Komisijo Vlade RS za
izvajanje zakona o popravi krivic in zagotovitev prostorov za Urad za neodvisni nadzor nad
varstvom osebnih podatkov (planiramo najem dodatnih poslovnih prostorov in nakup
pohištva) ter preventivne preglede delavcev na podlagi Pravilnika o varnosti in zdravju pri
delu s slikovnim zaslonom.
F
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Ministrstvo za pravosodje bo v skladu s svojimi zakonskimi obveznostmi, usmeritvami
Državnega zbora in Vlade R Slovenije nadaljevalo z aktivnostmi na področju priprave vstopa
v Evropsko Unijo. S tem v zvezi bo ministrstvo nadaljevalo z delom na uskladitvi pravnega
reda R Slovenije s pravnim redom Evropske Unije do te mere. da bo R Slovenija pripravljena
na polnopravno članstvo v Evropski Uniji. V okviru političnih kriterijev pa bomo nadaljevali
delo na zagotavljanju večje učinkovitosti sodstva in odpravi zaostankov na sodiščih.
Prioritetna naloga bo informatizacija ministrstva. Povezati je potrebno posamezne podatkovne
baze v celoto in jih s pravimi orodji približati uporabnikom. Prav tako je predvidena uvedba
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elektronskega poslovanja, ki jo bo ministrstvo izvajalo v sodelovanju in s pomočjo Centra
Vlade za informatiko, ter se vključilo v skupne informacijske tokove z drugimi državnimi
organi. Kot dolgoročni cilj smo si zadali dvig stopnje informatizacije, ki je trenutno izredno
nizka in ne sledi splošnim trendom v državni upravi. Posodobitev računalniške mreže je
nujna, saj obstoječa ne zadošča za sedanje potrebe, predvsem pa je potrebna zamenjava
dotrajane računalniške opreme in računalnikov, ki niso dovolj zmogljivi, kot tudi nabava
novih računalnikov zaradi novih zaposlitev. Strojna in programska oprema mora postati
kompatibilna z opremo drugih državnih organov.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
PP 3010: V letu 2001 planiramo sredstva za plače po stanju zaposlenih na dan 15.12.2000, in
predvidenim povečanjem števila zaposlenih zaradi prevzema novih nalog, vse v okviru
predvidenih vrednosti. Zaradi nadaljevanja projekta usklajevanja pravnega reda R Slovenije
pravnemu redu Evropske Unije in zaradi prevzema novih zakonsko opredeljenih nalog
(ustanovitev Urada za neodvisni nadzor nad varstvom osebnih podatkov, projekt enotne
kadrovske evidence zaposlenih v pravosodnih organih, projekt spremljanja statističnih
podatkov v pravosodnih organih in projekt zbirne statistike prekrškov, organiziranje službe za
notranji finančni nadzor ...), se bo število zaposlenih v ministrstvu v letu 2001 povečalo na
100 delavcev.
PP 3334: Zaradi povečanja števila zaposlenih se bodo povečali tudi klasični materialni stroški
(pisarniški material, vzdrževanje opreme in službenih vozil, poštni stroški, nabava dnevnega
in tedenskega tiska itd.). Poleg tega pa je potrebno še poudariti:
-stroške vodenja, urejanja in vzdrževanja Kataloga osebnih podatkov, kar je v skladu z 14. in
15. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov,
-stroške vodenja imenika sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev,
-stroške vodenja sodne statistike in izdelava analiz ter izdajo statističnih publikacij,
-materialne stroške, povezane z delovanjem Komisije Vlade RS za izvajanje zakona o popravi
krivic, ki vključujejo sredstva sejnin za zunanje člane, potne stroške, pisarniški material,
pričnine, izvedenine itd.,
-najem novih poslovnih prostorov za potrebe strokovne službe ministrstva in Komisije Vlade
RS za izvajanje zakona o popravi krivic,
-najem poslovnih prostorov za potrebe Urada za neodvisni nadzor nad varstvom osebnih
podatkov,
-stroške ekspertiz pri zakonodajnih nalogah in sodelovanje zunanjih strokovnjakov pri
pripravi zakonov in drugih predpisov,
-stroške prevajanja predpisov, kijih pripravlja ministrstvo in predpisov, kijih od drugih držav
potrebuje ministrstvo, da lahko pripravlja zakone in druge predpise,
-stroške prevajanj zakonodaje evropske unije,
-stroške za preventivne preglede na podlagi Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s
slikovnim zaslonom.
PP 7447: V okviru investicij in investicijskega vzdrževanja bo ministrstvo v letu 2001
izvajalo redno vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme. Sredstva so prioriteno namenjena
za informatizacijo in posodobitev telefonskega omrežja. V investicijska sredstva je vključena
tudi nabava pisarniškega pohištva in opreme kot tudi investicije in vzdrževanje počitniških
enot.
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4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
PP 3010, 3334 in 7447: Glavni letni izvedeni cilj podprograma Urejanja področja pravosodja
je predvsem:
-sprejem zakonodaje, ki je predpisana po državnem programu,
-vzpostavitev projekta Spremljanje statističnih podatkov v pravosodnih organih in
vzpostavitev projekta Zbirna statistika prekrškov,
-informatizacija ministrstva in posodobitev telefonskega omrežja,
-zagotovitev materiala, storitev in opreme za nemoteno delo.
09012002 - SPLOŠNE STORITVE ZA PRAVOSODNE ORGANE
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Stalna naloga Ministrstva za pravosodje je skrb za tehnološko posodobitev poslovanja
pravosodnih organov, ki poteka na dveh področjih:
-informatizacija (nakup računalniške strojne in programske opreme, vzpostavitev lokalnih
računalniških mrež, njihovo vzdrževanje ter svetovanje in izobraževanje na področju
informatizacije)
-oprema (nakup pisarniškega pohištva in opreme, opreme za varovanje, birotehnične,
telekomunikacijske in avdiovizuelne opreme ter službenih vozil).
Prioritetni nalogi navedenih področij v letu 2001 sta informatizacija in avdiovizuelna oprema
za snemanje kazenskih obravnav.
Omenjene naloge so dolgoročne in se vsako leto na osnovi njihovih potreb usklajujejo z
uporabniki. Obenem skrbimo tudi za investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov,
kjer na podlagi večletnega programa izvajamo večje prenovitvene posege na starejših stavbah,
ki so potrebne obnove. Hkrati v okviru možnosti in dodeljenih proračunskih sredstev v
največji možni meri skrbimo tudi za cenitev zgradb in za nakup novih poslovnih prostorov,
saj veliko pravosodnih organov deluje v prostorski stiski, v najetih poslovnih prostorih
oziroma v zgradbah.
V okviru Ministrstva za pravosodje se zagotavlja tudi oskrba sodnikov, državnih tožilcev in
državnih pravobranilcev s službenimi oblekami in uradnimi izkaznicami.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj Ministrstva za pravosodje na področju zagotavljanja materialnih pogojev
pravosodnim organom predstavlja predvsem izgradnja nove sodne palače za pravosodne
organe v Ljubljani. Prostorska stiska pravosodnih organov v Ljubljani je namreč izjemno
velika, ravno tako pa glede na to, da posamezni organ deluje na več lokacijah, ki jih ima tudi
v najemu, predstavlja veliko težavo organizacija dela. Naše dolgoročno poslanstvo
predstavljajo tudi obnove in nakupi zgradb pravosodnih organov, ki so v mnogih primerih
izjemno dotrajane.
Ministrstvo za pravosodje skrbi tudi za službena oblačila sodnikov, državnih tožilcev in
državnih pravobranilcev ter uradne izkaznice.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
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PP2987: Ministrstvo za pravosodje na podlagi 12. člena Zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Ur.list RS št. 71/1994) skrbi za tehnološko posodobitev poslovanja
pravosodnih organov, in sicer sodišč, državnih tožilstev, državnih pravobranilstev in organov
za postopke o prekrških. V okviru navedenega so sredstva namenjena za nakup:
-pisarniškega pohištva, pisarniške opreme, opreme za varovanje, telekomunikacijske in
audiovizuelne opreme, avtomobilov ter študije in projektno dokumentacijo;
-računalniške opreme in za vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme: nakup
računalnikov in računalniške opreme, nakup velike specialne računalniške napeljave,
izobraževanje in svetovanja pri informatizaciji, tekoče vzdrževanje računalniške strojne in
programske opreme ter komunikacijske opreme, pogarancijsko vzdrževanje, nadgraditev in
dograditev računalniške strojne in programske opreme in računalniških mrež, pridobitev
licenčnih pravic za programsko opremo na delovnih napravah, nakupe glede na predvidene
nove zaposlitve in potrebe po računalniški strojni in programski opremi zaradi dotrajanosti in
zastarelosti dosedanje.
Poleg tega so sredstva na tej postavki namenjena tudi za:
-nakup nepremičnin za pravosodne organe: plačilo drugega dela kupnine za prostore
Delovnega sodišča v Celju, odkup poslovnih prostorov za Sodnika za prekrške v Črnomlju in
za Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu ter nakup zemljišča za gradnjo prizidka za
Okrožno sodišče Nova Gorica;
-za investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov, ki se opravljajo na podlagi letnega
načrta potrebnih investicijsko vzdrževalnih del za vsak pravosodni organ. Ker gre predvsem
za stare zgradbe, je potrebno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev opravljati le najnujnejša
investicijska vzdrževalna dela in pa dela, s katerimi pridobimo nove prostore tam, kjer imajo
veliko prostorsko stisko.
Na podlagi 128.člena Zakona o sodiščih so postali poslovni prostori, ki so bili ob dnevu
uveljavitve tega zakona v uporabi temeljnih sodišč, last Republike Slovenije. Planirana
sredstva v okviru te proračunske postavke so tako namenjena tudi pokritju stroškov v zvezi s
cenitvijo zgradb, kar je potrebno za vpis lastnine Republike Slovenije v zemljiško knjigo ter
vpis v poslovne knjige. Izračun in ocena potrebnih sredstev za ta namen temelji na številu
zgradb pravosodnih organov in višine tarife trenutno veljavnih avtorskih honorarjev za sodne
cenilce.
PP 3658: Na podlagi 61.člena zakona o sodniški službi in 183.člena sodnega reda morajo
imeti sodniki pri opravljanju sodniške službe službena oblačila.
Na podlagi 33.člena zakona o državnem tožilstvu mora nastopati državni tožilec pred
sodiščem v službenem oblačilu.
Na podlagi 56.člena zakona o državnem pravobranilstvu morajo državni pravobranilci in
pomočniki državnega pravobranilca nastopati pred sodiščem v službenem oblačilu.
V letu 2001 bo potrebno dobaviti cca 100 tog za novoimenovane sodnike, tožilce in
pravobranilce. Tudi v letu 2001 bomo nadaljevali z zamenjavo tistih tog - sodniških in
tožilskih. ki so v uporabi več kot 5 let in so toliko obrabljene, da popravilo ni več smotrno.
Na podlagi 185.člena sodnega reda morajo imeti vsi sodniki uradne izkaznice.
Na podlagi 33.člena pravilnika o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v RS
morajo imeti državni tožilci in pomočniki državnih tožilcev uradne izkaznice.
Na podlagi 56.člena zakona o državnem pravobranilstvu morajo imeti državni pravobranilci
in njihovi pomočniki službene izkaznice.
Izračun planiranih sredstev temelji na predvidenem številu novih uporabnikov tog in
zamenjavi dotrajanih tog ter uradnih izkaznic in na predvideni rasti življenjskih stroškov.
PP 6731: Ministrstvo za pravosodje v skladu z 12. členom Zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Ur.list RS št. 71/1994) skrbi za tehnološko posodobitev poslovanja
pravosodnih organov, in sicer sodišč, državnih tožilstev, državnih pravobranilstev in organov
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za postopke o prekrških. V okviru navedenega bo zamenjalo stare avtomobile z novimi
avtomobili. S prodajo starih avtomobilov bo imelo ministrstvo prihodek od prodaje starih
avtomobilov, ki ga bo porabilo za nakup novih avtomobilov.
V letu 2001 se tudi pričakuje odprodaja poslovnih prostorov Okrajnega sodišča na Rakeku,
katero seje preselilo na novo lokacijo v Cerknico. Prihodek bo uporabljen v iste namene.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
PP 2987: V okviru zagotovljenih sredstev in na Vladi RS potrjenega skupnega načrta nabav
in gradenj za potrebe pravosodnih organov bo Ministrstvo za pravosodje izvedlo načrtovane
investicije in investicijsko vzdrževalna dela za potrebe pravosodnih organov.
PP 3658: V letu 2001 bo poudarek na zamenjavi tožilskih tog. Število uradnih službenih
izkaznic za sodnike, državne tožilce in pravobranilce pa bo odvisno od števila na novo
imenovanih sodnikov, državnih tožilcev in pravobranilcev.
PP 6731: Prihodek, ustvarjen s prodajo starih vozil bo namenjen za nakup novih avtomobilov.
V letu 2001 se pričakuje tudi odprodaja poslovnih prostorov Okrajnega sodišča na Rakeku, ki
se je preselilo na novo lokacijo v Cerknico. Sredstva od prodaje se bodo uporabila v iste
namene.
09012003 - OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE POLITIKE V PRAVOSODJU
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Ministrstvo za pravosodje opravlja zadeve, ki se nanašajo na zakonodajo s področja
kazenskega prava, prava o prekrških, stvarnega, obligacijskega in dednega prava; na
zakonodajo o sodnih postopkih; na organizacijsko zakonodajo s področja sodstva, državnega
tožilstva, pravobranilstva, odvetništva, notariata in izvrševanja kazenskih sankcij; na pripravo
pobud in osnutkov za sklepanje mednarodnih pogodb o sodelovanju na področju kazenskega
in civilnega prava.
Po zakonu o azilu (Uradni list RS, št.: 61/99) je Ministrstvo pristojno za imenovanje
svetovalcev za begunce in za določitev kriterijev po katerih se obračunavajo nagrade za
opravljeno delo in povračilo stroškov tem svetovalcem.
V skladu z Zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji morajo osebe, ki opravljajo
funkcijo upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, imeti tudi
dovoljenje oziroma licenco za to. Za izdajo in odvzem dovoljenj je pristojna petčlanska
licenčna komisija, imenovana s strani ministra za pravosodje.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Ministrstvo za pravosodje bo v skladu s svojimi zakonskimi obveznostmi, usmeritvami
Državnega zbora in Vlade R Slovenije nadaljevalo z aktivnostmi na področju priprave vstopa
v Evropsko Unijo. S tem v zvezi bo ministrstvo nadaljevalo z delom na uskladitvi pravnega
reda R Slovenije s pravnim redom Evropske Unije do te mere, da bo R Slovenija pripravljena
na polnopravno članstvo v Evropski Uniji. V okviru političnih kriterijev pa bomo nadaljevali
delo na zagotavljanju večje učinkovitosti sodstva in odpravi zaostankov na sodiščih.
Z namenom zagotovitve učinkovitega kaznovalnega sistema RS se pripravlja nov sistemski
zakon o prekrških, ki naj bi sledil primerjalnopravnim izkušnjam, stališčem sodne prakse in
teorije in ki naj bi zagotavljal učinkovito sankcioniranje prekrškov.
Na področju kazenske zakonodaje se v skladu s spoznanji sodne prakse ter razvojem procesne
kazenske zakonodaje ter prilagajanjem EU pripravlja novela zakona o kazenskem postopku.
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Poleg sprejetega zakona o varstvu osebnih podatkov v letu 1999, je ministrstvo pristopilo k
pripravi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov zato, da bi
si zagotovilo zakonsko podlago za ustanovitev Urada za varstvo osebnih podatkov (neodvisne
institucije). Po uveljavitvi zakona, ki bo urejal ustanovitev javnih agencij, bo prevzela naloge
in javna pooblastila Urada javna agencija.
Naš dolgoročni cilj je tudi omogočanje mednarodne pravne pomoči in mednarodnega
sodelovanja med pravosodnimi organi ter sodelovanje pri ratifikacijah konvencij, ki so
pomembne za vključitev Republike Slovenije v Evropsko skupnost.
V okviru delovanja svetovalcev za begunce se skuša dosegati čim višji nivo pravne pomoči
beguncem in hitro reševanje postopkov za pridobitev azila za omenjene osebe.
Dolgoročni cilj delovanja licenčne komisije je predvsem povečanje strokovnosti stečajnih
upraviteljev.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev, na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
NPP01-Priprava zakonodaje: Zaradi približevanja Evropski uniji in zahtevi po vse hitrejši
harmonizaciji našega prava e\Topskemu pravu, smo planirali v letu 2001 izpeljavo naslednjih
projektov:
-sprememba stvarnopravnih predpisov zaradi zagotovitve evidentiranja nepremičnin,
vzpostavitev in vodenje registra zastavnih pravic,
-spremembe zakona o kazenskem postopku, priprava Obligacijskega zakonika,
-spremembe v zakonu o izvršilnem postopku,
-spremembe zakona o notariatu,
-priprava zakona o alternativnem reševanju sporov,
-spremembe zakona o prekrških.
Za izpeljavo omenjenih novih projektov smo planirali še sredstva za: bivanje naših delavcev
članov delovnih skupin v tujini, za nakup tuje literature potrebne pri pripravi zakonodajnih
projektov in materialni stroški pogajanj za sklenitev sporazumov premoženjskih razmerij z R
Bosno in Hercegovino.
PP 8777: Sredstva na omenjeni postavki se zagotavljajo za delovanje licenčne komisije
oziroma za namene, ki so posledica Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(ZPPSL). Predvideva se, da bodo v prihodnje vložili kandidature vsi tisti, ki so že opravili
strokovni izpit. Izhodišče za povračila stroškov licenčni komisiji je odredba o določitvi plačila
za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji za izdajo in odvzem dovoljenja za
opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije št. MP
165-01-139/00 z dne 27. 3. 2000 in sprememba odredbe št. MP 165-01-139/00 z dne 7. 7.
2000.
Na omenjeni postavki se zagotavljajo sredstva tudi za izdajo uradnih izkaznic za imenovane
izvršitelje ter vročitelje.
PP 8478: Januarja 2000 so bili na podlagi Zakona o azilu s strani ministra za pravosodje
imenovani svetovalci za begunce za podporo in pravno pomoč tujcem, ki prestopijo državno
mejo. Sredstva te postavke so namenjena za financiranje svetovalcev za begunce in sicer
vključujejo: nagrade za svetovalce, povračila potnih stroškov svetovalcev in povračila vseh
ostalih stroškov v skladu s kriteriji, ki jih določi minister za pravosodje.
Po podatkih Sektorja za azil pri Upravi za upravne notranje zadeve, Ministrstva za notranje
zadeve, je bilo v letu 1999 vloženih 744 vlog za azil; v letu 2000 od 1.1. do 30.6. pa 1240
vlog. Pri tem je potrebno opozoriti, da je trend naraščanja števila tujcev, ki prosijo za azil, iz
dneva v dan večji. Po podatkih Sektorja za azil so v postopku pridobitve azila potrebna vsaj
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dva razgovora begunca s svetovalcem in nekaj dejanj svetovalca (priprava vloge, študij tujih
predpisov, pridobitev vseh potrebnih listin in dokumentov, priprava begunca na razgovorzaslišanje pristojnega organa). V primeru pritožbe pa še dva razgovora in dejanja svetovalca.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
NPP01 (nova začasna šifra PP je 22001): Glavni letni izvedbeni cilj je predvsem sprejem
zakonodaje, kije predpisana po državnem programu za leto 2001.
PP 8777: Glede na število opravljenih izpitov v letu 2000, bo trend vloženih kandidatur v
zvezi z licenco stečajnega upravitelja v letu 2001 upadal, tako da bo vloženih približno 100
kandidatur. Sredstva vključujejo tudi stroške za izdelavo uradnih izkaznic za izvršitelje in
vročevalce.
09012004 - STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE V PRAVOSODJU
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Na podlagi 12. člena Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev je Ministrstvo
za pravosodje zadolženo za usposabljanje kadrov za pravosodne organe. Za to, da bi bilo to
izobraževanje čimbolj strokovno, organizirano, kontinuirano in racionalno, je ministrstvo
skupaj z Vrhovnim sodiščem RS in Ustavnim sodišče RS ter kot sopodpisniki Državno tožilstvo
RS, Državno pravobranilstvo in Senat za prekrške RS, leta 1998 s Sporazumom ustanovilo
Center za izobraževanje v pravosodju, ki med drugim opravlja zadeve, ki se nanašajo na
usposabljanje kadrov za potrebe pravosodja. Določene obveznosti na tem področju pa izhajajo
iz državnega programa za vključitev Republike Slovenije v Evropsko unijo.
V skladu z 62. in 63. členom zakona o sodniški službi, 32. členom zakona o državne tožilstvu
in 3. členom zakona o državnem pravobranilstvu, se podeljujejo štipendije za podiplomski
študij prava ter za specialistični študij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno
usposabljanje na kakšnem drugem strokovnem področju, kije povezano s sodniškim delom in
sicer sodnikom, državnim tožilcem in njihovim pomočnikom, sodnikom za prekrške in
državnim pravobranilcem ter njihovim pomočnikom.
V ministrstvu se preko Sektorja za pravosodno upravo izvaja: organizirano usposabljanja
kadrov za potrebe pravosodja, nadzor nad poslovanjem sodišč, državnih tožilstev, drža\nega
pravobranilstva, odvetništva in notariata, vodenje pravosodne statistike ter izdajanje strokovne
literature.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Naloge, ki izhajajo iz 64. člena zakona o sodniški službi, 32. člena zakona o državnem
tožilstvu, 3. člena zakona o državnem pravobranilstvu so podrobneje opredeljene v letnih
programih izobraževanj in jih določa Programski svet Centra. Praviloma izobraževanje poteka v
šolah, seminarjih in posvetovanjih o domačem pravu in pravu Evropske unije. Obenem se prek
Centra za izobraževanje podeljuje tudi štipendije za podiplomski študij. Cilj teh izobraževanj in
podeljevanja štipendij je ta, funkcionarji v pravosodju pridobivajo praktične in teoretične
podlage, strokovna spoznanja in odgovore na konkretna vprašanja s svojega področja dela ter
višja raven strokovnosti. Ministrstvo za pravosodje štipendije praviloma razpisujejo vsako
leto enkrat.
Dolgoročni cilji, ki jih opravlja ministrstvo preko Sektorja za pravosodno upravo so:
organizacija strokovnega usposabljanja stečajnih upraviteljev, sodnih cenilcev, izvedencev in
tolmačev, organizacija opravljanja pravniških državnih izpitov, dodeljevanje pravosodnih
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štipendij, organizacija izdajanja strokovne literature in izdajanje uradnih izkaznic sodnega
osebja.
J. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
PP5250: Na podlagi 12. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni
list RS, št.71/94 in 47/97), po katerem ministrstvo med drugim opravlja zadeve, ki se nanašajo
na usposabljanje kadrov za potrebe pravosodja ter na podlagi 74. a člena zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št.: 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 19/94, 8/96 in 24/98), zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) in zakona o
državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97) je potrebno v državnem proračunu
zagotoviti sredstva za izobraževanje in strokovno usposabljanje funkcionaijev in drugih
zaposlenih v pravosodju. Tako kot v preteklih letih bo tudi v naslednjih letih dan poseben
poudarek izobraževanju in usposobitvi sodnikov, državnih tožilcev, državnih pravobranilcev za
neposredno uporabo prava evropske unije. Iz teh sredstev bodo financirani tudi študijski obiski
predvsem v tujini in tečaji tujih jezikov s poudarkom na pravni terminologiji. V skladu z
zakonom o delavcih v državni upravi in 199. členom sodnega reda bodo za sodno osebje, za
delavce v državnih tožilstvih, državnih pravobranilstvih in v organih za postopke za prekrške,
organizirani seminaiji predvsem o novi zakonodaji oziroma novostmi povezanimi z njihovim
delom.
V letih od 1995 (po zakonu o sodniški službi) do 1999 je bilo podeljeno 50 štipendij. Trije
štipendisti so doktorirali, trije magistrirali in štiije zaključili specialistični študij. Iz 40-tih
pogodb izhajajo določene finančne obveznosti (v večini primerov le plačilo zadnjega obroka
šolnine), ki naj bi zapadle v plačilo v tem in naslednjih letih. Štipendije se podeljujejo kot
povračilo stroškov študija: to so šolnine, potni stroški in stroški nabave strokovne literature.
O tem komu naj se podeli štipendija odloča sodni svet za sodnike; svet sodnikov za prekrške
za sodnike za prekrške; personalna komisija za državne tožilce in generalni državni
pravobranilec za državne pravobranilce.
PP 6758: Na podlagi zakona o pravniškem državnem izpitu se ureja pripravništvo
diplomiranih pravnikov zaradi usposabljanja za opravljanje sodniške funkcije in funkcije
drža\-nega tožilca, poklica odvetnika in notarja oziroma za opravljanje drugih del, za katere se
z zakonom zahteva pogoj pravniški državni izpit. Pripravništvo po tem zakonu traja dve leti.
Ob zaključku pripravništva kandidat opravi pravniški državni izpit. Izpit opravlja pred
šestčlansko komisijo in za delo te komisije, sredstva za plačilo za delo in za povračilo potnih
stroškov, povezanih z delom izpitnih komisij, zagotavlja Ministrstvo za pravosodje iz
proračuna. Ministrstvo za pravosodje opravlja na podlagi Sodnega reda za administrativno
tehnične delavce v pravosodju tudi izpite oziroma preizkuse iz sodnega reda.
PP 6765: Sredstva te postavke so namenjena za financiranje aktivnosti v zvezi s strokovnim
usposabljanjem in izpopolnjevanjem na podlagi 91. člena Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št.
19/94. 45/95, 38/99 in 28/00) in v skladu zli. členom Pravilnika o sodnih izvedencih
(Ur.l.RS št. 20-895/95) in 14.členom Pravilnika o sodnih cenilcih (Ur.l. RS, št. 20-896/95).
Sredstva so namenjena za: izplačilo avtorskih pogodb za vodenje delavnic za sodne tolmače,
sodne cenilce in sodne izvedence, uporabo instrumentarija pri simulaciji raziskav prometnih
nezgod, izdajo priročnikov za vrednotenje in ocenjevanje pri posameznih področjih ter za
pokrivanje stroškov pri pripravi gradiva za sodne tolmače, za strokovna izpopolnjevanja in
izobraževanja za vse stroke sodnih izvedencev in cenilcev, ki jih organizira ministrstvo s
pomočjo posameznih združenj. Potrebna sredstva so planirana glede na porabo v preteklih
letih in v okviru, določenem z izhodišči za pripravo finančnih načrtov za leto 2001.
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V letu 2002 bo Slovenija organizator EVU konference, katere pokrovitelj je Ministrstvo za
pravosodje.
3. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
PP 5250: Po programu izobraževanja Centra za izobraževanje v pravosodju se za usposabljanje
kadrov za pravosodne organe v letu 2001 predvidevajo naslednja izobraževanja : štiri šole o
metodah in tehniki vodenja postopka in tri šole o delovno, organizacijsko in finančno pravnih
predpisih pomembnih za vodenje pravosodnega organa; osem seminarjev in posvetovanj o
aktualnih temah iz pravosodne prakse. Vsi funkcionarji v pravosodju naj bi se udeležili najmanj
ene šole in nekaj seminarjev in posvetovanj. Predvidena je vrsta polletnih, tri, dve in eno
dnevnih tečajev angleške pravne terminologije glede na predznanje in tečajev pravniške
francoščine, ki naj bi se jih skupaj udeležilo približno 350 funkcionarjev v pravosodju. V
programu so določena sredstva predvidena za študijske obiske. Predvidene so tri šole in trije
seminarji ter vrsta tečajev s področja računalniško podprte informatizacije v pravosodnih
organih za strokovno in administrativno-tehnično osebje zaposleno v pravosodnih organih.
Nekateri računalniški tečaji so predvideni tudi za funkcionarje v pravosodnih organih.
V letu 2001 se predvideva podelitev pravosodnim funkcionarjem vsaj 17 štipendij za
podiplomski študij.
PP 6758: V letu 2001 predvidevamo, da bo opravljalo pravniški državni izpit 205 kandidatov.
PP6765: Naš cilj je dvig ravni strokovnega znanja in vse večje specializacije na vseh
področjih za 3700 sodnih cenilcev in izvedencev in 840 sodnih tolmačev.
09012005 - PROGRAM USKLAJEVANJA PRAVOSODJA S PRAVOM EU
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
V avgustu 2000 smo z Zveznim ministrstvom za pravosodje Nemčije sklenili Pogodbo o
medinstitucionalnem sodelovanju v višini 631.716 EUR pred-pristopne pomoči. Projekt
medinstitucionalnega sodelovanja bo usmeijen na tri sklope:
-Organizacija in delovanje pravosodja
Strokovnjaki države članice Nemčije bodo ocenili obstoječo zakonodajo, procesno prakso
in kadre v vseh vejah pravosodja Republike Slovenije v zvezi z zaostanki na sodiščih.
-Usposabljanje sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev
Strokovnjaki države članice Nemčije bodo ocenili obstoječi stalni sistem usposabljanja
Slovenije, da bi pomagali pri razvoju trajnostnega programa usposabljanja, predvsem ob
upoštevanju prava EU.
-Pomoč za prevzem pravnega reda EU
Država članica Nemčija bo izvedla analizo vrzeli in potreb pri zakonodaji v pristojnosti
Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije glede na pravni red EU in bo pomagala pri
sestavljanju sprememb in dopolnil.
V ta namen je v septembru 2000 prišel pred-pristopni svetovalec za obdobje enega leta, ki
bo pomagal pri uresničevanju predvidenega delovnega načrta. V pomoč pri delu mu bodo
različni strokovnjaki, ki bodo prišli v Slovenijo za krajšo obdobje .
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Širši cilj medinstitucionalnem sodelovanja je podpreti Ministrstvo za pravosodje Republike
Slovenije pri usposabljanju pravosodja in pri procesu približevanja zakonodaje. Ožji cilj
projekta pa je lotiti se kratkoročnih in srednjeročnih prednostnih nalog, ki so opredeljene v
partnerstvu za pristop in sicer: temeljna analiza našega pravosodnega sistema, podrobna

poročevalec, št. 16/V

876

4. marec 2001

analiza potreb po usposabljanju obstoječih struktur in programov izobraževanja v pravosodju,
izvajanje izobraževalnih seminarjev za delavce v pravosodnih organih, izdelava predlogov za
Vlado, podpora pri sestavljanju srednjeročnega in dolgoročnega koncepta za stalno
usposabljanje sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev, podpora pri
sestavljanju nove zakonodaje in podpora pri opredeljevanju potreb za približevanje
zakonodaje Slovenije evropskemu pravu.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
PP 8480 in 22002-Phare-lastna udeležba: Na podlagi Pogodbe o medinstitucionalnem
sodelovanju za znesek v višini 631.716,00 EUR pred-pristopne pomoči je v mesecu
septembru 2000 prišel pred-pristopni svetovalec za obdobje enega leta, ki bo pomagal pri
uresničevanju predvidenega delovnega načrta. V pomoč pri delu mu bodo razni strokovnjaki,
ki bodo prišli v Slovenijo za krajše obdobje. V okviru dejavnosti prvega sklopa projekta bodo
opravljene različne misije strokovnih skupin z namenom, da dobijo vpogled v praktično delo
in delovanje sodišč. Drugi sklop projekta se nanaša na pripravo trajnega izobraževanja v
pravosodju na področju prava EU. Vsebina tretjega sklopa dejavnosti se nanaša na pomoč pri
implementaciji pravnega reda EU. Za pomoč pri vsakdanjem delu pred-pristopnega
svetovalca in pri raznih potrebah po prevajanju in tolmačenju je Ministrstvo za pravosodje
sklenilo posebno pogodbo s pomočnikom projekta za obdobje enajstih mesecev.
Na podlagi Memoranduma o financiranju, ki sta ga podpisali Evropska komisija in Vlada RS,
je bilo potrebno zagotoviti tudi sofinanciranje iz sredstev Ministrstva za pravosodje in sicer v
višini 300.000 EUR za celoten projekt.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
PP 8480 in 22002-Phare-lastna udeležba: Rezultat prvega sklopa dejavnosti v okviru
medinstitucionalnega razvoja bodo različni predlogi in priporočila dani Ministrstvu za
pravosodje za olajšanje preobremenitve sodišč ter povečanje učinkovitosti sodišč. Kjer bo
potrebno, bo dana pomoč pri pripravi sprememb in dopolnitev k zakonodaji. V zvezi s tem
bodo organizirani tudi študijski obiski slovenskih predstavnikov v Zvezni republiki Nemčiji, z
namenom, da bi poglobili praktično razumevanje priporočil in možnih rešitev.
Kot rezultat drugega sklopa dejavnosti v okviru medinstitucionalnega razvoja se predvideva
organizacija različnih seminarjev in strokovnih srečanj predvsem s predstavniki Centra za
izobraževanje v pravosodju.
Pri tretjem sklopu dejavnosti v okviru medinstitucionalnega razvoja je predvidena vrsta
strokovnih srečanj s tistimi, ki pripravljajo zakonodajo na področju pravosodja in pomoč pri
pripravi predlogov zakonov.
09012006 - MEDNARODNO PRAVNO SODELOVANJE
/. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Mednarodno pravno sodelovanje se na Ministrstvu za pravosodje izvaja na dveh področjih in
sicer:
-sodelovanje z Evropsko unijo: spremljanje zakonodaje Evropske Unije, priprava rednih
poročil o napredku Slovenije pri vključevanju v EU, izpolnjevanje tabel o pregledu
usklajenosti naše zakonodaje s pravnim redom EU, spremljanje dela in sodelovanje v
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delovnih skupinah, sodelovanje pri pripravi Državnega programa za prevzem pravnega reda
EU do konca leta 2002, sodelovanje v delovnih skupinah in komitejih Sveta Evrope v
Strasbourgu ter spremljanje njihovih dejavnosti;
-ostala mednarodna sodelovanja: sodelovanje pravosodnih delavcev v multilateralnih
organizacijah kot tudi na regionalni in bilateralni ravni. Sodelovanje vključuje priprave
obiskov tujih delegacij v Sloveniji in naše delegacije v tujini tako na ministrski ravni, kot tudi
na strokovnem nivoju ter priprave in realizacijo obiskov;
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Podprogram zasleduje tako cilj uspešne priprave Slovenije za članstvo v Evropski uniji, kot
tudi dobro in učinkovito sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, posameznimi državami
ter njihovimi deli.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Znatna sredstva so predvidena za udeležbo predstavnikov Ministrstva za pravosodje na raznih
seminarjih, delavnicah in konferencah na temo delovanja organov EU in širitve EU, ki jih
organizirajo različne mednarodne (zelo pogosto je organizator ERA - Akademija za evropsko
pravo v Trierju) in tudi slovenske organizacije. V letošnjem letu bo pod predsedstvom
Švedske Evropska Unija namenjala veliko pozornost področju »Vladavina prava«, zato bo
več konferenc in srečanj namenjenih predstavnikom Ministrstva za pravosodje. Sodelovanje
je pomembno tudi zaradi zagotovitve ustrezne administrativne usposobljenosti pred vstopom
v EU.
Predvsem srečanja na ministrski ravni bodo zahtevala intenzivnejše sodelovanje, saj se velik
del opravi na pripravljalnih sestankih pred ministrskimi srečanji.
Na multilateralnem področju je predvidenih več srečanj na ministrski ravni, ki bodo večinoma
organizirana pod okriljem EU, Sveta Evrope, Organizacije združenih narodov in nekaterih
drugih mednarodnih organizacij. Porast tovrstnih obveznosti je pričakovati predvsem ob
dejstvu bližnjega članstva Slovenije v EU, novih pobud držav EU ter trendov sodelovanja
med evropskimi državami pri zasnovi in izvedbi posameznih projektov z delovnega področja
ministrstva.
Ministrstvo za pravosodje aktivno sodeluje v več odborih Sveta Evrope (Odbor Sveta Evrope
za kazensko pravo (CDPC), Odbor Sveta Evrope za mednarodno pravno pomoč v kazenskih
zadevah (PCOC), Odbor Sveta Evrope za varstvo osebnih podatkov, Odbor za pravno
sodelovanje (CDCJ), ADACS), katerih dejavnosti so navadno usmerjene v pripravo in
sprejem dokumentov, ki postanejo del pravnega reda EU.
Slovenija je članica Haaške konference za mednarodno zasebno pravo. Sodelovanje na
konferencah na ekspertni ravni za pripravo konvencij in drugih dokumentov v okviru Haaške
konference je pomembno tako zaradi mednarodnega ugleda države kot tudi iz razloga, da gre
za dokumente, ki pogosto postanejo del pravnega reda EU.
Na bilateralni ravni je predvideno intenzivnejše sodelovanje predvsem s sosednjimi državami,
državami članicami EU z večjim številom slovenskih državljanov ali z opaznejšim obsegom
ekonomskega in drugega sodelovanja s Slovenijo ter z ostalimi državami kandidatkami,
predvsem s prvo povabljenimi državami v pogajanja za članstvo v EU.
Trenutno potekajo pogajanja z BiH za sklenitev dvostranskih pogodb iz pristojnosti
Ministrstva za pravosodje in bo v letu 2001 potrebna udeležba na vsaj enem delovnem
sestanku v BiH. Zaradi vzpostavitve diplomatskih odnosov z ZRJ bo za sklenitev
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dvostranskih pogodb iz pristojnosti Ministrstva za pravosodje potrebna tudi udeležba
slovenskih strokovnjakov na vsebinskih pogajanjih.
Pozornost bo posvečena oblikam dosedanjega regionalnega sodelovanja ter iskanju novih
možnosti. Ena izmed teh je sodelovanje v okviru Srednjeevropske pobude - delovne skupine
za organiziran kriminal, katere delovni sestanki potekajo dvakrat letno v eni od držav
Srednjeevropske pobude. Poleg tega se v okviru SEP načrtuje tudi konferenca ministrov za
pravosodje, ki naj bi potekala v Trstu.
V letu 2001 je na ministrskem nivoju napovedana organizacija srednje in vzhodno evropskega
pravnega foruma (pravosodni forum), za katero se je predstavnik Ministrstva za pravosodje
zavezal na zasedanju Mešane slovensko bavarske komisije leta 1998 ter tradicionalno
sodelovanje pri pripravi XVI. Simpozija panonskih pravnikov, ki bo, kot je bilo dogovorjeno,
leta 2001 potekal v Sloveniji.
Ministrstvo za pravosodje je dolžno plačati članarino za leto 2001 za mednarodni inštitut za
poenotenje zasebnega prava - UNIDROIT ter Haaško konferenco za mednarodno zasebno
pravo
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Glavni cilji so ohranitev in razvijanje sodelovanja na multilateralni in bilateralni ravni,
aktivno sodelovanje v programih in politikah posameznih organizacij, krepitev regionalnega
sodelovanja na področju pravosodja ter seznaniti in izobraziti čim več predstavnikov
Ministrstva za pravosodje z delom evropskih institucij, pravnim redom EU, vprašanji v zvezi
s širitvijo EU ter hkrati odigrati aktivno vlogo v komitejih in odborih Sveta Evrope, katerega
člani smo. V letu 2001 se predvideva udeležba na naslednjih zasedanjih odborov Sveta
Evrope: Odbor Sveta Evrope za kazensko pravo (CDPC), Odbor Sveta Evrope za mednarodno
pravno pomoč, Odbor Sveta Evrope za varstvo osebnih podatkov in ADACS. Obenem se
predvideva tudi udeležba na Haaški konferenci za mednarodno zasebno pravo, udeležba na
pogajanjih za sklenitev dvostranskih pogodb z ZRJ in BIH ter sodelovanje na Srednjeevropski
pobudi-delovni skupini za organiziran kriminal.
09012007 - POSODOBITEV EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin bo omogočil ažurno evidentiranje
stvarnopravnih pravic na nepremičninah in izboljšavo sistema evidentiranja nepremičnin.
Projekt bo prispeval k večji varnosti in zanesljivosti pri poslovanju z nepremičninami, kar bo
omogočilo tudi bolj predvidljivo in nadzorovano investiranje v nepremičnine. V tem projektu
bo Ministrstvo za pravosodje sodelovalo pri pripravi zakonodaje na področju lastništva
nepremičnin. Projekt ima predvideno trajanje 4 leta in bo predvidoma zaključen leta 2004
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Na podlagi Zakona o najemu posojilu pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za Projekt
posodobitve evidentiranja nepremičnin so bila pridobljena kreditna sredstva z namenom
zboljšanja učinkovitosti in zanesljivosti sistema evidentiranja nepremičnin v Sloveniji. V
projektu bomo posodobili sistem evidentiranja nepremičnin, nadgradili zakonske osno\e na
področju transakcij z nepremičninami in na področju lastništva nepremičnin, vzpostavili
monitoring rabe kmetijskih zemljišč skladno z zahtevami za vstop v Evropsko unijo ter
oblikovali in testirali sistema obdavčenja in vrednotenja nepremičnin na podlagi tržne
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vrednosti. Ministrstvo za pravosodje bo pri omenjenem projektu sodelovalo pri podprojektu
G - Priprava zakonodaje na področju lastništva nepremičnin z namenom priprave osnutkov
zakonov, ki so v naši pristojnosti in na kakršen koli način urejajo vprašanja lastninske pravice
na nepremičninah in pa prometa z nepremičninami ter jih posredovalo zakonodajnemu organu
v sprejem.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Že v letu 2000 je Ministrstvo za pravosodje pričelo z pripravo lastninskega zakona. V ta
namen smo na podlagi javnega naročila (po pravilih Svetovne banke) sklenili avtorske
pogodbe in sicer: s tujim pravnim svetovalcem, ki je že septembra 2000 izdelal
primerjalnopravno analizo, o tam kako je določena materija ureja v zakonih evropskih držav
ter s šestimi pravnimi strokovnjaki, ki bodo na delavnicah pripravili prvi osnutek lastninskega
zakona. V letu 2001 se pričakuje da bo izdelan dokončen osnutek navedenega zakona in
poslan zakonodajnemu organu v sprejem. Ministrstvo bo po sprejemu lastninskega zakona v
Državnem zboru organiziralo delavnice na katerih se bo javnosti predstavila praktična
uporaba (izvedba) omenjenega zakona v praksi. Sredstva za te namene so bila v letu 2000
zagotovljena na postavki 6732 - Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin in sicer 54 %
sredstev iz kredita Svetovne banke preostanek sredstev je bil zagotovljen v proračunu za leto
2000. V letu 2001 smo pri planiranju sredstev izhajali: iz že sklenjenih pogodbenih
obveznosti, ki bodo zapadle v izplačilo, iz trenutnih tržnih cen za avtorske honorarje
predavateljev na delavnicah in iz Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
nekaterih drugih prejemkov o povračilih za stroške službenih potovanj udeležencev
ministrstva na teh delavnicah. V letu 2001 se pričakuje organizacija ene delavnice za
seznanitev z lastninskim zakonom. V letu 2001 se predvidoma tudi končuje sodelovanje
našega ministrstva pri tem projektu.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
V letu 2001 je cilj našega podprojekta G- Priprava zakonodaje na področju lastništva
nepremičnin v okviru Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin, predvsem priprava
končnega osnutka zakonskega besedila lastninskega zakona, ki bo usklajen z ostalimi
ministrstvi in bo poslan v zakonodajni postopek za sprejem v Državnem zboru.
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Leto 2001

Obrazložitev finančnega načrta neposrednega uporabnika državnega proračuna
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
Sprejeti
proračun 2000
0)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
[211.1

||Ministrstvo za gospodarstvo

~||

0205 Privatizacija in nadzor
02052101 Program privatizacije in upravljanje z državnim
premoženjem
4017 Privatizacija in upravljanje državnega premoženja
1771 Agencija RS za prestrukturiranje
81562 Študije s področja investicijskih družb in o delovanju družb z
notranjim lastništvom
81687 Zaključek lastninjenja in preoblikovanja in preoblikovanje
pooblaščenih investicijskih družb (PID)
85645 Izvajanje zakona o prevzemih
85647 Priprava predpisov s področja državne lastnine
85648 Priprava predpisov za notranje delničarstvo
1251 Lastninsko preoblikovanje in privatizacija državnega premoženja
0303 Mednarodna pomoč
03032101 Razvojna in humanitarna pomoč
1719 Razvojna in ekonomska pomoč
0504 Tehnološki razvoj
05042101 Programi pospeševanja tehnološkega razvoja
gospodarstva
81389 Sodelovanje z znanstvenimi in drugimi organizacijami
1803 EUREKA
1739 Tehnološko razvojni iu drugi ciljni programi
1982 PHARE CFCU - Tehnološka os MB -GZ 96- SL 9608
1539 Recenzije, evalvacije in ekspertize
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter
koordinacija vladne in lokalne ravni
06012101 V zpostavitev in delovanje sistema regionalne
strukturne politike
85653 Sofinanciranje razvojnih kreditov
85643 Posebni pripravljalni program za strukturno pomoč (SPP) lastna udeležba
06012102 Razvojni regionalni programi - neposredne
regionalne spodbude
6521 Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije po ZPZRTH
1772 Lokalna infrastruktura
1814 Regionalna infrastruktura
1834 Ublažitev gospodarskih posledic spremembe mejnih režimov
zaradi pristopa k EU
85878 Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije
1979 Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka
06012104 Gospodarska osnova za avtohtone narodne skupnosti
1252 Sred sna za ustvarjanje gospodarske osnove narodne skupnosti
0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost
07022101 Sodelovanje z NA TO
1720 Ekonomski seminar NATO
1721 Sodelovanje z NA TO
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21 MINISTRSKO ZA GOSPODARSTVO
MIN/PU/GPR/PPR/PP

Sprejeti
proračun 2000
(1)

0905 Poprava preteklih krivic
09052101 Poprava krivic
1777 Priprava predpisov s področja financiranja poprave krivic
1829 Sklad za poplačilo vojne odškodnine
1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in
distribucije energetskih surovin
12012101 Urejanje področja pridobivanja in distribucije
energetskih surovin
4656 Investicijska dokumentacija za ekološko in tehnično sanacijo
energetskih objektov
63 79 Priprava nove energetske strategije
6382 Spremljanje in nadzor energetskih projektov
12012103 Prestrukturiranje energetike
5193 Program prestrukturiranja v energetiki
12012104 Odškodnine za škodo povzročeno z energetsko
dejavnostjo
1089 Odškodnine zaradi obratovanja TET2 po ZPZRTH
1202 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in
distribucije električne energije
12022101 Urejanje in nadzor na področju električne energije
1087 Agencija za energijo
1245 Priprava aktov in analiz
1247 Alpska konvencija
12022102 Intervencije in programi na področju proizvodnje in
distribucije električne energije
4657 Odstranjevanje mulja iz jezer: HE - Mariborski otok, Zbilje, Most
na Soči
5588 Rekonstrukcije v TE-TO Ljubljana
8789 Priprla dela in študije HE - spodnja Sava
1203 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in
distribucije jedrske energije
12032101 Tehnološka posodobitev NEK
4163 Modernizacija - tehnološka posodobitev NEK
1204 Urejanje in nadzor na področju predelave in distribucije
nafte in zemeljskega plina
12042101 Programi podpor na področju predelave in
distribucije nafte in zemeljskega plina
5810 Ekološka in tehnološka sanacija Nafte Lendava
1205 Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje
tudi premogovništvol
12052105 Programi zapiranja premogovnikov
1067 Program zapiranja rudnika Laško - Huda jama
6376 Programi zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnikpo ZPZRTH
6101 Prog'amt zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje
8195 Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga Kaniiarica,
Senovo in Zagorje
12052106 Programi zapiranja rudnikov
5186 Programi zapiranja rudnikov Idrija in Mežica
8786 Rudarska škoda - Idrija
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

Leto 2001
v tisol tolarjih
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21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
MIN/PU/GPR/PPR/PP

Sprejeti
proračun 2000
(i)

12M Urejanje področja učinkovite rabe in obnovlivih virov
energije
12062103 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
1033 Intervencije v obnovljive vire energije
12062104 Spodbujanje učinkovite rabe energije
5589 Kogeneracije
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva
14012101 Urejanje na področju gospodarstva
3018 Plače
1778 Ustanovitev nacionalnega odbora za poenostavitev poslovanja
kot obliko dela mednarodnega odbora CEFACT
3342 Materialni stroški
85644 Približevanje Evropski uniji
85650 Najemnine
2877 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
85487 Raziskave in ekspertize
85803 Stroški ukinitve prostocarinskih prodajaln
1776 Urejanje premoženjsko pravnih razmerij z državami bivše
Jugoslavije
2016 PHARE CFCU - Notranji trg - SNP 99
84027 Lastna udeležba - P} i APS. - regeneracija Jesenic
85657 Lastna udeležba - PHARE-DDV
88296 PHARE CFCU - PIU
88329 PHARE CFCU - Fond malih projektov
88340 PHARE CFCU - PIU ( SL 9608)
88341 PHARE CFCU-Tehnična pomoč
1828 Antibirokratski program
236 Počitniška dejavnost
14012102 Prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu
EV
6922 Harmonizacija slovenske tehične zakonodaje s tehnično
zakonodajo veljavno v državah članicah EU
7453 Sofinanciranje ekspertiz priprave programa prilagajanja EU
8784 Izvajanje strategije Republike Slovenije za vključitev v EU
84135 Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s tehnično
zakonodajo veljavno v državah članicah EU
14012103 Mednarodno sodelovanje in udeleiba
1546 Članarine mednarodnim organizacijam
85700 Članarine
1269 Lastna udeležba - SNP99
1549 Stroški delegacij in gospodarskega sodelovanja s tujino
1927 Gospodarska predstavništva
14012107 Nacionalni meroslovni sistem
1270 Slovenski inštitut za standardizacijo
1277 Slovenska akreditacija
1402 Pospeševanje in podpora L'osn'Klai~ski dejavnosti
14022101 Programi povečevanja konkurenčnosti
1731 Spodbujanje novih investicij
1991 Spodbujanje tržnih pristopov
poročevalec, št. 16/V
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3)
(4H3):(2)

276.099

2.000

392.000

19.600.0

169.222
169.222
106.877
106.877
2.9S9.09S
2.178.243
1.186.614
3.000

2.000
2.000
0
0
2.701.613
2.294.266
1.376.790
0

294.000
294.000
98.000
98.000
3.027.449
2.446.479
1.538.223
2.000

14.700,0
14.700.0

582.995
8.800
19.000
150.853
50.000
20.000
3.000

541.954
8.208
30.376
225.669
42.137
0
2.000

585.709
0
0
176.244
0
0
2.000

108.1
0.0
0,0
78.1
0,0

0
6.500
4.000
19.600
88.200
0
15.680
20.000
0
596637

42.903
0
5.532
0
0
11.952
0
6.589
155
325.6j6

92.066
0
0
0
0
0
0
50.000
237
206445

214.6

151.407

64.678

73.517

113.7

133.596
267.188
44.446

94.207
142.311
24.450

93.943
38.985
0

99,7
27.4
0.0

184.215
32.000
97.115
0
25.100
30.000
0
o
o
6.884.603
3.082.397
362.125
246.577

81.701
28.190
26.661
0
18.770
8.079
0
0
o
4.651.644
911.583
206.605
105.110

103.137
56.429
0
2.608
19.600
24.500
271.388
184.871
86.517
7.320.438
3.663.990
481
0

126,2
200.2
0.0

112.1
106.6
111.7

100,0

0,0

0.0
758,8
153.2
63,4

104,4
303,2

1S7.4
401,9
0.2
0.0
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21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
MIN/PU/GPR/PPR/PP
63 72 Razvojni program za pospeševanje kunkurenčnosti slovenske
industrije
6375 Spremljanje in nadzor industrijskih projektov
8481 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1998 konkurenčnost gospodarstva - COP 97 - SL 9705
7454 Mednarodni projekti - lastna udeležba
2019 PRAQIII - tuja donacija
84128 Sofinanciranje pridobivanja ISO standardov
1999 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 konkurenčnost gospodarstva - COP 97-SL 9705
14022102 Prestrukturiranje podjetij
4651 Prestrukturiranje strateških panog - podjetij
6370 Prestrukturiranje usnjarske in tekstilne industrije
14022103 Spodbujanje razvoja gospodarstva
1724 Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo
1736 Spodbujanje nastajanja in razvoja malih podjetij
85697 Subvencioniranje DDVdomači in umetni obrti
85868 Sofinanciranje svetovanja in usposabljanja podjetnikov preko
vavčerskega sistema
85701 Stimuliranje posebnih dosežkov na področju turizma in malega
gospodarstva
85873 PHARE CFCU - Tretji večletni program
1733 Tuja tehnična pomoč - lastna udeležba
14022104 Promocija gospodarstva in novi trgi
1728 Promocija podjetništva
1981 PHARE CFCU - Informacijski center
1997 PHARE CFCU - Poslovno podporni center - SL 9608
14022106 Programi spodbujanja izvoza
2018 Program izravnave obresti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14032101 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
1710 Slovenska turistična organizacija
1732 Spodbujanje razvoja turizma
81083 Usposabljanje gorskih vodnikov
84134 Sofinanciranje turističnih prireditev
85871 Turistična zveza Slovenije
1897 Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture
1980 PHARE CFCU - Turistično obmejno območje 96
1993 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za
leto 1996-SL 9701
1998 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1997-SL 9702
2009 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovanje z Italijo za leto 1998 SL 9802
2010 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovanje z Avstrijo za leto
1998 - SL 9807
88312 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z A vstrijo
za leto 1996- SL 9608
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Sprejeti
proračun 2000
W
1.890.642

Predhodna
realizacija 2000
£2
493.234

217.193
79.200

885

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4)=(3):(2)
3.420.000

693,4

0
55.786

0
0

0,0

217.660
0
50.000
19.000

25.618
1.335
23.894
0

206.218
1.135
0
36.156

805,0
85.0
0.0

1.925.026
712.513
1.212.513
960.780
200.000
450.000
50.000
40.000

1.960.319
1.603.000
357.319
837.278
200.000
377.634
50.000
40.000

1.230.934
0
1.230.934
1.256.386
500.000
600.000
0
0

62,8
0.0
344.5
150,1
250,0
158.9
0.0
0.0

5.000

0

0

38.000
177.780
116.400
70.000
22.800
23.600
800.000
800.000
2.732.319
2.732.319
1.220.000
147.000
3.000
80.000
20.000
1.073.487
15.000
40.000

0
169.645
142.464
69.841
3.100
69.523
800.000
800.000
2.699.324
2.699.324
1.220.000
132.664
3.000
71.460
20.000
987.839
7.092
83.500

0
156.386
269.128
200.000
4.350
64.778
900.000
900.000
2.0S3.439
2.053.439
688.974
227.743
0
0
0
820.360
6.607
95.365

92.2
188,9
286.4
140.3
93.2
112.5
112.5
76.1
76.1
56.5
171.7
0.0
0.0
0.0
83.0
93.2
114.2

38.000

101.568

117.442

115.6

52.222

48.549

71.922

148.1

38.610

23.653

25.026

105.8

5.000

0

0
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Leto 2001
v tisol tolarjih

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
Sprejeti
proračun 2000
(D

MIN/PU/GPR/PPR/PP
1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki
15032101 Ravnanje z radioaktivnimi in drugimi nevarnimi
odpadki
5194 Agencija za radioaktivne odpadke
1905 Drugi izobraževalni programi
19052101 Izobraževanje na področju malega gospodarstva
84127 Usposabljanje za področje malega gospodarstva
84159 Sofinanciranje dualnega sistema izobraževanja
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu
20032101 Socialno varstvo in odškodnine zaradi
prestrukturiranja proizvodnje
8289 Dokup zavarovalne dobe in odškodnine po ZPPPAI
2301 Blagovne rezerve
23012101 Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv
1902 Storitve Zavoda za blagovne rezerve
1781 Intervencije na trgu
81442 Regresiranje cen določenih proizvodov
1545 Investicije • blagovne rezerve
1924 Obnavljanje in dopolnjevanje blagovnih rezerv
|2113 1'Direkcij a RS za oskrbo z energijo

|2^^j|Agencij^R^^ičinkovit(Mjab<^nergiie

J.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovlivih virov
energije
12062101 Urejanje in spremljanje področja učinkovite rabe
energije
5938 Plače
4512 Materialni stroški
5592 Pristop programu Save II
2881 Invesr.cre in investicijsko vzdrževanje državnih organov
12062104 Spodbujanje učinkovite rabe energije
5594 Sofinanciranje projektov v Save II
6102 Spodru-anje učinkovite rabe energije
poročevalec, št. 16/V
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Predlog
proračuna 2001
(3)

157.S66
157.566

157.566
157.566

200.000
200.000

157.566
145.000
145.000
35.000
110.000
445.320
445.320

157.566
144.867
144.867
34.867
110.000
446.940
446.940

200.000
0
o
o
o
465.897
465.897

445.320
2.818.713
2.818.713
246.484
30.000
1.280.000
140.000
1.122.229

446.940
1.903.896
1.903.896
246.484
0
433.267
126.739
1.097.406

465.897
2.020.830
2.020.830
298.000
432.830
0
90.000
1.200.000

122.802 I

1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in
distribucije energetskih surovin
12012102 Prilagajanje energetske zakonodaje pravnemu redu
EU
5591 Operacionalizacija energetske zakonodaje
4025 Sofinanciranje dejavnosti harmonizacije z EU
8554 PHARE. CPCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99
1202 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in
distribucije električne energije
12022101 Urejanje in nadzor na področju električne energije
5935 Plače
4511 Materialni stroški
6383 Upravičenost uporabe omrežij in razreševanje sporov
2880 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
5812 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

Predhodna
realizacija 2000
(2)

83.864

81.436

73.904
K
64.970

K
70.846

109.0

81.436

64.970

70.846

109,0

38.905
42.531
0
41.366

28.926
15.395
20.649
8.935

32.751
16.277
21.818
13.018

113,2
105.7
105,7
145.7

41.366
10.483
6.503
23.156
374
850

8.935
6.950
1.985
0
0
0

13.018
10.867
2.151
0
0
0

145,7
156,4
108,4

327.660 I
327.660

301.454
K
301.454

48.988
26.702
16.216
0
6.070
278.672
8.906
100.000

307.469
307.469

102,0

46.753

72.328

154,7

31.195
12.059
0
3 499
254.701
12.295
92.567

39.416
16.279
13 500
3.133
235.141
0
92.530

126,4
135.0
89,5
92,3
0,0
100,0
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MIN/PU/GPR/PPR/PP
6387
6388
7485
8417

Sofinanciranje OPET SLO mreže
Sofinanciranje pilotnih projektov DSM
Subvencioniranje ukrepov v učinkovito rabo energije
PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 prevzem sektorskih normativov in standardov - COP 97 - SL
9704
1557 Lastna udeležba - PHARE
6445 Lastna udeležba TRANSFORM
[2115 ^Direkcija RS za rudna bogastva

Sprejeti
proračun 2000
0)
4.453
17.813
53.436
0

Predhodna
realizacija 2000
CZ)
15.000
0
58.256
66.691

89.064
5.000
89.998

JL

1205 Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje
tudi premogovništvo)
12052102 Oblikovanje strategije na področju rudarstva
22104 Zagonska sredstva Rudarskega sklada
22105 Revitalizacija solin
5941 Plače
4513 Materialni stroški
1558 Storitve
6454 Operacionalizacija Zakona o rudarstvu
6519 Prostorski plan RS - sektor rudarstva
6520 Sofinanciranje dejavnosti Nacionalnega geološkega zavoda
2883 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
|2116 ^Direkcija RS za poslovno informacijsko središče

X

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14022104 Promocija gospodarstva in novi trgi
5942 Plače
4514 Materialni stroški
4165 Harmonizacija informacijskih sistemov
6545 Trgovinsko središče
2885 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
8643 AIDA - tuja donacija
2127^J[Republlikicnergetskiinšpeklorat^^^^^^__

1C

1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in
distribucije energetskih surovin
12012101 Urejanje področja pridobivanja in distribucije
energetskih surovin
5943 Plače
4515 Materialni stroški
2887 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
[!^^^jR£publišk^TKlarsknnšpcktonit
1205 Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje
tudi premogovništvo)
12052101 Urejanje in nadzor na področju rudarstva
5944 Plače
4516 Materialni stroški
2888 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
4. marec 2001

887

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4K3):(2)
16.558
5.862
66.621
41.882

114,4
62.8

7.146
2.746

6.818
4.870

95.4
177,4

63.270
K

93.951 ||

148,5^

89.998

63.270

93.951

148.5

89.998
0
0
13.872
7.142
17.818
0
0
49.737
1.429

63.270
0
0
14.114
5.492
5.342
0
0
37.500
822

93.951
0
0
19.191
12.887
8
6.818
974
52.792
1.281

148,5

91.121

79.

99.184 |[

124,41

91.121
91.121
19.967
17.611
10.686
17.810
25.047
0

79.703
79.703
20.231
12.072
10.152
14.520
19.717
3.011

99.184
99.184
29.605
13.867
10.087
14.730
21.417
9.478

124.4
124,4
146.3
114,9
99,4
101.4
108,6
314.8

249.095 |f~

247.623||

279.052^1

112/7^

249.095

247.623

279.052

112.7

249.09S

247.623

279.052

112,7

199.255
42.119
7.721

205.862
38.828
2.933

236.159
40.269
2.624

114.7
103.7
89.5

70.510 J.

67.373 ||

106,3\

70.510

63.382
K
63.382

67.373

106.3

7 0.510
54.449
14.922
1.139

63.382
54.609
8.088
685

67.373
58.086
8.672
615

106.3
106.4
107.2
89,7

L

110.4

136,0
234,7
0.1

140.8
155,8
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Leto 2001
v tisol tolarjih

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
|2H9^J[Republišl^gradbenMnšpektoraP

j.

1601 Prostorska politika in splošne administrativne zadeve
16012101 Gradbena regulativa in nadzor
5945 Plače
4517 Materialni stroški
2889 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
[2120 ||llrad RS za varstvo potrošnikov

ir

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva
14012105 Varstvo potrošnikov
1856 Plače
1740 Materialni stroški
1929 Delovanje potrošniških organizacij
1880 Informiranje, izobraževanje in svetovanje potrošnikom z
ocenjevanjem kvalitete izdelkov in storitev
1555 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
2121

llUrad RS za varstvo konkurence

JL

Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)

29.868 f

20.5221P

28.864

140,l\

29.868
29.868
26.741
2.328
799

20.522
20.522
18.355
1.703
464

28.864
28.864
26.559
1.888
417

140.7
140,7
144.7
110.8
89,9

93.577 I

"947009|i

118.535 |1

126,11

93.S77
93.577
26.277
6.000
3.200
57.000

94.009
94.009
28.340
14.185
39.000
12.484

118.535
118.535
36.394
17.282
56.000
8.363

126.1
126,1
128,4
121,8
143,6
67,0

1.100

0

496

55.428 I

60.154

1C
60.154
60.154
39.598
16.312
1.098
1.042
1.105
999

69.633

K
69.633
69.633
47.109
21.628
0
0
0
896

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva
14012104 Varstvo konkurence
1865 Plače
1741 Materialni stroški
85659 Sodelovanje z Evropsko unijo
86119 Študije s področja varstva konkurence in ekspertna mnenja
87691 Udeležba na mednarodnih konferencah in seminarjih
1560 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

55.428
55.428
39.933
9.945
2.300
1.100
1.150
1.000

j,Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje

480.662 |

606.873I.

236.579

480.662
480.662
46.660
34.981
14.000
120.000
10.021
100.000
152.000
3.000
0

606.873
606.873
47.366
31.514
22.150
43.180
65.021
100.524
221.522
3.000
72.596

236.579
236.579
61.612
55.268
0
41.778
27
69.694
0
6.252
1.948

946.581

908.628

1.071.922 If

946.581
946.581
784.181
73.000
80.000

908.628
908.628
764.778
-6.517
64.434

1.071.922
1.071.922
903.144
100.419
58.440

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14022106 Programi spodbujanja izvoza
1870 Plače
1752 Materialni stroški
85660 Najemnine
1938 Spodbujanje vhodnih neposrednih tujih investicij
81565 Spodbujanje tujih investicij
1548 Spodbujanje izvoza
81566 Spodbujanje novih marketinških aktivnosti izvoznikov
1561 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
1996 PHARE CFCU - TIPO - Promocija tujih vlaganj
2123 | Tivni inšpektorat RS

1L

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva
14012106 Tryii nadzor (cene in kakovost)
1871 Plače
1763 Materialni stroški
1775 Analize \zorcev
poročevalec, št. 16/V
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115.8
115,8
119.0
132.6
0.0
0.0
0.0
89,7

K
39.0
39,0
130,1
175,4
0.0
96.8
0.0
69,3
0.0
208.4
2.7

118,0
118.0
118.1
131.2
90,7
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85766 Plačilo stroškov postopka
1571 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
j2124 |[Agencija za regionalni razvoj

1.400
8.000

0
2.898

213.800

530.265
K
530.265

0
9.919

342.2

1.948.641 ||

367,5|

1.948.641

367.5

76.600

196.930

699.345

355,1

0
26.600
0
0
50.000
U
0
0

60.387
32.994
0
0
47.251
0
56.299
0

108.092
32.427
9.918
156.314
23.307
207.633
161.654
92.934

179,0
98,3

49.3
287.1

92.934
137.200

333.33S

1.156.362

0
0
0
0
0
0

0
0
0
33.385
0
65.040

101.935
101.935
490.596
6.532
66.263
20.465

0

0

228.636

137.200

894

0

665

ir

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva
14012107 Sacionalni meroslovni sistem
22124 Homologacija
1594 Plače
1685 Materialni stroški
84495 Meroslovje
85717 Sekior za evropske zadeve
86149 Akred:tacija
86150 Sploin; sektor
86151 Standardizacija
81069 Slovenska akreditacija
4. marec 2001

Predhodna
realizacija 2000
(2)"

213.800

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter
koordinacija vladne in lokalne ravni
06012101 Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne
strukturne politike
1847 Plače
1848 Materialni stroški
1278 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
1303 Lastna udeležba - EUprojekti
1849 Strategija regionalnega razvoja
2011 PHARE CFCU - Regionalna politika - projektne študije
2015 PHARE CFCU - Regionalna politika in kohezija - COP 98
06012102 Razvojni regionalni programi - neposredne
regionalne spodbude
2013 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1999 - SL 9912
06012103 Razvojni regionalni programi - ostale regionalne
spodbude
1307 PHARE CFCU - SI 0009 CBC SLO/AUS
1314 PHARE CFCU-SI 0008 CBC SLO/MAD
1315 Phare XF SI0004 - ekonomska in socilana kohezija
1994 PHARE CFCU - CBC Italija 97
2005 PHARE CFCU - Regionalni razvoj - SL 9807
2012 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovanje z Italijo za leto 1998 SL 9802
2014 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za
leto 1999-SL 9911
88302 PHARE CFCU - Program trilateralnega sodelovanja z Avstrijo
in Madžarsko za Ito 1995 - ZZ 9524
88311 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z A vstrijo
za leto 1996 - SL 9608
88430 PHARE CFCU - CBC SL 9702
88492 PHARE CFCU - Program trilateralnega sodel. z Avstrijo in
Madžarsko zal. 96- ZZ 9621
1316 Sofinanciranje - RRA
[2125 ||Urad RS za standardizacijo in meroslovje

Sprejeti
proračun 2000
(1)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4H3):(2)

646.315
646.315
646.3IS
0
307.592
74.340
75.890
4.630
19.600
26.749
26.725
1.100

889

0
0

0

140.000

1C
816.551
816.551
0
343.521
79.258
74.643
0
19.242
24.337
24.861
1.017

19,6
31,5

0.0
0,0

35.009
198.343

816.551

346,9

0,0
0.0

_67U79j[_

~82^

671.179
671.179
0
406.986
148.788
0
0
0
o
o
o

82.2
82,2
118,5
187,7
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
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A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
MIN/PU/GPR/PPR/PP

Sprejeti
proračun 2000
(i)

81070 Slovenski inštitut za standardizacijo
1877 Oprema za reprodukcijo standardizacijske dokumentacije
1895 PRSPO - program RS za poslovno odličnost
85718 Laboratorijska oprema
85931 Informacijska podpora
88566 Mednarodno sodelovanje
1955 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
1553 Lastna udeležba pri tujih donacijah
1971 Program PRAQ - TUJA DONACIIA
1972 NIST - TUJA DONACUA
1978 PRAQIII - SREDSTVA PHARE
2000 PHARE CPCU - Državni operativni program za leto 1997 Prevzem sektorskih normativov in standardov • COP 97 SL 9704
144 Storitve meritev

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva
14012108 Zaščita intelektualne lastnine
1595 Plače
1690 Materialni stroški
84498 Program prenosa pravic (JU)
88558 Podeljevanje pravic industrijske lastnine
84499 Program mednarodne znamke Madrid
84500 Program Evropske patentne organizacije
86153 Avtorsko pravo
1970 mPO Madrid - TUJA DONACIJA
1977 EPO -MEDNARODNA DONACUA
88220 Stroški dela - TUJA DONACUA
143 Informacijske storitve

poročevalec, št. 16/V

Predlog
proračuna 2001
(3)

(4) {3):(2)

1.060
1.375
25.672
1.479
3.768
38.750
9.893
9.563
526
1.847
10.636
75.411

0
1.343
26.866
O
0
0
4.900
992
400
548
2.728
8.234

0.0
97,7
104.7
0.0
0.0
0.0
49.5
10,4
76,0
29,7
25.6
10,9

69.690

69.394

99.6

356.608

368.5111 j

491.300~||

133,3^

356.608
356.608
209.740
54.783
1.540
1.427
6.055
4.195
3.577
32.000
35.000
8.291
0

368.511
368. Sli
200.806
53.073
1.537
1.421
6.048
4.192
3.569
38.125
44.229
0
15.512

491.300
491.300
241.525
71.143
0
0
O
0
0
85 867
74.417
0
18.348

133.3
133,3
120.3
134,0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
225.2
168.3

1.100
1.500
25.900
1.500
4.729
38.860
10.000
10.000
1.300
2.700
12100
0
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

Indeks

118,3
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B. Račun finančnih terjatev in naloib

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
Sprejeti
proračun 2000
w

MIN/PU/GPR/PPR/PP

|2111

^Ministrstvo za gospodarstvo"

X

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03022101 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami
2024 Investicijski sklad za jugovzhodne trge
0504 Tehnološki razvoj
05042101 Programi pospeševanja tehnološkega razvoja
gospodarstva
2035 Sklad za investiranje v razvoj tehnologij
2034 Dokapitalizacija Tehnološko razvojnega sklada RS
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter
koordinacija vladne in lokalne ravni
06012101 Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne
strukturne politike
2025 Dokap.sklada za spodb.reg.razv.in ohran.poseislov.podeželja
06012104 Gospodarska osnova za avtohtone narodne skupnosti
2022 Sred.za ustvarjanje gosp.osnove za avtohtone nar.skupnosti
2031 Sred.za ustvarjanje gosp.osnove za avtohtone nar.skupnosti
0905 Poprava preteklih krivic
09052101 Poprava krivic
2033 Sred.za porav.obv.upravičencem po zak.o denac.-SLodšksklad
1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in
distribucije energetskih surovin
12012103 Prestrukturiranje energetike
8484 Dokapitalizacija v javna podjetja - energetika
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14022102 Prestrukturiranje podjetij
4024 Dokapitalizacija Slovenskih železarn
5863 Dokapitalizacija slovenskih železarn
7247 Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva
7248 Sredstva za investicije v javni sektor gospodarstva
2028 Sred.za spodbuj.in kred.izvoza in dokapitalizacija SID
14022103 Spodbujanje razvoja gospodarstva
81073 Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva
7249 Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva
88326 Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva KUPXIXE

Predhodna
realizacija 2000
(2)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4)(3):(2)

23.314.000 V

5.385.986|[

38.590.000j|

0
0
0
3.297.500
3.297.500

0
0
o
436.176
436.176

3.000.000
3.000.000
3.255.000
3.255.000

746.3
746,3

3.000.000
297.500
490.000

0
436.176
913.384

3.000.000
255.000
980.000

58.5
107.3

402.500

578.276

345.000

59,7

402.500
87.500
0
87.500
245.000
245.000
245.000
14.209.000

578.276
335.108
0
335.108
351.681
351.681
351.681
0

345.000
635.000
560.000
75.000
210.000
210.000
210.000
16.096.000

59.7
189,5

14209.000
14.209.000
5.072.500
4.340.000
2.000.000
800.000
455.000
210.000
875.000
732.500
400.000
0
332.500

0
0
3.684.745
3.201.277
0
805.027
641.226
500.000
1.255.024
483.468
0
0
483.468

16.096.000
16.096.000
15.049.000
14.764.000
11.167.243
2.276.757
390.000
180.000
750.000
285.000
0
285.000
0

3.000.000

22.4
59.7
59,7
59,7

408.4
461,2
282.8
60,8
36,0
59.8
58.9

0.0

V
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IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

A. Bilanca odhodkov
Ocena Struktur«
realizacije realizacije
2099
2000
01EL

MIN/K3/K4

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
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 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
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
4033 Plaala obresti od kreditov - drugim domačim
kredi to dajalcem
410 Subvencije
4100 Sub\>encije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4112 Transferi z i zagotavljanje socialne varnosti
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
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge i^ajalce javnih
služb
414 Tekoči transferi v tujino
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini
4143 Drugi tekoči transferi v tujino
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostoren'
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Imvsticijsko vzdrževanje in obnove
4207 Nakup nematerialnega premoženja
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
4209 Nakup blagovnih reze/v in intervencijskih zalog
430 Investicijski traasferi
4300 In\<esticijski transferi drugim ravnem drijve
4301 Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam
4303 I investicijski transferi javnim podjetjem
43 05 In\<esticijxki transferi privatnim podjetjem in zasebnikom
4306 ln\-esticijski transferi posameznikom
4307 Investicijski transferi javnim zavodom ir, javnim
gospodarskim zavodom
4308 hn-esticijski transferi v tujino
poročevalec, št 16/V

2.679.360
2277.361
72.549
168.707
144 027
3.309
232
13.174
388.769
217.277
167.603
1.458
2.431
3.671.626
1.331.062
173 395
130.753
50.602
238 589
65.166
164.979
317453
0
1.199.627
254.931
253.663
1.268

9.72%
>.26%
1,26%
0,61%
052%
0,01%
0,00%
0,05%
1.41%
0,79%
0,61%
:-,oi%
0,01%
13-32%
4,83%
r-,63%
0,47%
:«,i8%
j, 87%
a24%
.".60%
1,13%
:<roo%
-J 5%
0.92%
:.92%
::oo%

3.130.520
2.680.215
78.220
200.531
142.447
3.636
1.269
' 24.202
451.654
252.393
194.752
1.684
2.825
4.817.370
2.208.993
172.063
151.034
72.160
267.467
103.761
124.697
311.641
182.988
1.222.566
0
0
0

9,34%
7,99%
0,23%
0,60%
0,42%
0,01%
0,00%
0,07%
1.35%
0,75%
0,58%
0,01%
0,01%
14.37%
6,59%
0.51%
0,45%
0,22%
0,80%
0,31%
0,37%
0,93%
0,55%
3,65%
0.00%
0,00%
0,00%

116.8
117.7
107.8
118.9
98.9
109,9
546,3
183.7
116.2
116.2
116.2
115.5
116,2
131.2
166.0
99.2
115.5
142.6
112.1
159.2
75.6
98,2

9.939.343
2 879.530
7.059.814
184.263
159.389
0
24.874
419.154
419.154
2.534.939
21.970
301 316
2.211.653

36.06%
: ::45%
25.62%
0.67%
:.58%
:.oo%
:.09%
1.52%
:.52%
9.20%
:-.08%
:.09%
>.02%

15.015.533
4.313.040
10.702.493
255.301
228.431
0
26.870
265.101
265.101
3.134.172
0
741.130
2.393.042

44.79%
12,86%
31,92%
0.76%
0,68%
0,00%
0,08%
0.79%
0,79%
9.35%
0,00%
2,21%
7,14%

151.1
149.8
151,6
138.6
143.3

123.776
105.041
18 735
2.468.825
0
3642
429 701
6.542
543.084
1 120.665
733
349.064

0.45%
.■38%
:.07%
S.96%
:.oo%
:.oi%
:.56%
:.02%
:.97%
-.07%
:.oo%
:,27%

183.276
130.000
53.276
2.706.550
500
5.928
492.474
1.292
347 617
1.175.994
1 599
634.143

0.55%
0,39%
0,16%
8.07%
0.00%
0.02%
1,47%
0,00%
1,04%
3.51%
0.00%
1,89%

148.1
123,8
284.4
109.6

15.394
4.895.757
2 681 395
250.000
204020
1.500 329
0
16 046

:.06%
■ "■76%
;.73%
91%
.74%
5.44%
,'W%

47.003
3.567.603
2.179 785
108 250
557.593
565 983
23498
13 056

0.14%
10.64%
6.50%
0.32%
1,66%
1.69%
0.07%
0.04%

305.3
72.9
81.3
43.3
273,3
37,7

119 438

0,36%

49.0

243.968
892

Predlog
proračuna
2001
21

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Struktura
Indeks
predloga
2<M
ta šaam

101.9
00
0.0
0.0

108,0
63.2
63.2
123.6
0,0
246.0
108.2

162.8
114.6
19.7
64,0
104.9
218,0
181.7

81.4
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IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

B. Račun finančnih terjatev in naložb
Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
0)
01
5.385.986 |
0.00%
0
0,00%
o
0,00%
o
14.95%
805.027
14,95%
805.027
0
0,00%
85.05%
4.580.960
976.334
18,13%
. 57,64%
3.104.626
500.000
9,28%

MIN/K3/K4
^MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
440 Dana posojila
4400 Dana posojila posameznikom
4404 Dana posojila privatnim podjetjem
441 Povečanje kapitalskih deležev
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije podjetij
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije
4422 Povečanje kapitalskih deležev drža\ e iz sredstev kupnin

4. marec 2001
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Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
G)
(4)
38.590.000 | jl00,00%
560.000
1.45%
280.000
0,73%
280000
0,73%
35.540.000
92.10%
4.414.8
29.540.000
76,55%
3.669,4
6.000.000
15,55%
2.490.000
6.45%
54.4
465.000
1,20%
47,6
59,4
1.845.000
4,78%
0,47%
36,0
180.000
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
21

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

02052101

1.

PROGRAM PRIVATIZACIJE IN UPRAVLJANJE DRŽAVNEGA
PREMOŽENJA

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Po zaključku preoblikovanja družbene lastnine v podjetjih je na eni strani nastala potreba po
regulaciji in nadzorom na področjih prevzemov podjetij, delovanja investicijskih skladov in
družb za upravljanje, delovanja družb z notranjim lastništvom, po drugi strani pa je država v tem
procesu pridobila večji del premoženja, za katerega je treba pripraviti načrte privatizacije in vso
ustrezno zakonsko podlago.Vsebina podprograma zaobjema predvsem naloge resoija po
izvedenem preoblikovanju družbene lastnine in je nastal kot posledica tega preoblikovanja
(področje prevzemov, delovanja investicijskih družb, predpisi o notranjem delničarstvu).
2.

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

Sistemska ureditev privatizacije državnega premoženja; varstvo družb pred neugodnimi
(sovražnimi) prevzemi, predvsem z vidika ohranjanja konkurence na trgu in preprečevanja
monopolnega položaja; uskladitev predpisov s področja investicijskih družb z evropsko
zakonodajo; ureditev položaja notranjih delničarjev; zaključek lastninjenja podjetij.
3.

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

Država je lastnik tudi velikega dela premoženja, ki bi ga bilo potrebno prepustiti privatni sferi.
Da bi se to zgodilo premišljeno in sistematično, se pripravlja zakon o privatizaciji državnega
premoženja, ki zahteva tudi pripravo strategije privatizacije le-tega. V skladu z 82. členom
zakona o prevzemih je potrebno pri nekaterih prevzemih pridobiti dovoljenje Vlade RS. Zakon o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje je potrebno uskladiti s predpisi EU. Na podlagi
zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe se
izvajajo še nekatere naloge, ki pogojujejo tudi ohranjanje in vzdrževanje baze certifikatnih
računov.
4.

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

Sprejem zakonodaje (zakon o privatizaciji državnega premoženja, novela ZISDU, strategija
privatizacije državnega premoženja), stalen nadzor po zakonu o prevzemih.
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03032101

RAZVOJNA IN HUMANITARNA POMOČ

RAZVOJNA EKONOMSKA POMOČ - PAKT STABILNOSTI
1.

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Slovenija sodeluje v Paktu stabilnosti kot aktivna donatorka. Njen interes je, da se področje
jugovzhodne Evrope ekonomsko in politično stabilizira ter se tako ustvarijo pogoji za
ekonomsko sodelovanje. Državam JVE želi Slovenija pomagati z organizacijo tranzicijskih
procesov, usposabljanjem državne uprave in javnih institucij, promocijo vloge nevladnih
institucij in socialnih partneijev, izobraževanjem in usposabljanjem na vseh ravneh, pomočjo pri
približevanju evropskim integracijam in drugim institucijam (WTO, NATO) in z vzpodbujanjem
investicij.
1. Dolgoročni cilji:
Jugovzhodna Evropa zajema države;, kjer ima Slovenija konkurenčne prednosti, ki jih lahko ob
ustrezi strategiji dolgoročno izkoristi v smislu povečanja trgovinske menjave, investicij v teh
državah in razširitvi ekonomskega in političnega vpliva. Strateškega pomena za Slovenijo je
predvsem krepitev sodelovanja z državami nekdanje Jugoslavije. Pomembno je, da slovenskim
podjetjem omogočimo, da si na teh trgih zagotovijo pomembne tržne deleže, ter da skupaj s
podjetji iz regije nastopajo tudi na tretjih trgih.
2.

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

Ministrstvo za gospodarstvo izvaja dejavnosti v skladu s Strategijo vključevanja Republike
Slovenije v gospodarsko obnovo jugovzhodne Evrope in v interesu slovenskega gospodarstva.
3.

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

4.

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

Izvedba programov bo potekala v skladu s sprejetim programom dela za leto 2001, ki ga
sprejema Medresorska delovna skupina na osnovi prioritet slovenskega gospodarstva in
izraženega interesa držav prejemnic v okviru mednarodnih smernic Pakta stabilnosti.
Obrazložitev za dodatna sredstva:
Predlagana sredstva pomenijo zadržanje obsega iz preteklih let in zagotavljajo nadaljevanje
uresničevanja prevzetih obveznosti Republike Slovenije v okviru Pakta stabilnosti. Republika
Slovenija želi s tem ohraniti pomembno vlogo in ugled v tej mednarodni iniciativi, ki si ju je
uspela pridobiti v preteklem obdobju.
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1.

PROGRAMI POSPEŠEVANJA TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA
GOSPODARSTVA

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Sredstva na podprogramu 05042101 so namenjena pospeševanju tehnološkega razvoja. Znotraj
postavke se izvajajo naslednji programski sklopi:
program raziskovalno-razvojnih projektov v gospodarstvu, sofinanciranje delovanja tehnoloških
parkov, kot inkubatorjev novih tehnološko naprednih podjetij, subvencije za majhne razvojno
raziskovalne projekte, subvencije za projekte inovacij nosilcev patentov, subvencije delovanju
tehnoloških centrov, subvencije obrestnih mer za kredite najete za razvojno raziskovalno
dejavnost, subvencije za soudeležbo prijaviteljem tehnološko razvojnim projektov na tujih
razpisih (EU, Phare CBC, itd.), subvencije za razvojno naravnane investicije. Del sredstev se
namenja tudi za promocijo tehnološko razvojne dejavnosti, tehnološki foresight ter službena
potovanja in ekspertize, ki so potrebna za nemoteno izvajanje programa spodbujanja
tehnološkega razvoja.
2.

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

Glavni cilj je povečanje uporabe znanj za gospodarski, socialni, kulturni in okolje-varstveni
razvoj Slovenije, povečevanje konkurenčnosti podjetij in države se zagotavlja s povečanjem
dodane vrednosti, spremembo strukture proizvodnje in storitev v smeri povečanje deleža
izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo. Poleg tega naj bi se povečal delež inovacijske in
razvojne dejavnosti. Zastavljeni glavni cilj ima naslednje elemente:
gospodarske in druge uporabniške organizacije oziroma njihova združenja naj bi okrepili
razvojno dejavnost,
povečanje podjetniških RR vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije
krepitev razvojnih oddelkov
razvojno povezovanje
dvig tehnološke zahtevnosti izdelkov in storitev
Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 8/91) ter Zakon o podpori gospodarskim družbam
pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od
leta 2000 do 2003 (Ur.l. RS, št. 99/99) in Nacionalni raziskovalni program (Ur.l. RS, št. 8/95)
3.

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

Znotraj postavke 4494, ki je osrednja postavka namenjena spodbujanju tehnološkega razvoja se
izvajajo naslednji programski sklopi:
program raziskovalno-razvojnih projektov v gospodarstvu, sofinanciranje delovanja tehnoloških
parkov, kot inkubatorjev novih tehnološko naprednih podjetij, subvencije za majhne razvojno
raziskovalne projekte, subvencije za projekte inovacij nosilcev patentov, subvencije delovanju
tehnoloških centrov, subvencije obrestnih mer za kredite najete za razvojno raziskovalno
dejavnost, subvencije za soudeležbo prijaviteljem tehnološko razvojnim projektov na tujih
razpisih (EU, Phare CBC, itd.), subvencije za razvojno naravnane investicije. Del sredstev se
namenja tudi za promocijo tehnološko razvojne dejavnosti, tehnološki foresight ter službena
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potovanja in ekspertize, ki so potrebna za nemoteno izvajanje programa spodbujanja
tehnološkega razvoja.
V letu 2000 seje na razpis v okviru razvojnih projektov prijavilo 321 projektov. Število se iz leta
v leto povečuje, prav tako pa tudi kvaliteta teh prijav. V letu 2000 je bila tako dobro ocenjenih
projektov več, kot je znesek pravic porabe na predlagane proračunski postavki 4494 predviden za
leto 2001.
Zakonska podlaga za izvajanje dejavnosti v okviru proračunske postavke 4494 "Tehnološko
razvojni in drugi ciljni programi" je Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 8/91),
Nacionalni raziskovalni program (Ur.l. RS, št. 8/95) ter Zakon o podpori gospodarskim družbam
pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot od leta 2000
do 2003 (Ur.l. RS, št. 99/99).
4.

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

Podpreti 150 razvojnih projektov razvoja novih izdelkov in storitev. Vključitev vsaj 40 novih
podjetij v programe tehnoloških spodbud, predvsem malih in srednjih. V okviru tehnoloških
centrov za 30% povečati število projektov, ki jih le ti izvajajo za gospodarske družbe.Število
tehnoloških centrov ohraniti na približno istem nivoju.

06012101

VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE SISTEMA REGIONALNE
RAZVOJNE POLITIKE

06012102

RAZVOJNI REGIONALNI PROGRAMI - NEPOSREDNE
REGIONALNE SPODBUDE

PP 1979
1.

Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Varovanje okolja in naravne dediščine. Omogočanje delovanja Sklada za spodbujanje razvoja
TNP, katerega osnovna naloga je upravljanje s premoženjem, pridobljenim iz naslova
lastninskega preoblikovanja podjetij, ustvarjanje sredstev, ki se v celoti namenijo varovanju
narave, naravne kulturne dediščine, ekološki sanaciji, pospeševanju razvojana območju TNP,
spodbujanju sonaravnega gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi in promociji TNP.
Sklad bo s svojim delovanjem pomagal omogočati ustrezni razvoj območja, ki je nacionalnega
pomena. Gospodarjenje na tem območju je urejeno s predpisi, ki veljajo za posebej opredeljena
okolja in zato je za gospodarski razvoj območja potrebna posebna skrb, kar uresničujemo tudi
preko sklada.
2.

\avedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):

V skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki
opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju TNP je glavni
dolgoročni cilj ohranjanje narave in naravne kulturne dediščine in ekološka sanacija TNP. V ta
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namen bo sklad obnovil pridobljene objekte in v skladu z zakonom spodbujal razvoj tistih
gospodarskih vej, ki bodo povezovale kraje in njihov interes ne bo v nasprotju z poslanstvom
sklada.
3.

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

Sklad za spodbujanje razvoja TNP je ustanovljen z namenom upravljanja in razpolaganja s
premoženjem z namenom pridobivanja sredstev; ki jih nameni za varovanje narave in naravne
dediščine, ekološko sanacijo TNP, pospeševanju razvoja na območju TNP ipd. Sklad je sredstva
pridobil v oblikinepremičnin in finančnih naložb v podjetjih turistične dejavnosti s sedežem na
območju TNP , vendar še vsaj nekaj let ni pričakovati prihodkov od udeležbe na dobičku teh
podjetij. Proračunska postavka 8304.
4.

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

Podpora skladu v smislu zagotavljanja poslovnega prostora in tehnične podpore pri računalniški
obdelavi certifikatov in razdelitvi delnic.

06012102

RAZVOJNI REGIONALNI PROGRAMI - NEPOSREDNE
REGIONALNE SPODBUDE

PP 6521,1772,1814,1834.
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog

»
Kot izhaja iz obrazložitve glavnega programa, nova regionalna strukturna politika zasleduje cilj
zmanjšanje regionalnih razlik s spodbujanjem razvoja prednostnih območij regionalne strukturne
politike.
Pri prednostnih območjih regionalne strukturne politike gre za:
območja (občine) s posebnimi razvojnimi problemi, kot jih opredeljujeta: Uredba o območjih,
ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v RS (Uradni list RS št.. 19/1999) in Uredba o
vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki
izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS št. 59/00). V to skupino sodijo (i) ekonomsko šibka
območja, (ii) območja s strukturnimi problemi, (iii) razvojno omejevana območja in območja z
omejenimi razvojnimi dejavniki;
regije z nižjo stopnjo razvitosti, še posebej pa tiste, ki po vrednosti BDP po kupni moči na
prebivalca ali stopnji brezposelnosti najbolj negativno odstopajo od državnega povprečja;
obmejna območja, ki bodo prizadeta z opuščanjem meje z Avstrijo, Italijo in Madžarsko in
vzpostavljanjem ostrejšega mejnega režima na meji s Hrvaško.
V okviru podprograma Regionalni razvojni programi - neposredne regionalne spodbude so zajete
tiste državne spodbude, ki so namenjene reševanju specifičnih problemov prednostnih območij v
skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter prioritetnih
aktivnosti, ki bodo opredeljena za ta območja v regionalnih razvojnih programih.
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2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je doseganje visokega življenjskega standarda in kvalitete življenja prebivalcev
vseh slovenskih regij s pospeševanjem razvoja okolju prijaznega gospodarstva, varovanjem
naravnih dobrin, naravne in kulturne dediščine, prostorskih identitet ter drugega javnega dobra v
vseh slovenskih regijah in sicer s oblikovanjem vseslovenskega gospodarskega razvojnega pola z
gospodarsko krepitvijo in prometno povezavo regionalnih središč drugega reda ter z dvigom
kategorije najpomembnejših slovenskih središč s pritegnitvijo in križanjem glavnih evropskih
prometnih smeri. S tem bodo mesta kot najpomembnejši generatorji razvoja dobila novo vlogo v
evropskem in nacionalnem okviru. Kvantifikacija cilja: doseganje kupne moči BDP na
prebivalca, ki bo v vseh slovenskih regijah SKTE-3 višja od povprečja EU1.
Cilji do leta 2006 so naslednji:
■ Zaustaviti trend povečevanja razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med
regijami, s poudarkom na celostnem razvoju mest, ki so nosilci regionalnega razvoja v povezavi
s podeželjem. Kvantifikacija cilja: najmanj ohranitev razlike v kupni moči BDP na prebivalca na
SKTE-3 ravni narazmeiju 1,7:1 med najbolj in najmanj razvito regijo.
■ Trajnostni razvoj vseh slovenskih regij in preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi
razvojnimi problemi. Kvantifikacija cilja: dvig absolutne ravni kupne moči BDP na prebivalca in
zmanjšanje registrirane stopnje brezposelnosti v vseh statističnih regijah na SKTE-3 ravni.
■ Ohranjanje vsaj minimalne poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
Kvantifikacija cilja: neto medregijski selitveni saldo v nobeni slovenski statistični regiji na
SKTE-3 ravni ne bo večji od - 0,5 prebivalca na 1000 prebivalcev.
■ Izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, merjeno v BDP po kupni moči na
prebivalca, v primeijavi z obmejnimi regijami v Avstriji in Italiji. Kvantifikacija cilja: hitrejši
razvoj Osrednjeslovenske, Goriške in Obalno-kraške regije od italijanskih obmejnih regij;
dohitevanje avstrijskih manj razvitih regij s strani ostalih slovenskih statističnih regij.
3.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti

a) Razvoj prednostnih območij regionalne strukturne politike - lokalna infrastruktura
Na podlagi izvedbe razpisov za lokalno infrastrukturo v preteklih letih ter na podlagi analize
potreb in razvojnih možnosti ob pripravi dispozicije za regionalne razvojne programe je bilo
ugotovljeno, da nezgrajena infrastruktura na prednostih območjih še vedno predstavlja razvojno
oviro. MG bo zato nadaljevalo s podpiranjem investicij v cestno ter vodooskrbno infrastrukturo
na demografsko ogroženimi območji, kot to omogoča 28. člen Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja ( Uradni list RS, št. 60/99 ) in Uredba o območjih, ki se štejejo za
demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji ( Uradni list RS, št. 19/99 ).
b) Regionalna infrastruktura

' Čeprav BDP na prebivalca po kupni moči ni edini kazalec življenjskega standarda, pa je najpogosteje
uporabljani kazalec in omogoča mednarodne menjave.
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Na podlagi izvedbe razpisov za regionalno infrastrukturo v preteklih letih ter na podlagi analize
potreb in razvojnih možnosti ob pripravi dispozicije za regionalne razvojne programe je bilo
ugotovljeno, da nezgrajena infrastruktura na prednostnih območjih še vedno predstavlja razvojno
oviro. Zato bomo nadaljevali s podpiranjem izgradnje infrastrukturnih objektov regionalnega
značaja.
Posebej bodo obravnavani tisti projekti, ki imajo velik razvojni (multiplikacijski) učinek za ta
območja in predstavljajo velik finančni zalogaj, ki jih privatni sektor v sodelovanju z lokalnimi
skupnostmi niso zmožni v celoti pokriti.
V tem okviru bo še posebna pozornost namenjena sofinanciranju priprave projektov za izvedbene
dele regionalnih razvojnih programov. S tem bo povečana ponudba projektov in ublažena ena
večjih pomanjkljivosti pri vključevanju Slovenije v strukturno politiko Evropske unije. Za
uspešno uresničevanje razvojnih programov mora namreč obstajati zadostna konkurenca med
projekti.
c) Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije
Zakonsko podlago za izvajanje projektov podprograma predstavljata Zakon o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) ter Zakon o postopnem zapiranju
Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 61/00).
Ministrstvo za gospodarstvo bo na območju Zasavske regije izvajalo vse razpoložljive ukrepe
regionalne politike, kar pomeni sofinanciranje infrastrukture, podjetniškega sektoija, podjetniških
con, izvedbenih delih regionalnega razvojnega programa in drugih ukrepov skladno s
programom, sprejetim na Vladi RS.
č) Ublažitev gospodarskih posledic sprememb mejnih režimov zaradi pristopa k EU
Približevanje k Evropski uniji (EU) prinaša Sloveniji tudi nekatere nezaželene učinke, ki
zahtevajo strukturno prilagoditev območij, ki bodo v tem procesu najbolj prizadeta. Proces
opuščanja državne meje ter vzpostavitev zunanje (Schengenske) meje EU predstavlja bistveno
spremembo tako gospodarskega kot družbenega okolja (npr. opuščanje prostocarinskih prodajaln
na mejnih prehodih). Vlada je zato pravočasno pristopila k procesu spodbujanja strukturnih
prilagoditev ter spodbujanja razvoja v teh območjih. Imenovala je medresorsko komisijo za
odpravo gospodarskih posledic opuščanja državne meje (julij, 2000) in sprejela sklep, ki določa
pripravo posebnih programov. Vlada RS je že v letu 2000 sprejela Predlog projektov za
čezmejno sodelovanje med RS in Republiko Hrvaško. V okviru tega programa bodo financirani
projekti iz različnih področij. Potrebno bo tudi pripraviti dolgoročni strateški dokument za
čezmejno sodelovanje z HR.
4.

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

Priprava in izvedba usklajenih projektov na prednostnih območjih regionalne razvojne politike v
skladu z določili Zakona o skladnem regionalnem razvoju.

06012104
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1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog

Osnovno poslanstvo podprograma je zagotovitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za
italijansko in madžarsko narodno skupnost z vidika njune ohranitve, izboljšanja gospodarskega
položaja narodnih skupnosti, zagotavljanja multikulturnosti na območjih, kjer narodni skupnosti
živita, boljšega čezmejnega gospodarskega sodelovanja in nenazadnje za spoštovanje
mednarodnih pogodb in kovencij, ki jih je Republika Slovenija podpisala in ratificirala.
2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev gospodarske osnove avtohtonima narodnima
skupnostima in njuno dolgoročno vključitev v čezmejno sodelovanje v smislu razvoja regije in
območja, kjer narodni skupnosti živita.
3.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti

Podprogram se nanaša na pravice, ki so narodnim skupnostim zagotovljene z Ustavo RS (Ur.l.
33/91) in sicer s 5. in 64. členom, ki govorita o zagotavljanju temelnjih pravic madžarski in
italijanski avtohtoni narodni skupnosti.
Splošne pravice, kijih zagotavlja Ustava RS so operacionalizirane z Uredbo o merilih, pogojih in
postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti
(Ur.l. 33/97) ter Uredbo o spremembi in dopolnitvi uredbe o merilih, pogojih in postopku za
dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Ur.l.
16/99). Sredstva za izvajanje podprograma se zagotavljajo na osnovi Zakona o uporabi sredstev
pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l.
45/95). V letu 20U1 sta načrtovani dve vrsti aktivnosti:
1. Dodeljevanje posojil z ugodno obrestno mero in dveletnim moratorijem;
2. Aktivno spremljanje in ocenjevanje projektov.

Ad 1)
Dodeljevanje posojil z ugodno obrestno mero in moratorijem na odplačevanje, je že uveljavljen
inštrument s katerim zagotavljamo sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove narodnim
skupnostim - predvsem na območju Pomurske statistične regije v Upravnih enotah Lendava in
Murska Sobota, je gospodarski položaj zelo težaven, na kratek rok pa težko pričakujemo bistveno
izboljšanje. Sredstva bodo črpana iz naslova kupnin in vrnjenih posojil v znesku 625 mio SIT.
Zaradi izenačitve s pogoji pridobivanja posojil, ki jih na območjih s posebnimi razvojnimi
problemi dodeljuje Javni sklad za regionalni razvoj želi MG tudi pri spodbujanju gospodarske
osnove avtohtonih narodnih skupnosti razviti kombinirani pristop (posojila in nepovratna
sredstva). Za subvencioniranje posojil pripadnikov avtohtonih narodnih skupnosti se zato
namenja 60 mio SIT nepovratnih sredstev v letu 2001.

poročevalec, št. 16/V

902

4. marec 2001

Ad 2)
Ministrstvo za gospodarstvo želi, v skladu z novim pristopom k pripravi in izvajanju proračuna
(učinkovitostno orientiran proračun) in dodeljevanju razvojnih spodbud, poglobiti aktivnosti
spremljanja in vrednotenja učinkov projektov in primernosti oblik dodeljevanja sredstev. Na
osnovi dosedanjih izkušenj in analiz je bilo namreč ugotovljeno, da bi bilo potrebno v prihodnje
nameniti dodatnih 10 milijonov SIT za:
- že omenjene študije in aktivnosti spremljanja in vrednotenja,
- pokrivanje stroškov povezanih s pravnimi storitvami,
PP: Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti - kupnine: 65
milijonov SIT
PP: Sredstva za ustvaijanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti - stroški in
subvencije: 70 milijonov SIT
PP: Sredstva za ustvaijanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti - anuitete 560
miljonov SIT
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati
podprograma

na nivoju

1. Izvedba novega razpisa.
2. Izdelava študij o položaju narodnih skupnosti.
3. Aktivno spremljanje in vrednotenje projektov.
07022101
5.

SODELOVANJE Z NATO

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega proračunskega

Vključitev v NATO je eden temeljnih strateških, varnostnih in nacionalnih interesov Slovenije in
njene zunanje politike. Uresničevanje tega nacionalnega interesa, ki je potijen tudi s sklepi DZ,
zahteva, da RS kot partnerica aktivno sodeluje z NATO že sedaj in se integrira v njegove
dejavnosti in strukture. Sodelovanje RS z Zvezo NATO se od pristopa Slovenije k Partnerstvu za
mir povečuje in razvija. Na osnovi Letnega nacionalnega programa - Akcijskega načrta za
članstvo v NATO sodeluje Republika Slovenija z Zvezo NATO na različnih področjih dela. V
okviru aktivnosti za vključitev RS v NATO je predsednik Vlade RS dr. Andrej Bajuk med
razgovorom z generalnim sekretarjem NATA lordom Robertsonom dne 19.09.2000 najavil
predlog za pripravo ekonomskega seminarja v okviru Sveta za evro-atlantsko partnerstvo
(EAPS). Predlog je sprejet in uvrščen med načrtovane aktivnosti Sveta za evro-atlantsko
partnerstvo v oktobru 2001 in sicer na temo »Deset let obrambne ekonomije: slovenski primer«.
6.

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

Dolgoročni cilj podprograma je včlanitev v Zvezo NATO, kar je v skladu z Deklaracijo o zunanji
politiki, ki jo je sprejel DZ dne 17.12.1999, eden temeljnih nacionalnih interesov Slovenije.
7.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
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obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Sredstva so namenjena sodelovanju v političnih in vojaških strokovnih delovnih telesih,
sodelovanju na seminarjih, konferencah, ekspertnih obiskih, ki jih organizirajo delovna telesa
NATO ali posamezne države članice, sodelovanje na vojaških vajah in vajah kriznega
upravljanja. Sredstva bodo namenjena tudi kritju stroškov za material in opremo, potrebno za
izvedbo teh aktivnosti (kot npr. računalniška, telekomunikacijska, logistična). Vlada RS je s
sklepom določila, da ministrstva sama zagotovijo finančna sredstva za sodelovanje z NATO.
Finančna sredstva na postavki 1720-Ekonomski seminar NATO bodo namenjena kritju
organizacijskih stroškov seminaija (najemi dvoran, prevajanje, oblikovanje).
8.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so določeni v Letnem nacionalnem programu RS za uresničevanje
Akcijskega načrta za članstvo 2000-2001, ki je bil izdelan in posredovan Zvezi NATO in izvedba
seminaija "Deset let obrambne ekonomije: slovenski primer".
09052101
9.

POPRAVA KRIVIC

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Osnova za izvajanje podprograma je 33. člen ZLPP, ki določa, da se v okviru sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi ZLPP in v skladu s posebnim zakonom ustanovi
Sklad za poplačilo vojne odškodnine. V skladu z določbami ZLPP se sredstva, ki pripadajo temu
Skladu, namenijo za poplačilo vojne odškodnine žrtvam vojne, kakor tudi povojnim političnim
preganjancem. Predlog zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega
nasilja je tehnični (izvedbeni) zakon, ki ureja dve vprašanji: ustanovitev in obveznosti Sklada ter
vrsto in višino odškodnin. Na podlagi tega zakona bo možna uveljavitev pravice do odškodnine,
ki je upravičencem priznana po drugih zakonih, na katere pa se predlog tega zakona navezuje. Na
drugi strani se naloge, ki se izvajajo v okviru tega podprograma, nanašajo tudi na predpise, ki so
bili v zvezi z plačilom vojne odškodnine sprejeti v Nemčiji in Avstriji.
10. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Izplačila odškodnin oziroma izdaja obveznic upravičencem po slovenskih "vojnih" zakonih s
pričetkom izplačevanja v letu 2000/2001 (gotovinski del iz že prejetih privatizacijskih kupnin) in
koncem izplačevanja v letu 2007 glede na izdane obveznice. Realizacija odškodnin
upravičencem po nemških in avstrijskih predpisih.
11. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Priprava predloga zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja
in drugih predpisov na podlagi tega zakona. Pri opredelitvi višine odškodnin je predlagatelj
izhajal iz uradnih podatkov o možnih upravičencih do odškodnine, ocene prihodkov Sklada iz
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naslova kupnine na podlagi ZLPP, možnih bodočih obremenitvah proračuna iz navedenega
naslova ter postavljenih zahtevkov s strani predstavnikov upravičencev do odškodnin po
predlogu tega zakona. Kupnina je eden temeljnih virov sredstev, za del manjkajočih sredstev bo
obremenjen proračun RS. Potrebno bo tudi zagotoviti sredstva za ustanovitev in delovanje
slovenskega Sklada za poplačilo.
12. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Sprejem zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja in drugih
predpisov ter pričetek izplačevanja odškodnin upravičencem.
12012101

UREJANJE PODROČJA PRIDOBIVANJA IN DISTRIBUCIJE
ENERGETSKIH SUROVIN

13. Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Skrb za implementacijo liberaliziranega trga z električno energijo ob povečanju nivoja oskrbe
uporabnikov storitev z električno energijo in zemeljskim plinom.
14. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Spremljanje izvajanje Energetskega zakona ter priprava ustreznih strokovnih podlag / raziskav,
ki bodo ocenjevale vpliv Energetskega zakona in sprejetih podzakonskih aktov na delovanje
gospodarstva predvsem s strani kvalitete oskrbe z električno energijo in cene. Spremljanje in
priprava izvajanja energetske politike Vlade RS
15. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Po Energetskem zakonu, je Vlada RS zadolžena za pripravo naslednjih dokumentov skladno s
14. in 15. členom Energetskega zakona predvsem na področju razvojnih načrtov omrežij,
spremljanje razvoja sektorja, dolgoročne energetske bilance, ekološke obremenitve okolja. Prav
takoj je Vlada RS dolžna v primeru ne priprave zahtevanih dokumente s strani podjetij pripraviti
alternativne dokument, ki omogočajo popoln pravni okvir na področju energetike.
16. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Priprava razvojnih dokumentov: dolgoročne energetske bilance, načrt razvoja omrežij, načrt
razvoja proizvodnih objektov. Prostorska problematika.

12012101
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UREJANJE PODROČJA PRIDOBIVANJA IN DISTRIBUCIJE
ENERGETSKIH SUROVIN
Priprava nove energetske strategije
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1.

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Priprava Nacionalnega energetskega programa (NEP), ki ga določa energetski zakon
2.

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

Izdelava Nacionalnega energetskega programa ter priprava strokovnih podlag za dejavnosti, ki
bodo potrebne za ažuriranje odprtih vprašanj, kijih bo izpostavil Nacionalni energetski program.
3.

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

Priprava nove energetske strategije. Zakonska osnova je Energetski zakon. Skladno z
energetskim zakonom je v 18. mesecih od njegovega sprejetja treba Državnemu zboru RS
predložiti NEP. NEP je krovni dokument srednjeročnega razvoja energetskega sistema z
upoštevanjem dolgoročnih in srednjeročnih svetovnih in evropskih trendov v energetiki.
4.

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

Izdelava parcialnih separatov - (17), njihovo recenziranje, priprava osnovnega koncepta NEP in
pisanje posameznih poglavij, medresorsko usklajevanje ter ustrezni iterativni postopki pri
posameznih poglavjih. NEP je ključni energetski dokument pred vstopom Republike Slovenije v
EU
12012103
1.

PRESTRUKTURIRANJE ENERGETIKE

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Izdelava študij potrebnih za razumevanje energetskih fenomenov na svetovni, evropski in
državni ravni. Na osnovi študij iz tega programa se pripravljajo strategije za izpolnjevanje
zahtev, katere Sloveniji nalagajo mednarodne obveznosti (kiotski protokol, odpiranje trga plina
in električne energije itd.)
2.

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

Priprava dolgoročne strategije za izpolnjevanje zmanjševanja toplogrednih plinov skladno s
kiotskim protokolom, katerega podpisnica je Slovenija.
3.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
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Program prestrukturiranja v energetiki. Zakonska podlaga je Energetski zakon iz leta 1999.
Priprava dolgoročne strategije za izpolnjevanje zmanjševanja toplogrednih plinov skladno s
kiotskim protokolom, katerega podpisnica je Slovenija.
4.

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

V letu 2001 je potrebno narediti prvo fazo scenarijskega zmanjševanja toplogrednih plinov
skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za promet in zveze in scenarij tako
pripraviti, da bomo lahko v H. fazi (2002) izvedli narodno gospodarsko oceno posameznih
scenarijev.

12012104

1.

ODŠKODNINE ZA ŠKODO POVZROČENO Z ENERGETSKO
DEJAVNOSTJO

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega proračunskega

Odškodnine po Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik (ZPZRTH) zaradi
obratovanja TET2.
2.

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

ZPZRTH, 9. člen, 5 letno plansko obdobje, 300 mio SIT odškodnine, začetek izvajanja 1. 2000 po
ZPZRTH.
3.

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

V letu 2000 se odškodnine niso izplačevale, potrebno jih bo izplačati v letu 2001, v letu 2001
postaviti kriterije za izplačila, izvajanje planiranih odškodnin za leto 2001 (projekcija 40 mio
SIT, obveza 60 mio SIT)
4.

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

- Postaviti kriterije za izplačevanje: 20 mio SIT
- Plačati odškodnine iz leta 2000: 60 mio SIT
- Plačati odškodnine za leto 2001 (projekcija 2001: 40 mio) + (razlika do obveze 20 mio SIT) =
60 mio SIT
skupaj: dodatno poleg projekcije 2001: 100.000 mio SIT

12022101
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1.

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Alpska konvencija - protokol Energija
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Zagotovitev izvajanja Protokola o zaščiti Alp - Alpska konvencija.
3.

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

Na osnovi Alpske konvencije in protokola Energija izhajajo obveznosti analiz in ukrepanja.
4.

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

Priprava analiz stanja po posameznih dejavnostih energetike v skladu z Alpsko konvencijo.

12022101
1.

UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Izdelava predpisov in analiz na področju oskrbe energije iz omrežij:
električna energija na prenosnem in DIS omrežju, zemeljskega plina na prenosnem in lokalnem
nivoju ter toplote.
2.

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

Ureditev predpisov v skladu z energetskim zakonom ter nadzor nad delovanjem omrežja in
oskrbe.
3.

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

Za delovanje po EZ je potrebno pripraviti več deset aktov in zato potrebujem ustrezne osnove.
4.

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

Priprava predpisov za delovaje oskrbe z elektriko, plinom in toploto v skladu z energetskim
zakonom.
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12022102

/.

INTERVENCIJE IN PROGRAMI NA PODROČJU PROIZVODNJE IN
DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

S tem podprogramom se ustvarjajo pogoji za razvojno prestrukturiranje zasavske regije ob
opuščanju energetske dejavnosti.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Podprogram vključuje naslednje ukrepe:
- ustvarjanje prostorskih pogojev za razvoj novih dejavnosti,
- vzpostavljanje razvojne infrastrukture za prestrukturiranje gospodarstva in pospeševanje
podjetništva
- vzpodbujanje investicij v razvoj človeških virov
3.

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

Nosilec realizacije podprograma je Svet za razvoj Zasavje, ki v okviru opisanih ukrepov
konsenzualno določa prednostne projekte. Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja pa bo spremljal porabo sredstev.
4.

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

V letu 2001 je treba družbeno ekonomsko okolje v regiji začeti usposabljati za absorbcijo
presežkov delovne sile iz energetskega sektorja.

12022102

/.

INTERVENCIJE IN PROGRAMI NA PODROČJU PROIZVODNJE IN
DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Sanacija temeljnega izpusta in struge reke Save pod pregrado HE Moste (izvedbena dela) in
priprava projektne dokumentacije (projekti).
2.

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

Trajno zavarovanje okolja doline ob zgornji Savi.
3.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,

4. marec 2001

909

poročevalec, št. 16/V

obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
4021 — zaradi tehnične dotrajanosti
4.

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

Preprečevanje zastoja proda in mulja - omogočiti redni pretok.
12032101
/.

TEHNOLOŠKA POSODOBITEV NEK

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Tehnološka posodobitev NEK in zagotovitev visoke stopnje varnosti njenega obratovanja.
2.

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

Zagotoviti visoko stopnjo varnosti obratovanja in stabilnosti NEK skladno s pozitivno
mednarodno prakso ter pripraviti osnove za varnost razgradnjo jedrskega objekta.
3.

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

Tehnološka posodobitev je stalnica v obratovanju jedrskega objekta za izpolnitev zahtev, ki jih
nalaga pristojni upravni republiški organ.
4.

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

Izvedba načrta za razgradnjo NEK, ker je osnova za izračun prispevka, ki ga slednja plačuje v
sklad za razgradnjo za vsako proizvedeno kilovatno uro električne energije. Plan razgradnje
potijuje Vlada RS vsakih 5 let.
12042101

/.

PROGRAMI PODPOR NA PODROČJU PREDELAVE IN
DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Dolgoročni program za ekološko sanacijo rudarskih objektov in naprav za pridobivanje
ogljikovodikov v RS, IRGO, Ljubljana 1999; finančna izvršitev ostanka letnega načrta 2000 in
izvedba letnega načrta 2001.
2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
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10-letni program na osnovi 107. člena Zakona o rudarstvu, program in letni načrt 2000 odobrena
od Vlade RS - 151. seja dne 16.3.2000, točka 3.
3.

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

Finančna izvršitev sklenjenih pogodb in opravljenih del do 31.12.2000 (167,411 M SIT),
ocenjene zamudne obresti zaradi neizvrševanja proračuna 2000 (80 M SIT) ter zakonsko
zagotovljeni obseg za leto 2001 (500 M SIT).
4.

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

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

12052105
PP: 1067
/.

PROGRAMI ZAPIRANJA PREMOGOVNIKOV
Zapiranje rudnika Laško - Huda jama

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega proračunskega

Gradnja vodovoda Trnov hrib sodi v sanacijo posledic rudarjenja na območju Rudnika Laško.
2.

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

Dokončanje sanacije posledic rudarjenja na območju Rudnika Laško.
3.

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

Aktivnost je bila vključena v širši program postopnega zapiranja RTH na pobudo skupine
poslancev. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je le udeleženo s sredstvi pri projektu, ki ga
vodi občina Laško.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
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1.

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Poteka drugo leto v okviru srednjeročnega programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje
Hrastnik. Program ni startal pravočasno in z zadostnimi sredstvi.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Z izvedbo programa bo postopno opuščena proizvodnja ekonomsko in ekološko manj
sprejemljivega premoga. Program je usklajen z direktivami EU s področja varstva okolja, ki
zavezujejo odjemalca premoga.
3.

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

Potekalo bodo aktivnosti zapiranja opuščenih jam in sanacija degradiranih površin nad njimi,
kakor tudi projekti iz kadrovsko socialnega področja v delu aktivnih in pasivnih oblik
prezaposlovanja presežnih rudaijev.
4.

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

V tem letu bo v celoti izvedena implementacija posebnega zakona, tako da bo zagotovljena
skladnost vseh predvidenih aktivnosti tudi v odnosu do pretežnega porabnika premoga (TET2)
kakor regijskega prestrukturiranja.
PP: 8195
1.

Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Programe zapiranja rudnikov ijavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagoije je sprejela Vlada
RS v aprilu 1996. Dinamika zagotavljanja sredstev ni sledila dinamiki iz programov, zato so za
njihovo dokončno realizacijo potrebna sredstva tudi v letih 2001 in 2002.
2.

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

Cilj programov je varno in s programi začrtano zaprtje rudnikov ob sanaciji posledic
degradiranega okolja in zagotovitvi prezaposlitve na pasivni ali aktivni način vseh zaposlenih.
3.

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

Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov ijavega premoga Kanižarica, Senovo in
Zagorje (Ur.l. RS 1/95) ima časovno omejitev, leto 2000. Zato je pripravljena novdacija
programov in v pripravi predlog zakona o podaljšanju pravkar navedenega zakona.

poročevalec, št. 16/V

912

4. marec 2001

4.

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

Cilj v letu 2001 je nadaljevanje začetih zapiralnih del, sanacija garantiranih, sicer prevzetih
obveznosti od predhodnega obdobja in pospešena sanacija degradiranih površin.
12052106

PROGRAM ZAPIRANJA RUDNIKOV

12062103

SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

1.

Opis podprograma, poslanstva
uporabnika:

in

ključnih

nalog

neposrednega proračunskega

Obnovljivi viri energije na področju energetike zajemajo programe: proizvodnja električne
energije (male hidroelektrarne, elektrarne ne veter, elektrarne na sončno energijo, elektrarne na
bio plin, elektrarne na geotermalno energijo) in proizvodnja toplotne energije (daljinsko
ogrevanje na lesno biomaso, individualni sistemi na biomaso, sežiganje odpadkov, priprava tople
sanitarne vode s pomočjo sončnih kolektoijev in toplotnih črpalk) ter soproizvodnja električne
energije in toplote - kogeneracija.
2.

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

Realizacija Kiotskega sporazuma zmanjševanja toplogrednih plinov in C02 je pretežno možno
doseči z uporabo obnovljivih virov na področju energetike. Cilj je ekološka sanacija naselij,
smotrna raba energije, učinkovita izraba goriv. Dolgoročni cilj je postopno nadomeščati
tehnologijo proizvodnje električne in toplotne energije z bolj prijaznimi in manj škodljivimi
tehnologijami.
3.

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

Delno v letu 1999 in v celoti v letu 2000 so bila sredstva odvzeta za druge namene, tako, da še ni
bilo porabe sredstev.
4.

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

Realizacija dogovorjenih projektov predvsem na področju daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso občin Gornji Grad. Preddvor, Nazarje in Solčava. Daljinsko ogrevanje teh občin je
združeno v en projekt za katerega je Phare namenil sredstva v višini 1,5 MEUR. Sredstva so
nujno potrebna, ker v nasprotnem primeru bo odstopil Phare od projekta. Podpiranje razvoja
izgradnje alternativnih virov energije, kogeneracij v javnih podjetjih za ogrevanje naselij in v
javnih ustanovah (šolstvo, zdravstvo, otroško varstvo...).
MG seje obvezalo sofinancirati projekt v višini 1,22 MEUR v letih 2001 in 2002.
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12062104
PP: 5589
1.

SPODBUJANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE
Kogeneracije

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Sofinanciranje razvoja kogeneracij.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Ekološka sanacija naselij, smotrna raba energije, učinkovita izraba goriv.
3.

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

Za leti 1999 in 2000 so bila sredstva odvzeta za druge namene, tako, da še ni bilo porabe
sredstev.
4.

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

Podpiranje izgradnje kogeneracij v javnih podjetjih za ogrevanje naselij in v javnih ustanovah
(šolstvo, zdravstvo, otroško varstvo...).

14012101
1.

UREJANJE NA PODROČJU GOSPODARSTVA

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Urejanje premoženjskopravnih razmerij z državami bivše Jugoslavije
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):

3.

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

Pridobivanje podatkov od podjetij v zvezi s premoženjem v republikah bivše Jugoslavije.
4.

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

Sklenitev sporazumov o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z republikami bivše Jugoslavije.
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14012102

1.

PRILAGAJANJE GOSPODARSKE ZAKONODAJE PRAVNEMU
REDU EU

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega proračunskega

Izdelava predpisov in navodil za njihovo uveljavitev v praksi.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Izvajanje nalog v skladu z NPAA
3.

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

Priprava
programov
in
izvedba
izobraževanja
uporabnikov(proizvajalci
dobavitelji),inšpektorjev v procesu uveljavljanja harmoniziranja tehnične zakonodaje.
4.

in

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

Priprava tehničnih predpisov, ki opredeljujejo zahteve za varnost ter postopke za ugotavljanje
skladnosti proizvodov,na katere se ti predpisi nanašajo z prej navedenimi zahtevami.

14012103

MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA

Obrazložitev potrebnih sredstev za izvajanje Phare programov
Za aktivnosti znotraj Phare programov-SNP99 v letu 2001 načrtujemo lastno udeležbo - porabo
sredstev - v višini 2.608.000 SIT. Sredstva bomo porabili za plačilo DDV, organizacije
razgovorov s predstavniki EU, najema kongresnih dvoran, prevajanja in lektoriranja gradiv,
nakupa strokovne literature in službenih potovanj.
Opis podprograma: koordinacije tuje tehnične pomoči na osnovi nove usmeritve
decentraliziranega implementacijskega sistema Phare, v skladu s katero je MEOR prevzelo
funkcijo izvajanja nadzora programa Phare za notranji trg, hkrati pa MEOR tudi vodi največji
twinning projekt v okviru FM99 in tvvinning projekt v okviru FM00.
Navedba dolgoročnih ciljev: z novimi usmeritvami izvajanja nadzora Phare in izkušnjami na
področju koordinacije notranjega trga smo prevzeli koordinacijo programa Phare za notranji trg:
v okviru FM99, FM00 in okvirnih predlogov nacionalnega programa Phare 2001. Vsebina in cilji
Phare programov sledijo kratkoročnim kot tudi srednjeročnim prioritetam, ki so zapisane v
Partnerstvu za pristop in Državnem programu za prevzem pravnega reda EU.
Iz preglednice je razvidno, da načrtujemo porabo sredstev za potrebe koordinacije Phare
programov (materialni stroški, udeležba na pripravljalnih programskih misijah, priprava
nadzornih pododborov...) kot tudi za sodelovanje v obeh t\vinning projektih in sicer za kritje

4. marec 2001

915

poročevalec, št. 16/V

stroškov, ki ne morejo biti poravnani iz sredstev Phare skladno z določili Tvvinning Manual
(najem dvoran, plačilo DDV, plačilo razpisov, potni stroški...).
14012107
1.

NACIONALNI MEROSLOVNI SISTETEM

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Poslanstvo:
Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je slovenski nacionalni organ za standarde, ki je
odgovoren za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje nacionalnega sistema standardizacije, ki:
na mednarodno primerljiv način zagotavlja vsem zainteresiranim slovenske nacionalne in druge
standarde, predstavlja Slovenijo v mednarodnih in evropskih organizacijah za standardizacijo ter
omogoča ustvaijalno sodelovanje vseh zainteresiranih v Sloveniji.
Republiki Sloveniji zagotavlja slovenske nacionalne standarde na področjih
varovanje zdravja in življenja, varstvo okolja, splošne tehnične varnosti in varstva potrošnikov.
Gospodarstvu Slovenije zagotavlja slovenske in druge nacionalne standarde ter strokovno
svetovanje na področju uporabe standardov ter s tem povečuje njegovo konkurenčnost.
Vizija in vrednote:
SIST je mednarodno priznana, vodilna nacionalna institucija na področju standardizacije, ki
svoje poslanstvo opravlja na visoko strokoven, ekonomsko optimalen in uporabnikom prijazen
način in v okviru sistema slovenske nacionalne standardizacije, zagotavlja storitve (standardi,
svetovanje, sodelovanje pri delu tehničnih odborov na nacionalni in mednarodni ravni), ki
somednarodno primerljive in prilagojene potrebam domačih odjemalcev.
Osnovni cilji
Upoštevajoč poslanstvo SIST v skladu z vizijo in vrednotami SIST vzpostaviti, voditi in
vzdrževati takšen nacionalni sistem standardizacije, ki bo zadostil vsem potrebam širše skupnosti
(javni in privatni sektor) na področju standardizacije.
Ključne naloge:
Izvajanje standardizacijske dejavnosti za zadovoljevanje različnih interesov uporabnikov (države,
gospodarstva, potrošnikov) z opravljanjem naslednjih nalog:
pripravljanje,
sprejemanje in vzdrževanje slovenskih nacionalnih standardov in
standardizacij skih dokumentov
izdajanje standardov in standardizacij skih dokumentov
Izdajanje glasila, ki je namenjeno objavam o sprejetih slovenskih nacionalnih standardih ter
informacijam o drugih dokumentih s področja standardizacije in z njo povezanih dejavnosti
predstavljanje nacionalnih interesov v mednarodnih, evropskih in drugih nacionalnih
organizacijah za standardizacijo ter izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva (mednarodno
sodelovanje)
vzpostavitev in vzdrževanje baz podatkov o standardih in drugih dokumentih (informacijska
podpora) ter posredovanje informacij iz baz podatkov
izvajanje informacijskih storitev
izvajanje drugih nalog v skladu s predpisi (Uredba o postopkih notificiranja na področju na
področju standardov, tehnjčnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti)
prodaja standardov in drugih dokumentov s področja standardizacije
izobraževanje zainteresiranih s področja dejavnosti standasrdizacije in uporabe standardov
promoviranje uporabe slovenskih nacionalnih standardov
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potrjevanje skladnost proizvodov, procesov ali storitev s slovenskimi nacionalnimi standardi
SIST
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Mednarodni sporazum o tehničnih ovirah pri trgovanju, WTO/TBT (Uradni list RS, št. 10/95)
Na mednarodni ravni je Slovenija z WTO v letu 1995 (Uradni list RS, št. 10/95) podpisala
sporazum o tehničnih ovirah pri trgovanju (TBT), ki v dodatku 3 vsebuje tudi "Kodeks
uveljavljenega ravnanja za pripravo, sprejemanje in uvajanje standardov".
Slovenski nacionalni organ za standarde je pristopil k Kodeksu februarja 1996. S tem je
nacionalni organ za standarde dolžan izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma.
Nacionalni organ za standarde ima v obeh mednarodnih organizacijah za standardizacijo.
Evropski sporazum o pridružitvi Republike Slovenije EU (76. člen sporazuma)
Na evropski ravni je Slovenija od 1. 02. 1999 pridružena članica EU. Pridružitven sporazum v
76. členu pravi, da mora nacionalni organ za standarde aktivno sodelovati v evropskih
organizacijah za standardizacijo CEN, CENELEC, ETSI, kar pa bo izpolnjeno šele s
polnopravnim članstvom v CEN in CENELEC:
To bo doseženo z implementacijo zakona o standardizaciji in delovanjem SIST, ki se bo moral
kadrovsko, finančno in strokovno usposobiti in dokazati, da je izpolnil devet pogojev za
polnopravno članstvo v CEN in CENELEC v letu 2001 in 2002 in bo konec leta 2002 postal
polnopravni član CEN in CENELEC.
Pogoji, ki jih mora izpolniti so:
1. pogoj: Evropski dogovor med Republiko Slovenijo in EU
2. pogoj: Postavljen in v polnem delovanju nacionalni zakonodajni okvir za implementacijo
evropskih standardov, to je da bodo nacionalni predpisi omogočili evropskim standardom na
slovenskem trgu isto vlogo, kot jo imajo na notranjem trgu EU.
3. pogoj: Predložitev dokaza, daje Slovenski inštitut v RS priznan kot uradni organ za standarde,
ki je pristojen za področja CEN, CENELEC, ETSI
4. pogoj: Plačilo članarine
5. pogoj: Država kandidatka mora dokazati, daje sposobna učinkovito obravnavati vprašanja in
obveznosti nacionalne članice CEN, CENELEC.Na leto bo moral Inštitut obdelati 3000
dokumentov CEN in 1500 dokumentov CENELEC.
6. pogoj: V zvezi s formalnim sodelovanjem v procesih CEN, CENELEC mora organizacija
kandidatka imeti delujočo telekomunikacijsko in IT infrastrukturo, ki bo omogočila učinkovito
odzivanje na velik obseg podatkov in dokumentov
7. pogoj: Privzem več kot 80% evropskih standardov pred sprejemom v polnopravno članstvo v
CEN in CENELEC
8. pogoj: Obveščanje CEN in CENELEC o delu na nacionalni ravni (vključno s postopkom
mirovanja). Predloženi morajo biti dokazi o ustreznih internih pravilih Inštituta.
9. pogoj: Kandidatka mora predložiti dokaz, daje politiko CEN/CENELEC o avtorskih pravicah
(SD n 42 in SD N 43) mogoče ustrezno izvajati v državi, upoštevaje nacionalno zakonodajo o
varstu pravic intelektualne lastnine.
V obeh evropskih organizacijah za standardizacijo CEN in CENELEC ima nacionalni organ za
standarde od leta 1992 status pridruženca, v ETSI (področje telekomunikacij) pa je polnopravni
član od leta 1993.
Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99), ki je začel veljati 7. 08. 1999 je dal pravno
osnovo za spremembo statusa in reorganizacijo slovenskega nacionalnega organa za standarde.
Sklep o ustanovitvi slovenskega inštituta za standardizacijo (potrditev na Vladi RS 20. 07. 2000)
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Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za
ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 66/00)
V skladu s 6. členom Uredbe deluje kontaktna točka za izvedbo notifikacij na področju
standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti v okviru nacionalnega
organa za standarde (Slovenski inštitut za standardizacijo).
3.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitevpripadajajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti,

Navedba zakonskih podlag za izvajanje dejavnosti:
Mednarodni sporazum o tehničnih ovirah pri trgovanju, WTO/TBT (Uradni list RS, št. 10/95)
Evropski sporazum o pridružitvi Republike Slovenije EU (76. člen sporazuma)
Nacionalni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU
Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99)
Sklep o ustanovitvi slovenskega inštituta za standardizacijo (potrditev na Vladi RS 20. 07. 2000)
Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za
ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 66/00)
Obrazložitev aktivnosti, ki se izvajajo v okviru podprograma s pripadajočimi proračunskim
postavkami:
Aktivnost 1 - Pripravljanje in sprejemanje standardov in standardizacijskih dokumentov
Priprava slovenskih nacionalnih standardov s privzemom evropskih in mednarodnih standardov
na pobudo zainteresiranih (država, gospodarstvo, potrošniki).
Ključne naloge: pripravljanje in sprejemanje naslednjih standardov in standardizacij skih
dokumentov:
Privzem evropskih standardov EN z razglasitvijo in prevodom naslova, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti.
Privzem mednarodnih in evropskih terminoloških standardov s prevodom
Privzem drugih standardov z razglasitvijo, platnico in prevodom.
Aktivnost 2 - Izdajanje standardov in standardizacij skih dokumentov
1. Opis aktivnosti, poslanstva in ključnih nalog:
Proces priprave standarda v slovenskem jeziku (prevod) je dolgotrajen in poteka povprečno 2
leti. Osnovni prevod mora skozi določen postopek usklajevanja izrazja (delovni osnutek,
osnutek, predlog, predlog za javno obravnavo).
Besedilo predloga slovenskega standarda v skladu z Navodilom o sprejemanju in izdajanju
slovenskih standardov, pred dokončno potrditvijo v tehničnem odboru pregleda redakcijsko
lektorski odbor, ki opravi terminološki - redakcijski pregled in uskladitev izrazja.
1. Opis aktivnosti, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika:
Informacijske storitve (baze podatkov) in notifikacije, knjižnica, standardoteka, prodaja
Izobraževanje strokovnjakov za delo v mednarodnih in evropskih tehničih odborih, pododborih
in delovnih skupinah
Usposobljenost slovenskih strokovnjakov za delo v mednarodnih in evropskih tehničnih odborih
je pogoj za aktivno sodelovanje na področju standardizacije CEN in CENELEC (pogoj za
aktivno sodelovanje je povnopravno članstvo Inštituta v CEN in CENELEC) in je v skladu z
zahtevami 76. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi RS k EU. Strokovnjaki, ki delajo in
bodo delali v medanarodnih in evropskih TC, SC in WG morajo biti seznanjeni z mednarodnimi
in evropskimi standardizacijskimi pravili.
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Strokovnjake mora usposobiti nacionalni organ za standarde, ker edini to znanje ima.
Aktivnost 5 - Vzpostavitev in vzdrževanje standardizacijskih baz podatkov ISO, IEC, CEN,
CENELEC, ETSI, SIST
Prehod mednarodnih in evropskih organizacij za standarizacijo (ISO, IEC, CEN, CENELEC) na
elektronski način poslovanja v začetku leta 2001 bo za nacionalne organe za standarde pomenila
nujen prehod iz papirne oblike izvajanja dejavnosti na elektronski način poslovanja v začetku leta
2001 bo za nacionalne organe za standarde pomenila prehod iz papirne oblike izvajanja
dejavnosti na elektronski način dela.
Neorganiziranje tega področja bo praktično onemogočilo sodelovanje s temi organizacijami.
Organizirati bo potrebno tekoče iskanje in spremljanje vseh dokumentov, ki jih proizvajako te
organizacije, obvestil in podatkov o standardih na njihovih strežnikih, prenos dokumentov na
naše računalnike, njihovo arhiviranje, zapisovanje na medije, vnose v baze podatkov, njihovo
vzdrževanje in elektronsko posredovanje članom strokovnih teles ter uporabnikom z
upoštevanjem področja intelektualne lastnine.
V kolikor kot nacionalni organ za standarde ne bomo organizirali elektronskega načina
poslovanja in glasovanja
ne bomo mogli več sodelovati z mednarodnimi in evropskimi
organizacijami za standardizacijo ISO, IEC, CEN IN CENELEC, kar bo imelo resne posledice
za vse uporabnike.
Aktivnost 6 - Mednarodno sodelovanje
Nacionalni organ za standarde je polnopravni član v ISO in IEC od leta 1992 in polnopravni član
v ETSI od leta 1993 ter pridruženec v CEN in CENELEC od leta 1992. Status polnopravnega
člana in pridruženca je zagotovil nacionalnemu organu določene pravice,postavil pa tudi
obveznosti, kot je plačevanje članarin.
Bistvena naloga Inštituta, kot nacionalnega organa za standarde je, da zainteresirani slovenski
javnosti (gospodarstvu, potrošnikom in državi) zagotovi možnost za aktivno delo na področju
evropske in mednarodne standardizacije in pridobivanje informacij ter prenos znanja na
nacionalno raven.
Da bi slovenska industrija in gospodarstvo dosegla evropsko raven se morata aktivno vključiti v
standardizacijsko delo na evropski in mednarodni ravni, že na ravni novih projektov, ki so prva
stopnja priprave novih standardov. Te izkušnje in znanje slovenski strokovnjaki prenašajo na
nacionalno raven in vgraijo v slovenski proizvod.Takšna vrsta sodelovanja se lahko vzpostavi le
preko nacionalnega organa za standarde.
Nacionalni tehnični odbori mednarodno sodelujejo s 184 mednarodnimi in evropskimi
tehničnimi odbori, kjer imajo status "opazovalca, O- member v CEN, CENELEC, ISO, IEC,
AECMA" in s 27 tehničnimi odbori kjer imajo status "aktivno sodelujočega, P- member v ETSI,
, ISO, IEC.
Udeležba na sestankih TC, SC in WG je za P-člane obvezna. Dokaze o napredovanju
usposobljenosti za aktivno delo v CEN in CENELEC (pogoj 5) in dokaze o sposobnosti prenosa
rezultatov dela iz nacionalne na evropsko raven in mednarodno raven in obratno.
Aktivnost 7 - Promocija
Promocija SIST za večjo prepoznavnost inštituta in povečanja prihodkov iz lastne dejavnosti.
4.

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

glavni izvedbeni cilj je izpolnitev zahtev nacionalnega programa RS za prevzem pravnega reda
EU.
Glavni indikatorji in planirani rezultati so:
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Privzem evropskih standardov EN v letu 2001, ki so podlaga slovenski zakonodaji (izpolnjevanje
zahtev nacionalnega programa RS za prevzem pravnega reda EU.
V letu 2001 predvidevamo sprejem 2500 standardov SIST.
2000 strani prevedenih mednarodnih ISO, IEC terminoloških standardov
Implementacija zakona o standardizaciji (začetek delovanja SIST)
Napredovanje pri izpolnjevanju drugih pogojev za polnopravno članstvo v CEN in CENELEC.

14022101
1.

PROGRAMI POVEČEVANJA KONKURENČNOSTI

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega proračunskega

S podprogramom želi ministrstvo razviti mednarodno konkurenčen podjetniški sektor, ki bo
zagotavljal dolgoročno stabilno gospodarsko rast.
Konkurenčno sposobnost podjetij se bo povečala s spodbujanjem:
internacionalizacije podjetij in novih investicij
povezovanja podjetij
specializacije in povečevanja prilagodljivosti podjetij.
2.

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

izboljšanje konkurenčnih in inovacijskih sposobnosti podjetij za uspešno
nastopanje na evropskih in ostalih trgih. Močan konkurenčen in izvozno naravnan podjetniški
sektorje ključnega pomena za razvoj gospodarstva v celoti, za ohranjanje in rast zaposlenosti in
zagotavljanje regionalnega ravnovesja v gospodarskem razvoju Slovenije;
spodbujanje novih domačih in tujih investicij ter strateških partnerstev, kar
prispeva k hitremu prenosu znanja in novih tehnologij v slovensko industrijo, k uspešnejšemu
uveljavljanju na obstoječih trgih, odpiranju novih trgov, še zlasti pa so pomembni z vidika
ustvarjanja novin delovnih mest in zaposlovanja
3.

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

A)
PP 6372 je namenjena spodbujanju:
internacionalizacije podjetij in novih investicij s spodbujanjem strateških partnerstev
slovenskih podjetij s podjetji v tujini; spodbujanju izhodnih investicij; spodbujanju nastopov
slovenskih podjetij na mednarodnih trgih ter spodbujanju novih domačih in tujih investicij
(razvojno usmerjenih, regionalno usmeijanje, razvoj in prenos znanja)
povezovanja podjetij in oblikovanja grozdov (spodbujanje povezovanja podjetij razpisi za skupne projekte na področju marketinških aktivnosti v tujini, razvoja skupnih izdelkov
ali programov, izboljšav v tehnoloških procesih in specializacij v proizvodnih verigah; izvajanje
pilotnih projektov razvoja grozdov v Sloveniji - avtomobilska industrija in transport;
spodbujanje razvoja lokalnih grozdov - javni razpis za povezovanje malih podjetij in skupen
razvoj blagovnih znamk; vzpostavljanje mreže proinotorjev za razvoj grozdov v Sloveniji;
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—
povečevanju produktivnosti z uvajanjem celovitih pristopov za povečevanje
produktivnosti (spodbujanje uvajanja sistemov stalnih izboljšav in podpora strateškim projektom
razvoja podjetja kot npr. vlaganje v razvoj človeških virov).

B)
PP 7454 je namenjena pripravi in izvajanju razvojnih projektov (v okviru te postavke
bodo sredstva namenjena predvsem za kritje stroškov priprave projektov zunanjim izvajalcem,
plačilo članarin za sodelovanje Slovenije v drugih mednarodnih organizaciiah in instituciiah;
V letu 2000 so bili izpeljani razpisi za:
spodbujanje novih investicij (30 vlog, 7 odobrenih v pogodbeni vrednosti 575 mio
SIT)
spodbujanje marketinških aktivnosti (sejmi, raziskave, usposabljanje na področju
trženja: 479 vlog, 331 odobrenih v vrednosti 255 mio SIT)
spodbujanje povezovanja podjetij (100 vlog, 81 odobrenih: vrednost pogodb 535
mio SIT)
spodbujanje internacionalizacije (123 vlog, 84 odobrenih: vrednost pogodb 552
mio SIT)
spodbujanje uvajanja sistema stalnih izboljšav (33 vlog, 28 odobrenih, za leto
2001 200 mio SIT za izplačilo)
spodbujanje pridobivanja ISO standardov (427 vlog, 291 odobrenih: vrednost
pogodb 212 mio SIT).
Na razpise je prispelo veliko število vlog, zato ministrstva niso mogla sofinancirati vseh
prijavljenih projektov.
4.

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

Izvedbeni cilji:
izpeljava javnih razpisov po vseh navedenih področjih;
priprava novih razvojnih projektov, ki jih bo mogoče izpeljati v naslednjem
proračunskem letu;
podpora perspektivnim projektom:
Indikatoiji:
rast izvoza;
rast dodane vrednosti na zaposlenega;
povečanje tujih neposrednih investicij;
prepoznavnost blagovnih znamk;
povečanje zaposlenosti.

14022102
/.

PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ

Opis podprograma,
uporabnika:

poslanstva

in

ključnih

nalog

neposrednega

proračunskega

Prosram prilagajanja slovenske tekstilne in oblačilne ter usnjarske in obutvene industrije
pogojem notranjega trga EU 2000-2003 je bil sprejet na vladi, dne 23. decembra 1999, s ciljem,
da bi zagotovili podporo podjetjem v panogi v procesih prilagajanja pogojem notranjega trga v
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obdobju 2000-2003. Podpora prestrukturiranju tekstilne in oblačilne ter usnjarske in obutvene
industrije je do sedaj potekala v okviru horizontalnih ukrepov za predelovalno dejavnost. Zaradi
identificiranih strukturnih problemov panoge in specifičnih potreb v procesu prilagajanja panoge
zahtevam enotnega trga pa je oblikovan poseben panožni program.
Program prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji, ki je bil sprejet na 23. seji Vlade RS dne
9.11.2000, določa pristope, načine in roke za poslovno, finančno in organizacijsko ter kadrovsko
prestrukturiranje Slovenskih železarn d.d., ki so v 70% lasti Republike Slovenije. Osrednji del
prestrukturiranja poslovnega sistema SŽ d.d. je tudi celovita razrešitev preteklih finančnih obvez
SŽ d.d. in opredelitev namenov in dinamike dodeljevanja državnih pomoči za prestrukturiranje v
letu 2001. Državne pomoči namenjene SŽ d.d. za prestrukturiranje v celoti prenehajo
31.12.2001. Državne pomoči, ki bodo v letu 2001 dodeljene iz proračuna RS, v celoti rešujejo
finančni položaj Slovenskih železarn d.d. v skladu s Programom prestrukturiranja.
2.

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

Glavni cilji programa prilagajanja slovenske tekstilne in oblačilne ter usnjarske in obutvene
industrije pogojem notranjega trga EU 2000-2003 so:
1. povečati sposobnost podjetji obeh panog na ključnih problemskih področjih, kot so trženje,
tehnološka prenova in razvoj človeških virov,
2. razviti implementacijsko poslovno infrastrukturo za panogi,
3. izvesti pilotne projekte za modernizacijo dela v podjetjih,
Osrednji cilji Programa prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji so dokončno poslovno
prestrukturiranje družb poslovnega jedra sistema SŽ d.d., dokončno finančno prestrukturiranje
sistema SŽ d.d., privatizacija družb poslovnega jedra in drugih aktivnih družb v okviru SŽ in
likvidacija neaktivnih družb. S proračunskim ciljem se uresničujeta tudi cilja socialne in ekološke
sanacije v regijah, ki so bile prizadete zaradi prevlade jeklarstva v preteklem obdobju.
3.

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

6370 - Prestrukturiranje usnjarske in tekstilne industrije
Program prilagajanja tekstilne in usnjarske industrije pogojem notranjega trga EU 2000-2003 je
bil izdelan na osnovi Analize stanja in razvojnih možnosti slovenske tekstilne in oblačilne ter
usnjarske in obutvene industrije, november 2000.
Učinki Programa za prilagajanje se v pripravljalnem letu 2000 še ne bodo izraziteje poznali na
kazalcih poslovanja podjetji obeh panog., zato izhodišče za pripravo programa ukrepov za
obdobje 2001-2002 poleg gospodarskih gibanj v letih 1999 - 2000 tudi zgoraj navedena analiza.
Tekoča gospodarska gibanja v tekstilni in usnjarski industriji
V devetih mesecih leta 2000 je bil obseg industrijske proizvodnje v vseh predelovalnih
dejavnostih za 8% večji kot v enakem lanskem obdobju. V letu 2000 se je produktivnost
povečala v obeh panogah, vendar pa se je njena rast pričela zmanjševati. V primerjavi s
povprečjem vseh predelovalnih dejavnosti ( 10,3%) seje produktivnost nadpovprečno povečala v
proizvodnji tekstilij (17,1%), pod povprečjem predelovalnih dejavnosti pa se je produktivnost
povečala v proizvodnji usnja ter usnjenih izdelkov (7,2%) in v proizvodnji oblačil (4,8%).
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V letu 2000 se je nadaljeval trend zmanjševanja števila zaposlenih. Največje zmanjševanje ima
proizvodnja oblačil, kjer je število zaposlenih manjše za 8,7%, pri tekstilu in usnju pa je število
zaposlenih manjše nekaj nad 2,4%, kar je povprečje vseh predelovalnih dejavnosti.
Vrednost izvoza je v devetih mesecih leta 2000 znašala v tekstilni, oblačilni in usnjarsko
predelovalni industriji skupaj 728,7 milijonov dolarjev, kar je 3,2% manj kot leto prej.
Zmanjševanje je bilo predvsem na račun 8% zmanjšanja izvoza v proizvodnji oblačil. V
proizvodnji usnja in izdelkov iz usnja je bil izvoz večji za 1,2%, v proizvodnji tekstilij pa za
0,6%. Skupni uvoz, ki je znašal 506,9 milijonov dolarjev, je za 1,8% večji kot pred letom. V
menjavi s tujino je bilo doseženo 221,7 milijona dolarjev pozitivna razlike.
Strošek dela v bruto dodani vrednosti (L/BDV je bil v letu 1999 glede na leto 1998 nižji za
tekstilno (iz 80,53% na 78,47%) in usnjarsko industrijo ( iz 115,2% na 95,5%) v oblačilni
industriji pa seje zvišal in sicer iz 90,72% v letu 1998 na 94,27% v letu 1999.
Program prilagajanja tekstilne in usnjarske industrije pogojem notranjega trga EU se nadaljuje iz
leta 2000 (pripravljalno leto). Vloge podjetji na objavljene razpise so potrdile nujnost na začetku
postavljenih ukrepov znotraj zastavljenih podprogramov. Prijavljenih je bilo veliko kvalitetnih
projektov s katerimi so podjetja ob zaključku dosegla zastavljene cilje.
Na paket javnih razpisov za tekstilno in oblačilno industrijo se je prijavilo 77 podjetij, kar
predstavlja 78,2 % vseh zaposlenih v panogi tekstilne in oblačilne industrije ter 81,3 % kapitala v
tej panogi. Na paket javnih razpisov za usnjarsko in obutveno industrijo se je prijavilo 23
podjetij, kar predstavlja 90,1% vseh zaposlenih v panogi usnjarske in obutvene industrije ter 79,2
% kapitala v tej panogi. Cilj programa, ki je bil vključiti 70-80% panoge, izraženo v številu
zaposlenih oziroma v deležu v prihodku, je bil s tem dosežen.
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TABELA 1:
< ■
PROJEK
HH
1 .Spodbujanje tržnih
pristopov
2.
Internacionalizacija
podjetij
3. Vzpostavljanje
razvoj, oddelkov
4. Povezovanje
podjetij
6. Zapolnjevanje
kadrovskih vrzeli
7. Usposabljanje
zaposlenih
SKUPNO

36
12

ŠT.ODO;
BRENIH- SREDSTVA
VLOG/ _
PROJEK
■
TOV
a?
36
70.000.000

ODOBRENA
SREDSTVA

DODELJENA
SREDSTVA
za leto 2000,' 2001
"'.v:
. •

81.500.000

M"
67.802.477
62.852.477

50.000.000

57.000.000

26.715.217

10.715.217

60.000.000

60.062.000

59.732.000

57.732.000

25.000.000

33.382.000

30.655.475

30.655.475

40.000.000

30.000.000

12.461.927

0

30.000.000

13.037.040

4.341.437

4.341.437

275.000.000

274.981.040

201.712.534

166.298.606

11

36

6

12

8

31

31

28

28

125

120

TABELA 2: TEKSTIL
.ŠT.ODO* •RAZPjSANA

1. Izdelčna in tržna
preusmeritev
2.
Internacionalizacij
a podjetij
3. Vzpostavljanje
razvoj, oddelkov
4. Povezovanje
podjetij
5. Skupna poslovna
infrastruktura
6. Zapolnjevanje
kadrovskih vrzeli
7. Usposabljanje
zaposlenih
SKUPNO

O v .*
80
10

ROJEKT
OV
54

DODELJENAJMS
;SREDSTVA
za leto 2000
ffF W2K'
154.000.000

129.836.551

113.128.552

45.250.000

43.706.336

13.456.336

40.000.000

53.903.420

49.659.101

47.659.101

40.000.000

44.782.500

44.782.500

44.782.500

60.000.000

73.084.700

65.579.050

65.579.050

50.000.000

45.000.000

12.461.927

0

50.000.000

25.712.087

18.909.408

18.909.408

440.000.000

441.732.707

364.938.874

303.516.947

150.000.000

9
50.000.0000

20

18

12

8

11

10

73

64

79

67

285

230

* V skupnem seštevku je razlika med razpisanimi in odobrenimi sredstvi v višini 1,73 nuo. sit, vendar so sredstva za
razpis št. 6 opredeljena le okvirno in sicer v maksimalni možni višini, kar dopušča to odstopanje.
Tekstilnim podjetjem smo na osnovi zahtevkov in predloženih dokazil dodelili 68% odobrenih
sredstev po pogodbah ( planirana izplačila še v okviru proračuna 2000), ter usnjarskim podjetjem
60,5° o odobrenih sredstev po pogodbah ( planirana izplačila še v okviru proračuna 2000).
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NPP3 - Prestrukturiranje jeklarstva
Izhodišča in kazalci za izračun predlogov za pravice proračunske porabe so opredeljeni v
Programu prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji, utemeljeni pa so z doseganjem kriterijev EU in
sicer:
denarni tok iz poslovanja na prodajo,
amortizacija na prodajo,
izdatki financiranja na prodajo,
- dobiček iz poslovanja na lastniški kapital
oženje lastne cene ( denarni tok iz poslovanja na prodajo ob oženju lastne cene in dobiček iz
poslovanja na lastniški kapital ob oženju lastne cene).
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Železarstvo:
Prevzem vseh obveznosti SŽ d.d. s strani države v skupnem obsegu 236,1 mio EUR. Od tega
neposredni proračunski izdatek 85,9 mio EUR po namenih državnih pomoči zagotavlja
doseganje ciljev na področju finančnega in poslovnega prestrukturiranja ter saniranja
socialnih in ekoloških posledic. Obveznost iz naslova izdanih obveznic v višini 127,2 mio
EUR prevzame Republika Slovenija v letu 2001, pri čemer je zapadlost plačila glavnice po
Zakonu o jamstvu RS za obveznice, izdane zaradi sanacije SŽ (Ur. L. RS št. 55/92, 87/97)
31.12.2022. V primeru, da RS doseže dogovor z imetniki obveznic o predčasnem plačilu v
začetku leta 2002, za proračun ne bodo nastali stroški financiranja za obresti na obveznice po
letu 2001. V nasprotnem primeru pa bo potrebno v proračunu predvideti sredstva za plačilo
obresti kot stroške financiranja, ki pa nimajo lastnosti državne pomoči. Konverzija davkov,
prispevkov in drugih dajatev v višini 23 mio EUR (cca 5 mia SIT) ne pomeni neposrednega
odliva iz proračuna, temveč gre za pridobitev kapitalskega deleža države v SŽ d.d., ki se ga
opredeljuje kot državno pomoč (znesek cca. 5 mia SIT je uvrščen v B bilanco na proračunsko
postavko 5863 - Slovenske železarne).

14022102
1.

PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Program prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji, ki je bil sprejet na 23. seji Vlade RS dne
9.11.2000, določa pristope, načine in roke za poslovno, finančno in organizacijsko ter
kadrovsko prestrukturiranje Slovenskih železarn d.d., ki so v 70% lasti Republike Slovenije.
Osrednji del prestrukturiranja poslovnega sistema SŽ d.d. je tudi celovita razrešitev preteklih
finančnih obvez SŽ d.d. in opredelitev namenov in dinamike dodeljevanja državnih pomoči za
prestrukturiranje v letu 2001, ko državne pomoči, namenjene SŽ d.d. za prestrukturiranje,
prenehajo v celoti 31.12.2001. Državne pomoči, ki bodo v letu 2001 dodeljene iz proračuna
RS, v celoti rešujejo finančni položaj Slovenskih železarn d.d., v skladu s Programom
prestrukturiranja.
2.

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

Osrednji cilji Programa prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji so dokončno poslovno
prestrukturiranje družb poslovnega jedra sistema SŽ d.d., dokončno finančno prestrukturiranje
sistema SŽ d.d., privatizacija družb poslovnega jedra in drugih aktivnih družb v okviru SŽ in
likvidacija neaktivnih družb. S proračunskim ciljem se uresničujeta tudi cilja socialne in
ekološke sanacije v regijah, ki so bile prizadete zaradi prevlade jeklarstva v preteklem
obdobju.
3.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
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Izhodišča in kazalci za izračun predlogov za pravice proračunske porabe so opredeljeni v
Programu prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji, utemeljeni pa so z doseganjem kriterijev
EU in sicer:
- denarni tok iz poslovanja na prodajo,
amortizacija na prodajo,
izdatki financiranja na prodajo,
- dobiček iz poslovanja na lastniški kapital
oženje lastne cene ( denarni tok iz poslovanja na prodajo ob oženju lastne cene in dobiček
iz poslovanja na lastniški kapital ob oženju lastne cene).
4.

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

Prevzem vseh obveznosti SŽ d.d. s strani države v skupnem obsegu 236,1 mio EUR. Od tega
neposredni proračunski izdatek 85,9 mio EUR po namenih državnih pomoči zagotavlja
doseganje ciljev na področju finančnega in poslovnega prestrukturiranja ter saniranja
socialnih in ekoloških posledic. Obveznost iz naslova izdanih obveznic v višini 127,2 mio
EUR prevzame Republika Slovenija v letu 2001, pri čemer je zapadlost plačila glavnice po
Zakonu o jamstvu RS za obveznice, izdane zaradi sanacije SŽ (Ur. L. RS št. 55/92, 87/97)
31.12.2022. V primeru, da RS doseže dogovor imetniki obveznic o predčasnem plačilu v
začetku leta 2002, za proračun ne bodo nastali stroški financiranja za obresti na obveznice po
letu 2001. V nasprotnem primeru pa bo potrebno v proračunu predvideti sredstva za plačilo
obresti kot stroške financiranja, ki pa nimajo lastnosti državne pomoči. Konverzija davkov,
prispevkov in drugih dajatev v višini 23 mio EUR (cca 5 mia SIT je uvrščen v B bilanco) pa
ne pomeni neposrednega odliva iz proračuna, marveč gre za pridobitev kapitalskega deleža
države v SŽ d.d., ki se ga opredeljuje kot državno pomoč. (Podlaga je sklep Vlade Republike
Slovenije z dne 23.11.2000 o konverziji prispevkov, davkov in drugih dajatev Železarne
Jesenice d.o.o.. V skladu s Programom prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji naj bi
Republika Slovenija v letu 2001 prevzela tudi celoten dolg neaktivnih družb poslovnega
sistema Slovenskih železarn in celoten dolg družbe Metal Ravne do Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje RS iz naslova zapadlih in neplačanih prispevkov v letih 1990 in 1991
ter konvertirala v kapitalski delež tudi vse obveznosti do države iz naslova neplačanih
davkov, prispevkov in drugih dajatev, kar je opredeljeno v 7.členu osnutka Zakona o
zagotovitvi sredstev za izvedbo Programa prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji.).

14022103
1.

SPODBUJANJE NASTAJANJA IN RAZVOJA MALIH PODJETIJ

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

- spodbujanje nastajanja in razvoja mikro in malih podjetij (gospodarske družbe in samostojni
podjetniki do 50 zaposlenih) kot tistega segmenta gospodarstva, ki je najbolj ranljiv v fazi
priključevanja EU in potrebuje dodatno podporo in pomoč v primeijavi z ostalimi podjetji,
predstavlja pa 98,9% vseh podjetij v Sloveniji (vse gospodarske družbe + samostojni
podjetniki posamezniki) in zaposluje 42% vseh zaposlenih. Poslanstvo MG-ja je zagotavljanje
ustvaijanja nove vrednosti in novega zaposlovanja na podlagi novih inovativnih in hitro
rastočih podjetij, povečevanje splošne gospodarske rasti z zagotavljanjem hitrega prenašanja
inovacij na trge v obliki novih proizvodov, storitev in novih tehnologij, uresničevanje
pogajalskih izhodišč za 16.poglavje - Mala in srednja podjetja, ki so povezana z
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zagotavljanjem izboljšanja finančnega okolja za mala in srednja podjetja, ki predstavljajo vir
ustvarjanja novih delovnih mest.
2.

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

Dolgoročni cilji: večja rast malih podjetij, ustvarjanje večjega števila delovnih mest z visoko
dodano vrednostjo, večja internacionalizacija poslovanja, večje povezovanje malih podjetij
med seboj in z večjimi podjetji, povečanje tehnološke prenove malih podjetij s ciljem
povečevanja konkurenčnosti.
Dokumenti in predpisi dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Strategija razvoja podjetništva,
malih in srednjih podjetij v Sloveniji za obdobje 2001-2005; Zakon o razvoju malega
gospodarstva; Primerjava slovenskega podjetništva v luči European Observatory for SMEs —
6th Report, Deklaracija SEP o malih in srednjih podjetjih v začetku 21. stoletja, ki jo je država
Slovenija sprejela v Budimpešti na »Summit Economic Forum« o malih in srednjih podjetjih
(november 2000)
3.

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

Subvencioniranje investicijskih vlaganj in razvojnih projektov v malih in mikro podjetjih in
začetnikov (kriterij: uvajanje informacijske tehnologije, ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest,
tehnološka prenova, uvajanje inovacij v poslovanje); projekt uvajanja inovativnih oblik
financiranja preko SMG-ja (rizični kapital, semenski kapital, garancijske sheme); financiranje
delovanja SMG-ja (zaradi Zakona o javnih skladih); dokapitalizacija Javni sklada za razvoj
malega gospodarstva za zagotavljanje ugodnejših finančnih virov za neposredna posojila za
podjetnike začetnike, odobravanje garancij in subvencij posebni rizični skupini (mladi
podjetniki), odobravanje ugodnih posojil za razvojne projekte obstoječih malih podjetij,
odobravanje garancij uspešnim podjetnikom, odobravanje garancij preko regionalnih
garancijskih shem.
4.

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

Izvedbeni cilji: pomoč podjetnikom začetnikom pri zagonu razvojnih projektov, pomoč
obstoječim malim podjetjem pri rasti in razvoju podjetja na podlagi inovativnih, tehnološko
usmerjenih razvojnih projektov, ki ustvarjajo kvalitetna delovna mesta z visoko dodano
vrednostjo.
Indikatorji: ustvarjena nova delovna mesta, povečevanje dobička na zaposlenega, osvajanje
novih trgov malih podjetij, zagotavljanje nadaljnjega razvoja podjetja, tehnološke izboljšave,
raziskovalno-inovacijska usmerjenost, 10 % rast podjetja, ki se šteje kot uspešno, skladnost
projekta z regionalnim razvojnim programom, vpliv na okolje
Planirani rezultati: podpora z nepovratnimi sredstvi cca. 100 razvojnih projektov podjetnikov
začetnikov in cca. 500 razvojnih projektov že obstoječih malih podjetij
Ugodna posojila cca. 200 podjetnikom z razvojnimi investicijami.
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14022104

PROMOCIJA PODJETNIŠTVA IN RAZVOJ PODPORNEGA
OKOLJA
Ministrstvo za gospodarstvo-Sektor za promocijo podjetništva

1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Poslanstvo: ustvarjanje dinamičnemu podjetništvu naklonjenega okolja, ki omogoča rast in
spodbuja inovativnost, zagotavljanje promocije podjetništva na vseh ravneh in zagotavljanje
večje ravni podjetniške kulture z izvajanjem naslednjih nalog: izvajanje promocijskih
aktivnosti, izvajanje programov izobraževanja, usposabljanje in svetovanje za podjetništvo,
sodelovanje v mednarodnih programih, vzpostavljanje mednarodnih povezav in
informacijskih baz; dograjevanje podpornih institucij in spodbujanje razvoja poslovnih
storitev za podjetništvo, poenostavitev administrativnih pravnih postopkov za ustanovitev in
delovanje podjetij.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilji: občutno zmanjšanje stroškov odpiranja in skrajšanje časa, ki je potreben za
odpiranje novih delovnih mest in odprava vseh administrativnih ovir, ki preprečujejo hitrejšo
rast malih podjetij ter vzpostavitev takšnega sistema zaposlovanja in delovno pravnih razmerij
na področju malega gospodarstva, ki bodo omogočili dovoljšno fleksibilnost malih podjetij in
hkrati zagotoviti dovolj veliko stopnjo socialne varnosti delavcev; razvoj kvalitete storitev,
nadgradnja učinkovitega informacijskega sistema v podporo razvoju podjetništva, pomoč pri
razvoju različnih oblik neprofitno naravnanega podjetništva in vzpostavljanje ustreznega
podpornega okolja za delovanje teh oblik, sistematičen razvoj promocije podjetniške kulture,
nadaljnji razvoj oblik mednarodnega sodelovanja
Dokumenti in predpisi dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Strategija razvoja podjetništva,
malih in srednjih podjetij v Sloveniji za obdobje 2001-2005; Zakon o razvoju malega
gospodarstva; Frimeijava slovenskega podjetništva v luči European Observatory for SMEs 6th Report, Aktivna politika zaposlovanja - H. steber: pospeševanje podjetništva, Deklaracija
SEP o malih in srednjih podjetjih v začetku 21. stoletja, ki jo je država Slovenija sprejela v
Budimpešti na »Summit Economic Forum« o malih in srednjih podjetjih (november 2000).
3.

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

Financiranje promocijskih aktivnosti podpornega okolja: delavnice, sejmi, konference, izdaje
publikacijskega materiala in biltenov z namenom promocije podjetništva; promocija mreže
SPIM, Uvajanje podjetniškega izobraževanja v večino univerzitetnih programov, podpora
programu podjetnosti in ustvarjalnosti mladih, Doseganje višje strokovne usposobljenosti
mladih kadrov v obrti in obrti podobnih dejavnostih
(stroški organizacije OZS in GZS; izvajanje dualnega sistema izobraževanja), Četrti večletni
program EU za SME, članarina SGRZ; Financiranje projekta Delo na domu in dela na
daljavo; projekta Poklicnega uveljavljanja žensk, projekt Podjetniška prenova podeželja,
Sofinanciranje vzpostavitve celovite podpore inovacijski dejavnosti v Sloveniji in mreže
regionalnih inovacijskih centrov v okviru že obstoječih RPC-jih, Spodbujanje oblik
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socialnega podjetništva, Subvencioniranje svetovanja v okviru vavčerskega sistema, ki poteka
preko RPC-jev, Delovanje PCMG-ja (brez Euro Infro Centra), usklajevanje slovenske
zakonodaje (davčna, plačilna disciplina, delovno-pravna, ...) s področja podjetništva z
upoštevanjem priporočil ES, uveljavljanje mehanizmov za prenos pravnega reda na
podjetniški nivo, sofinanciranje raziskav in študij za zagotavljanje ustrezne podpore razvoju
podjetništva v Sloveniji, izvajanje vseh štirih stebrov Antibirokratskega programa:
zakonodaja, delo upravnih enot, informacijski centri, podjetniško okolje.
4.

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

Izvedbeni cilji: noveliranje predpisov, ki predstavljajo ovire za hitrejši razvoj podjetij v
Sloveniji, skrajšanje postopkov pridobivanja uporabnih, gradbenih, lokacijskih dovoljenj,
skrajšanje postopkov in zmanjšanje stroškov vpisa v sodni register, uvedba fleksibilnejšega
sistema zaposlovanja in zmanjšanje stroškov ob zaposlitvi novih delavcev, uvedba
diferenciranih davčnih stopenj za različna obdobja poslovanja, uvajanje davčnih olajšav za
razvojne projekte, za uvajanje domačih inovacij, uvajanje dohodninskih olajšav, poenotenost
postopkov na upravnih enotah, uvajanje brezplačnih dostopov do informacij, povezovanje
obstoječih podjetniških centrov in uvedba centrov »vse na enem mestu«, uvajanje
vavčerskega sistema svetovanja na celotnem območju Slovenije, zagotavljanje strokovne
pomoči ter zagotavljanje ugodnejših poslovnih pogojev v okviru podjetniško obrtnih con
Indikatoiji: celovitost in enotnost rešitev, usklajenost z regionalnimi razvojnimi programi,
enostavno in poceni informiranje podjetnikov, nepodvajanje programov, usklajenost
programov s programi EU in usmeritvami Evropske komisije, zagotavljanje posrednih in
neposrednih učinkov v podpornem okolju, ki bodo imeli pozitiven vpliv na razvoj in
poslovanje podjetij (podjetij v fazi ustanavljanja in že obstoječih podjetij), delež vključenih
mladih in žensk v programe, število podjetniških aktivnosti v šolah, število izvedenih
promocijskih akcij, povprečno število dni potrebnih za registracijo dejavnosti, čas potreben za
pridobitev delovne sile, število novih delovnih mest, število vzpostavljenih centrov »vse na
enem mestu«, število vzpostavljenih podjetniških con.
Planirani rezultati: brezplačen dostop do informacij za podjetnike, usposabljanje cca. 15
promotorjev inovacij, cca. 15 promotoijev grozdov, cca. 30 promotoijev pospeševanja
podjetništva žensk, vključitev vsaj 10% obstoječih malih podjetij in samostojnih podjetnikov
v vavčerski sistem svetovanja, dopolnitev programa s programom pomoči podjetnikom
začetnikom, izvedba večjega števila delavnic za promocijo dela na domu in promocijo
izdelkov domače in umetne obrti, sodelovanje obrtnikov na mednarodnih sejmih, vzpostavitev
logističnega centra za razvoj dela na daljavo, vzpostavitev mreže med podjetnicami in
organizirano svetovanje ter izobraževanje te ciljne skupine, sprememba predpisov s področja
delovno-pravne zakonodaje, finančne zakonodaje, prostorske zakonodaje in predpisov
povezanih z ustanavljanjem podjetij, vzpostavitve enotnega prijavnega obrazca za ustanovitev
podjetja in za uveljavljanje ostalih sprememb ter podatkov povezanih s poslovanjem podjetja,
enotna matična številka podjetja za upravne in davčne postopke, vzpostavitev povezave med
upravnimi enotami in davčnimi uradi.

14022106
/.

PROGRAMI SPODBUJANJA IZVOZA

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
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- vzpostavitev in vzdrževanje sistema akreditiranja v Republiki Sloveniji (RS), ki bo zadostil
nacionalnim potrebam ter prioritetam in bo mednarodno primerljiv,
- predstavljanje interesov RS v evropskih in mednarodnih združenjih za akreditacijo,
- omogočitev izvajanja obveznosti RS, ki izhajajo iz sporazuma Svetovne trg. org. (WTO) o
preprečevanju tehničnih ovir pri trgovanju (TBT), evr. sporazuma o pridružitvi med RS in EU
ter podpora vključevanju RS v notranji trg EU,
- izvajanje akreditiranja - potijevanja usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti
(laboratorijev, certifikacijskih in kontrolnih organov) - in s tem zagotavljanje zaupanja s strani
državnih organov in drugih strank v delo akreditiranih organov ter omogočanje zmanjševanja
števila preveijanj (preskušanj, certificiranj...) v mednarodni trgovini.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):

,

- zadovoljitev potreb po akreditaciji v Sloveniji
- zagotovitev mednarodne primerljivosti, ki se izkazuje v podpisu sporazuma o medsebojnem
priznavanju akreditacij in rezultatov akreditiranih dejavnosti (MLA) v okviru EA - Evopskega
združenja za akreditacijo.
3.

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

Z namenom vzpostavitve in vzdrževanja sistema akreditiranja v Republiki Sloveniji, ki bo
zadostil nacionalnim potrebam in prioritetam ter bo mednarodno primerljiv, je bil v letu 2000
na podlagi Zakona o akreditaciji (Ur. list RS, št. 59/99) in s sklepom o ustanovitvi (Ur. list
RS, št. 36/2000) ustanovljen javni zavod Slovenska akreditacija. Slovenska akreditacija bo
začela z delovanjem v začetku leta 2001. Gre za reorganizacijo dela Urada RS za
standardizacijo in meroslovje (USM) - sektorja za akreditacijo - ki je doslej opravljal te
naloge, v samostojno institucijo. Reorganizacija nacionalne akreditacijske službe iz USM v
samostojen javni zavod bo omogočala kontinuiteto dela, prilagoditev potrebam vse večjega
števila organov za ugotavljanje skladnosti, ki si v RS želijo pridobiti akreditacijo, ter
priznavanja slovenske akreditacij ske službe tudi v mednarodnem merilu.
Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju plač delavcev in nujnih infrastruktumih
stroškov javnega zavoda. Tako se v letu 2001 načrtuje nadgraditev obstoječih postopkov
akreditiranja in vzpostavitev nekaterih novih, kar bo rezultiralo
v podpisu sporazuma o medsebojnem priznavanju akreditacij in rezultatov akreditiranih
deja\Tiosti v okviru Evropskega združenja za akreditacijo (EA) - evalvacija za podpis tega
sporazuma se načrtuje v letu 2001. Poleg tega bodo ta
sredstva namenjena za zagotavljanje zastopanja interesov RS v mednarodnih organizacijah za
akreditacijo (mednarodno sodelovanje), usposabljanje domačih strokovnih ocenjevalcev v
sistemu akreditiranja, sodelovanje pri pripravi
medlaboratorijskih primerjav, sodelovanje z ministrstvi pri določitvi organov za ugotavljanje
skladnosti s predpisanimi zahtevami ter za promocijo akreditacije. V prvem letu delovanja so
predvideni nekoliko višji zagonski stroški (obnovitev
dotrajane opreme; usposabljenje novozaposlenih; zagotavljanje podpornih služb, ki jih
Slovenska akreditacija ne bo opravljala sama - delno računovodske storitve, pravne storitve,
občasna tajniška opravila, varnost pri delu...), ki bi bili v
večji meri pokriti s proračunskimi sredstvi.
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4.

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

- gl. letni izvedbeni cilji: pričetek delovanja javnega zavoda Slovenska akreditacija,
mednarodno priznavanje izdanih akreditacijskih listin, prilagoditev postopkov akreditiranja in
vzpostavitev novih, vzpostavitev postopkov ugotavljanja usposobljenosti organov za delo na
reguliranem področju (ZTZPUS), povečanje (domačih) baze ocenjevalcev, učinkovit
informacijski sistem, sodelovanje pri pripravi medlaboratorijskih primerjav, promocija
akreditacije, vključitev v mednarodne akreditacijske povezave;
- indikatorji: število izvedenih postopkov akreditiranja, stopnja podpisa MLA, število
usposobljenih domačih ocenjevalcev, sodelovanje v mednarodnih komisijah in odborih s
področja akreditacije;
planirani rezultati: izvedena ocenjevanja v postopku akreditacije - 35, novo usposobljeni
domači ocenjevalci - 10 (100% povečanje), izvedba promocije in izobraževanja s področja
akreditacije, realizacija ocenjevanja akreditacijske službe za podpis MLA, včlanitev v ILAC mednarodno združenje za akreditacijo;

14032101
1.

SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

spodbujanje razvoja in pospeševanje turizma na območju ozemlja Republike Slovenije,
povečanje konkurenčnosti turistične ponudbe Slovenije in gospodarskih subjektov na
področju turizma,
oblikovanje celovite turistične ponudbe,
spodbujanje razvoja turistične infrastrukture,
promocija celovite turistične ponudbe,
informiranje turistov in potencialnih obiskovalcev.
2.

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

razvoj razpoznavnih in tržno zanimivih kakovostnih turističnih proizvodov, ki bodo
temeljili na izrabi domačega znanja in ustvarjalnosti, naravne in kulturne dediščine in
drugih danosti ter prednosti, s katerimi se bo Slovenija uvrstila med razvite turistične
države,
prestrukturiranje in obogatitev turistične ponudbe,
pospeševanje rasti deleža BDP iz naslova turizma,
- trajnostni razvoj turizma,
poenoteno in svetovno primerljivo spremljanje in objavljanje statističnih podatkov o
turističnem obisku in deviznem prilivu iz naslova turizma.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Resolucija o strateških ciljih na področju
razvoja turizma v RS s programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (Ur.l.RS, št.
7/95). Zakon o pospeševanju turizma (Ur.l.RS, št. 57/98).
3.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
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S proračunskimi sredstvi bomo pomagali pri razvoju turistične infrastrukture, izgradnji in
obnovi turističnih in monumentalnih objektov z namenom obogatitve turistične ponudbe. Iz
dosedanjih izkušenj ugotavljamo, da se je državna pomoč na področju investicij v turizem
odrazila z visokim multiplikativnim učinkom vlaganj v turistične objekte in povečanju
deviznega priliva iz naslova turizma. S subvencioniranjem razvojnih projektov in raziskav ter
večjih prireditev nacionalnega pomena bomo vplivali na razvoj novih turističnih proizvodov
in obogatitev turistične ponudbe. Zagotavljali bomo ustrezne pogoje za učinkovito promocijo
slovenske turistične ponudbe na domačem in tujih trgih in ji omogočili ustrezno informacijsko
podporo.
4.

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

- sprejem strategije razvoja slovenskega turizma za obdobje 2001 - 2005, sprememba Zakona
o pospeševanju turizma, racionalizacija organiziranosti slovenskega turizma, povečanje
konkurenčne sposobnosti turistične ponudbe v Sloveniji, dvig strokovne usposobljenosti in
tehnoloških znanj na vseh ravneh turističnih storitev, ustvaijanje dinamičnega podjetništva v
sektoiju turizma, dvig kakovosti storitev, povečanje izkoriščenosti turističnih kapacitet,
zagotavljanje sodelovanja s sektorji, ki sooblikujejo pogoje za ustvaijanje turistične
dejavnosti, izgradnja informacijskega sistema za področje turizma, uvedba turističnih
satelitskih računov.

15032101

1.

RAVNANJE Z RADIOAKTIVNIMI IN DRUGIMI NEVARNIMI
ODPADKI

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Glavni program Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) je zagotavljanje strokovnega
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom, ter opravljanje republiške
javne gospodarske službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
2.

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

Uspešno izpeljati izbor lokacije in zgraditi odlagališče nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov (NSRAO). Izgradnja odlagališča naj bi bila zaključena v obdobju 2007-2010.
Vzdrževanje skladišča RAO v Brinju.
3.

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

Agencija za radioaktivne odpadke. Zakonska osnova je Odlok o preoblikovanju ARAO v
javni gospodarski zavod (Uradni list št. 45/96) in Odlok o izvajanju Republiške javne
gospodarske službe ravnanja z RAO (Uradni list 32/99). Dejavnosti Agencije so tudi skladne
z mednarodnimi konvencijami o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in radioaktivnim
sevanjem.
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4.

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

Ureditev skladišča RAO v Brinju (Projektna dokumentacija in vsi gradbeni posegi). Potrebno
je pripraviti vse študije za načrtovanje odlagališča NSRAO. Agencija je z občinskim odlokom
iz leta 2000 dodatno obremenjena s 40 mio SIT odškodnine za stavbno zemljišče. Že samo to
dejstvo kaže, da je predloženi znesek s strani MGD (200 mio SIT) za leto 2001 odločno
prenizek.

20032101
1.

SOCIALNO VARSTVO

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI), zagotavlja ukinitev proizvodnje
azbestnih izdelkov, nadomeščanje azbestne proizvodnje z neazbestno in zagotavlja socialno
varnost in potrebna sredstva delavcem, ki so bili do ukinitve proizvodnje izpostavljeni
škodljivemu vplivu azbestnega prahu. Za izpostavljanje azbestnemu prahu program predvideva
upokojevanje pod ugodnejšimi pogoji in pa izplačilo odškodnini tako delavcem, kot prebivalcem.
Namen zakona je da nudi pomoč tistim podjetjem, ki so in še uporabljajo azbest, skladno z uredbo
Vlade Republike Slovenije, št. 524-00/98-1 (Uradni Ust RS, št.20/98) in so dolžna zaradi določil
ZPPPAI opustiti azbest in na tej podlagi prestrukturirati azbestno proizvodnjo v neazbestno ter da
se v primeru nezmožnosti zaposlitve v teh podjetjih nudi prizadetim delavcem denarno pomoč, z
namenom dokupa razlike do polnih pokojninskih let in pa tudi ustrezno odškodnino, če so zboleli
za poklicno boleznijo zaradi izpostavljenosti azbestu.
2.

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

Za izvedbo in dokončanje zakonsko določenega programa do konca leta 2004 je potrebno, izplačilo
odškodnin in dokup zavarovalne dobe okoli 1500 delavcev in prebivalcev, ki izpolnjujejo pogoje za
upokojitev v gospodarskih družbah in tistih, ki so že zboleli oziroma še bodo za posledicami azbesta
do konca leta 2004. Gospodarske družbe, ki so proizvajale izdelke, ki vsebujejo azbest, za
upokojitev po 1. in 2. odstavku 7. člena planirajo najmanj 300 delavcev. Po 3. odstavku 7. člena,
kjer gre za delavce in prebivalce, ki so že zboleli za posledicami azbestnega prahu in čakajo na
odškodnino ali upokojitev in dokup zavarovalne dobe v letu 2000, je okoli 200 oseb, do konca leta
2004 pa se po sedanjih trendih pričakuje še okoli 1000 delavcev in prebivalcev.. Iz tega sledi, da bo
za najmanj 300 delavcev, ki bodo po podatkih družb postali tehnološki presežki do konca leta 2003,
zaradi prestrukturiranja azbestne proizvodnje v neazbestno in potencialno najmanj 1200 delavcev, ki
so že in še bodo do konca leta 2004, eventualno zboleli za boleznimi, ki jih povzroča azbest,
potrebno po zakonu za dokup zavarovalne dobe nameniti 2.100,000.000 tolarjev in za odškodnine
delavcem oziroma prebivalcem 2.250,000.000 tolarjev, kar znese skupaj 4.350,000.000 tolarjev.
za leto 2000
754,000.000 tolarjev, (približna ocena 260 oseb)
za leto 2001
1.450,000,000 tolarjev, (približna ocena 500 oseb)
za leto 2002
870,000.000 tolarjev, (približna ocena 300 oseb)
za leto 2003
870,000.000 tolarjev, (približna ocena 300 oseb)
za leto 2004
406,000.000 tolarjev, (približna ocena 140 oseb)
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3.

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

Za leto 2001
4.

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

- za leto 2001

23012101
1.

1.450,000,000 tolaijev, (približna ocena 500 oseb).

1.450,000,000 tolaijev, (približna ocena 500 oseb)

OBLIKOVANJE IN VZDRŽEVANJE BLAGOVNIH REZERV

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Oblikovanje in uporaba blagovnih rezerv je gospodarska javna služba, za katero izvajanje je
Republika Slovenija ustanovila javni gospodarski zavod za blagovne rezerve. Blagovne
rezerve so oblikovane za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in
nestabilnostih na trgih , ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega in vojni. Obveznosti in
pravice državnih organov in Zavoda so opredeljene v Zakonu o blagovnih rezervah s
spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS št. 60/95 in 38/99).
2.

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 4. člena zakona o blagovnih rezervah na svoji 117.
redni seji dne 1.7.1999 sprejela 5 letni program državnih blagovnih rezerv za obdobje od
1.1.1999 do 31.12.2003, s katerim je določila cilje,ki naj bodo doseženi do konca leta 2003.To
je:
- vrste in najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti vedno na razpolago za
potrebe preskrbe in število dni preskrbe s tem blagom
- način skladiščenja blaga
- teritorialna razmestitev blaga
- vire financiranja in obseg posameznih virov
3.

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

Zakonska podlaga za dejavnost oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv je opredeljena v
Zakonu o blagovnih rezervah (Ur. 1. 60/95, 38/99). Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo
izračuni predlogov za pravice proračunske porabe so opredeljeni v sprejetem 5-letnem
programu državnih blagovnih rezerv za obdobje 1999-2003. Obrazložitev dejavnosti v okviru
proračunskih postavk je obrazložena v nadaljevanju (gl. *).
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4.

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

Glavni letni izvedbeni cilji bodo določeni v letnem programu dela in finančnem načrtu tako,
da bo zagotovljeno postopno doseganje ciljev sprejetega petletnega programa oblikovanja
državnih blagovnih rezerv in sicer:
- vrste in najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti vedno na razpolago za
potrebe preskrbe in število dni preskrbe s tem blagom
- način skladiščenja blaga
- teritorialna razmestitev blaga ( vključujoč program prestrukturiranje vrste in lokacije ter
izgradnjo novih skladišč)
- obseg in vir sredstev za namen.

2113 DIREKCIJA RS ZA OSKRBO Z ENERGIJO
12012102

4025

UREJANJE SISTEMA NA PODROČJU PRIDOBIVANJU IN
DISTRIBUCIJE ENERGETSKIH SUROVIN

SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI HARMONIZACUE Z EU

Aktivnost:
prilagajanje slovenske zakonodaje pravnemu redu EU
Področje/program: uvajanje notranjega trga z električno energijo in plinom
1. Zakonske podlage
Za vse aktivnosti, ki se financirajo s te postavke, so zakonske podlage:
• Energetski zakon, Ur. 1. RS, št. 79/99 s popravki
• Resolucija o Strategiji racionalne rabe in oskrbe Slovenije z energijo,Ur. 1. RS, št. 9,
16.2.1996
• Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU, Poročevalec št. 44,
44/1, 16.6.1999, in revizija iz 1. 2000
2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev
a. Izhodišča pri oblikovanju in izvajanju programov, podprogramov in projektov so
naslednja:
• priprava in sprejem energetske zakonodaje, podzakonskih aktov in predpisov, ki so v
skladu s potrebami in interesi Slovenije in usklajeni s pravnim redom EU
• uvajanje trgov z električno energijo in plinom na način, ki je primeren za Slovenijo in
usklajen s pravnim redom EU
• zagotavljanje zanesljive oskrbe ob odpiranju trga z energijo
• zagotavljanje preglednosti in nepristranskosti pri delovanju trgov električno energijo in
plinom
• povečevanje deleža oskrbe z električno energijo iz OVE s spodbujanjem na način, ki
omogoča njihovo enakovredno vključevanje na trg z električno energijo
b. Merila za ocenjevanje izvajanja programov, podprogramov in projektov so odvisna od
rezultata projekta ali dejavnosti v izvajanju. Rezultati so lahko predlagani pravni akti, ukrepi,
priporočila, analize ali študije, načrti in drugo. Ocenjujemo jih po naslednjih merilih:
• izvedljivost in uporabnost v slovenskem okolju
• sprejemljivost v strokovni javnosti
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• ocena posledic na slovensko gospodarstvo
• usklajenost s pravnim redom EU
c. Kriteriji za ocenjevanje programov, podprogramov in projektov izhajajo iz izhodišč,
navedenih v točki IV. a. in meril, navedenih v točki IV. b.
Načelni kriteriji za ocenjevanje rezultata posameznega programa, podprograma ali projekta ali
izvedene aktivnosti je naslednji: rezultat je sprejemljiv, če ne nasprotuje navedenim
izhodiščem, in tem boljši, čim boljši sta ocena strokovne javnosti ter ocena posledic na
slovensko gospodarstvo.
3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči:
Rezultati, ki so potrebni za uvajanje trgov z energijo in zanesljivost oskrbe v novih razmerah,
so:
• priprava in sprejem energetske zakonodaje, to je Energetski zakon s pripadajočimi
podzakonskimi akti, na uvajanje trga z energijo
• uvedba trga z energijo in priprava ukrepov, ki bodo ob tem potrebni
• priprava energetskega sektoija gospodarstva na delovanje v novih razmerah
• razvoj in nadzor nad izvajanjem regulativne funkcije (Agencije za energijo)
• izdajanje energetskih dovoljenj in izvajanje drugih funkcij, predvidenih v Energetskem
zakonu
5591

OPERACIONALIZACIJA ENERGETSKE ZAKONODAJE

Aktivnost:
uveljavljanje nove slovenske energetske zakonodaje
Področje/program: uvajanje in reguliranje notranjega trga z električno energijo in
plinom
1. Zakonske podlage
Za vse aktivnost, ki se financirajo s te postavke, so zakonske podlage:
• Energetski zakon, Ur. 1. RS, št. 79/99 s popravki
• Resolucija o Strategiji racionalne rabe in oskrbe Slovenije z energijo,Ur. 1. RS, št. 9,
16.2.1996
• Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU, Poročevalec št. 44,
44/1, 16.6.1999, in revizija iz 1. 2000
2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev
a. Izhodišča pri oblikovanju in izvajanju programov, podprogramov in projektov so
naslednja:
• priprava in sprejem sekundarne energetske zakonodaje in predpisov, ki so v skladu s
potrebami in interesi Slovenije in usklajeni s pravnim redom EU
• uvajanje trgov z električno energijo in plinom na način, ki je primeren za Slovenijo in
usklajen s pravnim redom EU
• zagotavljanje zanesljive oskrbe ob odpiranju trga z energijo
• zagotavljanje preglednosti in nepristranskosti pri delovanju trgov električno energijo in
plinom
• določanje cen za uporabo elektroenergetskih omrežij na pregleden in nepristranski način,
ki omogoča delovanje trga z električno energijo, dolgoročno zanesljivo oskrbo, obratovanje in
razvoj omrežij v skladu s potrebami odjemalcev
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• razreševanje sporov, ki izhajajo iz dostopa do omrežij ali cene za uporabo omrežij na
način, ki omogoča hitro razreševanje in sprejemljivost rešitev za vpletene strani
• podpora in nadzor nad uvajanjem regulativne funkcije in organa (Agencije za energijo)
• povečevanje deleža oskrbe z električno energijo iz OVE s spodbujanjem na način, ki
omogoča njihovo enakovredno vključevanje na trg z električno energijo
b. Merila za ocenjevanje izvajanja programov, podprogramov in projektov so odvisna od
rezultata projekta ali dejavnosti v izvajanju. Rezultati so lahko predlagani pravni akti, ukrepi,
priporočila, analize ali študije, načrti in drugo. Ocenjujemo jih po naslednjih merilih:
• izvedljivost in uporabnost v slovenskem okolju
• sprejemljivost v strokovni javnosti
• ocena posledic na slovensko gospodarstvo
• usklajenost s pravnim redom EU
c. Kriteriji za ocenjevanje programov, podprogramov in projektov izhajajo iz izhodišč,
navedenih v točki IV. a. in meril, navedenih v točki IV. b.
Načelni kriteriji za ocenjevanje rezultata posameznega programa, podprograma ali projekta ali
izvedene aktivnosti je naslednji: rezultat je sprejemljiv, če ne nasprotuje navedenim
izhodiščem, in tem boljši, čim boljši sta ocena strokovne javnosti ter ocena posledic na
slovensko gospodarstvo. Kriterija za četrto alinejo sta objektivnost in strokovna utemeljenost.
3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči:
Rezultati, ki so potrebni za analize porabe in oskrbe z energijo ter načrtovanje, so:
• posodobitev Strategije rabe in oskrbe Slovenije z energijo, kot temeljnega dokumenta
energetske politike, in njena revizija
• usklajenost načrtov za razvoj prenosnih in distribucijskih omrežij v Sloveniji za
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo v tržnih razmerah
• stalno analiziranje porabe in oskrbe z energijo v Sloveniji z vidika energetske in
ekonomske učinkovitosti, izdelava projekcij porabe in potreb po oskrbi z energijo
• ocene upravičenosti stroškov in drugih elementov cen za uporabo omrežij
• izdajanje licenc in izvajanje drugih nalog po predlogu Energetskega zakona

2114 AGENCIJA RS ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE
2115- DIREKCIJA ZA RUDNA BOGASTVA
12052102
1.

OBLIKOVANJE STRATEGIJE NA PODROČJU RUDARSTVA

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

V letu 2001 je glavni cilj dela Direkcije podpis koncesijskih pogodb, izdelava podzakonskih
aktov k Zakonu o rudarstvu, izdelava strokovnih nalog za oblikovanje podzakonskih aktov,
ustanovitev Rudarskega sklada, strokovna in finančna podpora pridobivanja soli in izvedba
evropskega (mednarodnega) posvetovanja rudarskih direkcij in inšpekcij pred vstopom držav
kandidatk v Evropsko unijo, ter sofinanciranje dejavnosti Geološkega zavoda Slovenije
(Nacionalni geološki zavod) iz ustanoviteljskih obveznosti.
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2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilji podpograma so: dokončanje uvajanja nove rudarske zakonodaje,
implementacija rudarske zakonodaje na evropskem nivoju in v povezavi z energetskim
zakonom pričetek delovanja Rudarskega sklada, ureditev domače rudarske situacije s
podelitvijo koncesij, postavitev temeljnih regulatorjev za spremljanje izvajanja rudarskega
zakona in predpisov ter dotok sredstev v proračun iz naslova koncesij v višini cca 1 milijarde
SIT (v letu 2002).
3.

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

a) 1558 - STORITVE - dodatna sredstva so nujna zaradi izpolnjevanja pogodbenih
obveznosti iz že podpisanih in vsebinsko izpolnjenih pogodb ter pogodb v drugi fazi izdelave,
ki po strokovni plati podpirajo izdelavo podzakonskih aktov, katerih osnova je Zakon o
rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) - ZRud;
b)
NPP 01 - ZAGONSKA SREDSTVA RUDARSKEGA SKLADA - za izvajanje v
2. točki navedenega dotoka proračunskih sredstev iz koncesij v višini 1 milijarde SIT je
potrebno ustanoviti in aktivirati Rudarski sklad, kakor zahteva 38. člen ZRud;
c)
6454 - OPERACIONALIZACIJA ZAKONA O RUDARSTVU - za operativno
izvajanje Zakona o rudarstvu je potrebno izvesti niz aktivnosti na podlagi 105., 106., 111. in
115. člen ZRud;
d)
6519 - PROSTORSKI PLAN RS - po sklepu Vlade RS morajo pri pripravi
Prostorskega plana RS za obdobje 2000-2020 sodelovati vsa ministrstva s pripravo sektorskih
planov za svoja področja, Direkcija RS za rudsna bogastva za področje rudarstva, ki je v
zaključni fazi;
e)
NPP 02 - REVITALIZACIJA SOLIN - za zaščito krajinskega parka Sečoveljske
soline, kateremu je osnovno gonilo gospodarska dejavnost pridobivanja soli, ki spada pod
Zakon o rudarstvu, je treba v sodelovanju z MOP-om zagotoviti sredstva za revitalizacijo te
dejavnosti;
f)
4513 - MATERIALNI STROŠKI - po predhodni odobritvi ministra o pokrivanju
stroškov srečanja rudarskih direkcij in inšpekcij evropskih držav - kandidatk za vstop v EU,
je potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo tega srečanja v višini 3,5 mio SIT. Srečanje, za
katerega je Slovenija prevzela obveznost, bo v septembru 2001;
g)
6520 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NACIONALNEGA GEOLOŠKEGA
ZAVODA - zaradi izrazitega povečanja obsega del pri pripravi in preveijanju podatkov za
podeljevanje rudarskih koncesij po zakonu o rudarstvu, je treba obstoječo postavko povišati
zaradi upoštevanja stopnje DDV, ki že predvideno postavko zmanjšuje za 19%.
4.

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

Glej točki 2 in 3.

2116- DIREKCIJA RS ZA POSLOVNO IN INFORMACIJSKO SREDIŠČE
6545

Trgovinsko središče - storitve
Sredstva v višini 21.000.000 SIT
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1. Zakonske in druge osnove
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list št. 71/94).
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
- Deloresova bela knjiga (poglavje SAJ, ki obravnava elemente informacijske družbe
- Bangemanovo poročilo (Europe and the global information society), ki ga je sprejel
Evropski svet
- Načrt aktivnosti evropske poti v informacijsko družbo, ki jo je izdelala komisija EU
- Bonnska ministrska deklaracija o globalnih informacijskih mrežah
- Aktivnosti UNCTAD-a na programu Global Trade Point Network in
- Zeljo slovenskih gospodarskih subjektov po vključevanju v evropske in svetovne trende
2. Izhodišča
Nadaljevanje kontinuitete informacijsko tehnološkega razvoja v smeri informacijske družbe
(projekt EU), in vzpostaviti pogoje za varno elektronsko poslovanje (certifikatna agencija) s
poudarkom na naslednjih sklopih dejavnosti:
• vzdrževanje, dograjevanje in ažuriranje že obstoječih baz podatkov, ki morajo biti v
razvijajoči novi informacijski družbi stalno obnovljeni in uporabni.
• zajem novih virov podatkov, izdelava novih kvalitetnih gospodarskih in poslovnih
informacij, analiza odziva uporabnikov in podobno.
• vključevanje in spodbujanje čim večjega števila predstavnikov slovenskega gospodarstva s
poslovnega in vladnega področja. V ta namen je potrebno naštete institucije seznaniti in jim
podati prednosti, ki jih zagotavlja Direkcija z vključitvijo v novo informacijsko družbo
oziroma varno elektronsko poslovanje (šolanje).
• Direkcija RS za poslovno informacijsko središče je v svojem okviru delovanja ustanovila
certifikatno agencijo (CA) - overitelj, za izdajanje elektronskih certifikatov, za varno
elektronsko poslovanje v slovenskem gospodarstvu, kar je tudi glavni cilj Evporske Unije in
primarni sklep ministrske konference julija 1997 v Bonnu.
2. Cilji dejavnosti
• Razviti ter uvesti standardizirane storitve in servise elektronskega poslovanja za slovensko
gospodarstvo in vladne institucije, ki temeljijo na osnovi uporabe certifikatne agencije,
oziroma evropske hierarhije certifikatnih agencij.
• Zagotoviti točne in pa predvsem uporabne poslovne informacije tako za domače poslovne
in vladne institucije kot za tuje. S tem omogočamo racionalizacijo oziroma znižanje stroškov
v mednarodni trgovini, usklajujemo mednarodno ponudbo in povpraševanje ter posredno
povečujemo produktivnost dela.
• Zagotoviti varno in čim hitrejše vključevanje slovenskega gospodarstva v sodobne
poslovne komunikacijske sisteme EU ter sveta in s tem povečevati mednarodno
konkurenčnost slovenskega izvoza.
• Aktivno sodelovati z lastnim znanjem na svetovni ravni pri razvoju in dograjevanju
svetovnega omrežja Trade Point-ov, pod okriljem UNCTAD-a. Informacijska tehnologija je
glavna gonilna sila vseh sodobnih ekonomij, zato bo le informacijska družba tista, ki bo
razpolagala s potrebnim potencialom za izboljšanje kakovosti življenja ter družbene in
ekonomske organiziranosti.
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2885

Trgovinsko središče - investicije
Sredstva v višini 28.000.000 SIT

1. Zakonske in druge osnove
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list št. 71/94).
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
- Deloresova bela knjiga (poglavje 5A), ki obravnava elemente informacijske družbe
- Bangemanovo poročilo (Europe and the global information society), ki ga je sprejel
Evropski svet
- Načrt aktivnosti evropske poti v informacijsko družbo, ki jo je izdelala komisija EU
- Bonnska ministrska deklaracija o globalnih informacijskih mrežah
- Aktivnosti UNCTAD-a na programu Global Trade Point Network in
- Željo slovenskih gospodarskih subjektov po vključevanju v evropske in svetovne trende
2. Izhodišča
Poslovno informacijski sistem, ki je na razpolago slovenskemu in svetovnemu gospodarsrtvu,
je uspešno zaključil prvo in drugo fazo razvoja. Vsebinsko se bo stalno dopolnjeval, uvajal
nova znanja in tehnologije ter se povezoval z novimi informacijskimi sistemi svetovnih in
domačih institucij. Potrebno je zaključiti tretjo fazo razvoja, to je poleg vzpostavitve agencije
za izdajanje elektronskih certifikatov, razviti še standardizirane servise in storitve
elektronskega poslovanja, ki bojo uporabni v okviru delovanja certifikatnih agencij. Potrebno
je:
• ustvariti možnosti za dograjevanje novih baz podatkov in kreiranje uporabnih informacij
(UNCTAD, GATS, G8, EU, WTO itd.).
• nabaviti in prilagoditi nove programske pakete na področju informatike (varno elektronsko
poslovanje), katera je najpomembnejši dejavnik v razvoju informacijske družbe oziroma
projektih EU in razvijati aplikacije na področju uporabniške opreme (smart card, reader,...).
• Nabaviti zmogljivo strojno opremo za CA
• prilagajanje in analiziranje novih mednarodnih komunikacijskih sistemov, povezav,
standardov, ter zakonodaje na tem področju (EU, ministrska deklaracije Bonn julij 97).
3. Cilji dejavnosti
Z dosedanjim znanjem in izkušnjami ostati med vodilnimi ustvarjalci mednarodnega poslovno
informacijskega sistema Združenih Narodov. Direkcija RS za poslovno informacijsko
središče želi vzpostaviti informacijski center za "varno elektronsko poslovanje" v slovenskem
gospodarstvu, kot "agencija za izdajanje elektronskih certifikatov". Največji poudarek je dan
na varnost sistema. S sprotno tehnološko posodobitvijo komunikacijske infrastrukture je
omogočeno nemoteno komuniciranje z mednarodnimi poslovno informacijskimi središči,
predvsem pa je s tem mogoče odpraviti razlike med razvitim in nerazvitim svetom, tako na
mikro kot na makro področju. S tem dajemo poslovnemu svetu uporabne informacije o
slovenskem gospodarstvu (večja konkurenčnost, zniževanje stroškov mednarodnega
poslovanja, usklajena ponudba in povpraševanje,...), mu omogočamo elektronsko poslovati,
po drugi strani pa sprejemamo informacije od tujih Trade Point-ov, ki se prav tako vsako leto
pospešeno prilagajajo razvoju informacijske družbe in stopajo v tretjo fazo razvoja - to je
vzpostavitev CA (projekt EU).
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4514

Materialni stroški
Sredstva v višini 22.000.000 SIT

Za nemoteno delovanje in opravljanje dejavnosti, potrebuje Direkcije RS za poslovno
informacijsko središče naslednja sredstva po pogodbenih obveznostih:
- najemnine pisarniških prostorov 450.000 SIT mesečno (5.500.000 SIT)
- najemnina parkirnih prostorov 65.000 SIT mesečno
(800.000 SIT)
- najemnina komunikacijskih vodov 240.000 SIT mes.
(2.800.000 SIT)
- tekoče vzdrževanje
(2.000.000 SIT)
Za nepogodbene obveznosti potrebuje Direkcija naslednje:
- stroški komunikacije 250.000 SIT mesečno
(3.000.000 SIT)
- najemnina sejne sobe za šolanje
(1.600.000 SIT)
- mednarodne konference in izobraževanja
(2.000.000 SIT)
- pisarniški mateijal, revije, časopisi,....
(1.000.000 SIT)
- potni stroški
(1.800.000 SIT)
-drugo
(1.500.000 SIT)
4165

Harmonizacija informacijskih sistemov
Sredstva v višini 12.000.000 SIT

1. Zakonske in druge osnove
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list št. 71/94).
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
- Deloresova bela knjiga (poglavje 5A), ki obravnava elemente informacijske družbe
- Bangemanovo poročilo (Europe and the global information society), ki ga je sprejel
Evropski svet
- Načrt aktivnosti evropske poti v informacijsko družbo, ki jo je izdelala komisija EU
- Bonnska ministrska deklaracija o globalnih informacijskih mrežah
- Aktivnosti UNCTAD-a na programu Global Trade Point Network in
- Željo slovenskih gospodarskih subjektov po vključevanju v evropske in svetovne trende
2. Izhodišča
Omenjena postavka se nanaša na mednarodno institucijo, kije temeljni kamen za razvoj nove
informacijske družbe prihodnjega tisočletja in s tem gonilna sila vseh sodobnih ekonomij.
Direkcija RS za poslovno informacijsko središče je namreč član mednarodne mreže Trade
Point-ov (razvojni program UNCTAD - a), zato je potrebno stalno sodelovanje in nenehno
komuniciranje s tujimi institucijami in prav tako Trade point-i, za usklajevanje
komunikacijskega in informacijskega sistema. Omenjene aktivnosti so povezane s številnimi
posveti in obiski tujih strokovnjakov, predstavnikov tujih vlad ter gospodarstev, predvsem pa
moramo uskladiti razvojne programe z EU, katere del smo. Za uspešno delovanje Direkcije, je
nujno sodelovanje in usklajevanje z evropskimi institucijami na področju poslovnih
informacij in sistemov. Pri vključevanju v mednarodne projekte ima Direkcija RS za poslovno
informacijsko središče predvidene obveznosti, s katerimi omogoča enakopravno vključevanje
slovenskih gospodarskih subjektov v mednarodne informacijske sisteme.Spoznanja, da so
informacijski sistemi in dostopnost do njihovih informacij nujna, morajo biti predstavljena
vsem gospodarskim in vladnim institucijam. Zato moramo:
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• vsa slovenska podjetja in druge institucije v Sloveniji seznaniti z novimi tehnologijami in
prednostmi, kijih pridobimo z uvajanjem nove informacijske družbe (prospektni material)
• vsem institucijam omogočiti izobraževanje na tem področju
• vsem udeležencem zagotoviti uporabne in ažurne informacije pridobljene iz drugih
informacijskih sistemov
• aktivno sodelovati z drugimi informacijskimi sistemi kot so UNCTAD, G7, EC za Cefto,
Dun & Bradstreet, predvsem pa z EU in Brusljem ki vzpostavlja evropsko hierarhijo
Certifikatnih Agencij za podeljevanje elektronskih ključev.
• Aktivno sodelovanje s Slovensko Vrhovno CA (Institut Jožef Štefan).
3. Cilji dejavnosti
Direkcija RS za poslovno informacijsko središče mora zagotoviti nemotene in kontinuirane
mednarodne kontakte, ki so temelj za razvoj nove informacijske družbe. To bomo zagotovili z
vključevanjem in sodelovanjem na področju mednarodnih poslovnih informacij.
• Zagotoviti slovenski vladi, gospodarstvu in ostalim zainteresiranim institucijam ažurne in
uporabne poslovne informacije
• Pomagati malim in srednjim podjetjem s hitrejšim vključevanjem v mednarodne tokove
poslovanja in s tem usklajevati ponudbo in povpraševanje ter povečevati konkurenčnost
• Zagotoviti slovenskemu gospodarstvu varno elektronsko poslovanje z vzpostavitvijo
Certifikatne Agencije v okviru EU in njenih standardov.
• Zagotoviti potrebne mednarodne poslovne informacije na enem mestu (projekt EU, projekt
UNCTAD-TP) in s tem zniževati stroške poslovanja
• Na enem mestu podati svetu popolno informacijo o slovenskem gospodarstvu in zbirati
poslovne informacije iz sveta za vse udeležence informacijske družbe.
• Z uvajanjem usklajene informacijske tehnologije dosegamo večjo konkurenčnost,
usklajujemo ponudbo in povpraševanje, znižujemo stroške mednarodnega poslovanja in
posredno povečujemo produktivnost.
8643

AIDA - tuja donacija
Sredstva v višini 63.600,00 EUR

Na osnovi pogodbe, sklenjene med Ministrstvom za gospodarske dejavnosti in Commission
of the European Communities, ki jo predstavlja gospod Robert Verrue, generalni direktor za
informacijsko družbo, ima Direkcija RS za poslovno informacijsko središče, določene
pogodbene obveznosti, na področju razvoja varnega, elektronskega, brezžičnega poslovanja,
ki bojo potekale do konca leta 2001. Za opravljena dela v projektu AIDA (Advanced
Interactiva Digital Administations) bomo prejeli omenjena sredstva.
VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
PRORAČUNSKI
MEMORANDUM
INFORMACIJSKO SREDIŠČE (2116)

2001

DIREKCIJA

RS

ZA

POSLOVNO

1. Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list št. 71/94) nalaga
Direkciji RS za poslovno informacijsko središče, da zagotav lja vsem zainteresiranim dostop
do strateških mednarodnih poslovnih informacij s povezov anjem v specializirane svetovne
informacijske centre.
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Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu pa zagotavlja slovenskemu
gospodarstvu varno elektronsko poslovanje po mednarodnih standardih in merilih EU.
2. Direkcija RS za poslovno informacijsko središče na enem mestu združuje poslovne
informacije celotnega slovenskega gospodarstva, kar omogoča racionalizacijo poslovanja
gospodarskih subjektov in s tem zmanjševanje stroškov, kar je glavni namen projekta. Po
drugi strani zbira poslovne informacije iz svetovnega elektronskega omrežja in ostalih virov,
ter jih podaja slovenskemu gospodarstvu. Ti dve dejavnosti sta pomemben prispevek k
uresničevanju industrijske politike in s tem tudi prispevek k pospeševanju nadalnje
gospodarske rasti, povečevanju produktivnosti dela z usklajevanjem ponudbe in
povpraševanja, zniževanju stroškov mednarodnega poslovanja in povečevanju mednarodne
konkurenčnosti izvoza.
Informacijska tehnologija je glavna gonilna sila vseh sodobnih ekonomij, zato bo le
informacijska družba tista, ki bo razpolagala s potrebnim potencialom za izboljšanje
kakovosti življenja (povečanje bruto domačega proizvoda) ter družbene in ekonomske
organiziranosti. Z delovanjem Direkcije RS za poslovno informacijsko središče bo celotno
slovensko gospodarstvo, predvsem pa mala in srednja podjetja, povezano v enoten
informacijski sistem, ki je organiziran v svetovnem merilu. Ta sistem bo slovenskemu
gospodarstvu s pomočjo sodobnih informacijskih in telekomunikacijskih sredstev zagotavljal
vse potrebne informacije s področja mednarodnega poslovanja in omogočal varno elektronsko
poslovanje.
3. Direkcija RS za poslovno informacijsko središče deluje v skladu z napotki UNCTAD-a, ki
usmerja in pomaga pri razvoju novih standardiziranih oblik elektronskega poslovanja v svetu.
Direkcija RS za poslovno informacijsko središče je pristopila k tretji fazi razvojnega projekta,
to je vzpostavitvi certifikatne agencije za izdajanje elektronskih certifikatov, ki so predpogoj
varnega elektronskega poslovanja in pravne veljave. Zato je vlada RS sprejela nov zakon o
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, mora pa vzpostaviti hierarhijo certifikatnih
agencij za slovenski prostor, ki se vključuje v EU. Z vključitvijo Direkcije RS za poslovno
informacijsko središče v globalno mrežo Trade Pointov in pa vzpostavitvijo Certifikatne
Agencije v okviru evropske hierarhije, Slovenska podjetja pridobijo možnost enakopravnega
vključevanja v mednarodno trgovino blaga in storitev s pomočjo varnega elektronskega
poslovanja v svetovnem omrežju, v skladu z evropsko in svetovno zakonodajo in standardi.

2117- REPUBLIŠKI ENERGETSKI INŠPEKTORAT
12012101

/.

UREJANJE PODROČJA PRIDOBIVANJA IN DISTRIBUCIJE
ENERGETSKIH SUROVIN

Opis podprograma, poslanstva in ključnih
uporabnika:

nalog neposrednega proračunskega

Zagotavljanje ustreznega nadzora nad izvrševanjem predpisov, ki so v pristojnosti
inšpektorata.
2.

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

Izvajanje nalog, ki so opredeljene v Energetskem zakonu, izvedba programa rednih
inšpekcijskih pregledov, nadzor varnosti delovanja energetskih naprav.
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3.

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

Temeljna naloga REI je postopno preusmerjanje posameznih del in nalog inšpekcijskega
nadzorstva REI na pravne osebe ali posameznike, katerih registracija dejavnosti je iz 18xlena
Energetskega zakona ter uskladitev zahtev iz inšpekcijskega nadzorstva z usmeritvijo na
področju energetike v okviru direktiv evropske unije.
4.

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

• Ministrica MG bo s posebnimi pooblastili v letu 2001 imenovala pravne osebe in
posameznike za opravljanje določenih del in nalog iz inšpekcijskega nadzorstva REI, za kar
morajo biti na razpolago določena finančna sredstva (postavke 4029-drugi operativni
odhodki)
• Elektronsko oblikovanje po sprejetem zakonu zahteva ustrezno računalniško opremo v
REI (nakup računalnikov in druge opreme po postavki 2887)
• Ureditev arhiva REI skladno z zakonskimi in podzakonskimi akti RS
2118- REPUBLIŠKI RUDARSKI INŠPEKTORAT
12052101
L

UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU RUDARSTVA

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Na podlagi obsežne dokumentacije, ki smo jo prejeli, smo sestavili na podlagi poslanih
obrazcev osnutek proračuna za leto 2001 ter predlog za leto 2002. Pri izdelavi obrazca 2/7, ki
zadeva dodatna sredstva za financiranje nalog v letih 2001 in 2002 smo upoštevali pri
postavki 1010 -Plače, 1020-Materialni stroški ter 2185-Investicije naslednja dejstva:
Dejstvo je, da se obseg dela v RRI vkljub zapiranju rudnikov iz leta v leto povečuje. Poleg
sodelovanja z inšpekcijo MOP-a pri preprečevanju nelegalnih posegov v prostor, sanaciji
površin degradiranih z rudarskimi deli, kakor tudi sodelovanja na raznih strokovnih
seminarjih, sodeluje RRI tudi z Republiškim inšpektoratom za delo pri nadzoru gradnje
cestnih predorov in drugih podzemnih objektov v skladu s podpisanim delovnim dogovorom
iz leta 1999. Z veljavnostjo novega Zakona o rudarstvu (ZRud) seje obseg dela RRI razširil
na področje bogatenja oz. predelave vseh vrst mineralnih surovin, nato na področje nadzora
izkopa in primarnega podgrajevanja pri vseh vrstah podzemnih gradenj, geomehanskih
raziskav in sanacij površin, torej na vsa dela, ki se izvajajo v skladu z rudarskimi predpisi in
novim ZRud. ter katerih obseg seje po sprejetju ZRud močo povečal.
Poleg omenjenega inšpektoiji RRI sodelujemo v 8 komisijah in odborih, imenovanih s strani
državnih ustanov in organov. Vedno večje tudi svetovanja podjetjem, posameznikom, pa tudi
državnim ustanovam pri izvajanju določil obstoječe rudarske zakonodaje. Posebno poglavje
predstavlja izdelava novih podzakonskih aktov k ZRud. Ker gre za strokovno zelo ozko
specializirano področj-e, ki ga v Sloveniji obvlada le omejeno število strokovnjakov, je
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angažiranje inšpektorjev RRI pri izdelavi predpisov nujno potrebno. RRI se že nekaj let nazaj
aktivno vključuje v aktivnosti, povezane s sprejemanjem Evropskega pravnega reda oz.
zakonodaje EU. Te aktivnosti se bodo še povečale s približevanjem Slovenije EU ter s samim
sprejetjem v EU. Tu se pojavi seveda tudi problematika aktivnega znanja vsaj enega (če že ne
dveh) evropskih jezikov, s seveda aktivnim poznavanjem strokovnega rudarskega
izrazoslovja, kar obvladajo le redki strokovnjaki, ki so zato toliko bolj angažirani.
Iz vsega omenjenega je razvidno, da bi moral RRI za uspešno izvajanje del v letu 2001
zaposliti vsaj še dva rep. rudarska inšpektorja ter svetovalca za pravne zadeve, v letu 2002 pa
še dodatnega rudarskega inšpektorja.
Pojavlja se tudi že potreba po zaposlitvi dodatne administrativne delavke, kar pa v Pravilniku
o notranji organizaciji MGD in v finančnem planu za leti 2001 in 2002 ni bilo predvideno.
V kolikor naši predlogi za povečanje staleža ne bodo upoštevani, obstaja velika verjetnost, da
po ZRud predpisano število inšpekcijskih pregledov ne bomo uspeli opraviti, kar ima lahko za
posledico povečevanje števila nesreč pri delu. To pa gotovo ni v skladu z direktivami EU, saj
bi sedanje razmere in zelo dobro stanje na področju varnosti in zdravja pri delu s tem močno
poslabšali.
2.

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

3.

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

4.

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

2119-REPUBLIŠKI GRADBENI INŠPEKTORAT
16012101
1.

GRADBENA REGULATIVA IN NADZOR

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Inšpekcijski nadzor na področju gradbeništva v okviru pristojnosti po Zakonu o organizaciji
in delovnem področju ministrstev.
2.

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

Zagotavljanje skladnosti gradbenih proizvodov na slovenskem trgu ter skladnosti izvajanja
gradbenih konstrukcij v smislu zahtev Direktive Sveta Evrope št. 89/106 EEC.
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3.

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

Republiški gradbeni inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem predpisov, ki
urejajo področje gradbeništva v smislu pooblastil, ki izhajajo iz ZODPM, Zakona o graditvi
objektov/Zakona o gradbenih proizvodih, Zakona o cestah ter podzakonskih aktov.
Republiški gradbeni inšpektorat trenutno zaposluje glavnega republiškega gradbenega
inšpektoija ter njegovega pomočnika, ki poleg splošnih nalog izvajata tudi neposredni
inšpekcijski nadzor na področju gradbeništva v celotnem slovenskem prostoru.
Po sprejemu Zakona o gradbenih proizvodih in na podlagi Direktive Sveta Evrope so se
zadolžitve inšpektorata bistveno povečale. Zato je potrebno bistveno povečati število
inšpektorjev, ki bodo v planskem obdobju uspeli učinkovito izvajati naloge inšpektorata.
Ker razrez sredstev namenjenih za delovanje inšpektorata bazira na zatečenem stanju števila
delavcev ter njihovih potrebah po materialnih in drugih splošnih stroških inšpektorata (konto
402), so sredstva, predvidena za pokrivanje materialnih stroškov bistveno prenizka. Za
normalno delovanje inšpektorata in izvrševanje njegovih nalog v letu 2001 bi zato bilo
potrebno zagotoviti še dodatna sredstva kot je to opredeljeno v prilogi 2/7-dodatna sredstva za
financiranje nalog v letu 2001, ki niso bila zagotovljena z osnovnim razrezom.
4.

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

Inšpektorat v letu 2001 predvideva najmanj 50 % povečanje števila inšpekcijskih
pregledov.
Tako planiramo v letu 2001 opraviti 300 inšpekcijskih pregledov.

2120- URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV
14012105
1.

VARSTVO POTROŠNIKOV

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

■ Urad RS za varstvo potrošnikov opravlja in koordinira strokovne in upravne naloge, ki se
nanašajo na pripravo in izvajanje programa varstva potrošnikov v državnih organih,
strokovnih organizacijah in nevladnih organizacijah;
■ Urad opravlja in koordinira dela pri usklajevanju slovenske zakonodaje z zakonodajo EU,
namenjeno zaščiti potrošnika;
■ Urad opravlja naloge v zvezi z vzgojo, izobraževanjem in obveščanjem potrošnikov,
svetovanjem potrošnikom in organiziranjem primeijalnih ocenjevanj proizvodov in storitev.
2.

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

" Doseči višjo stopnjo vladavine prava, demokracije in civilne družbe preko uskladitve
zakonodaje in politike s tistima v EU ter preko sprejetja potrebnih drugih predpisov in
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ukrepov za zagotovitev visoke stopnje varstva zdravja, varstva ekonomskih interesov in
varstva potrošnikov;
■ Doseči višjo stopnjo osveščenosti potrošnika o njihovih pravicah in o njihovi vlogi v tržni
ekonomiji s pomočjo aktivnosti na področju informiranja, svetovanja ter vzgoje in
izobraževanja;
■ S povečanjem možnosti izvensodnih načinov reševanja sporov, z boljšo koordinacijo dela
z inšpekcijskimi službami in z podpiranjem delovanja centrov za obveščanje in svetovanje
potrošnikom zagotoviti, da potrošniki lahko tudi dejansko uveljavijo svoje pravice v ustreznih
postopkih;
■ Zagotoviti močne državne in nedržavne potrošniške institucije, tudi preko materialne
podpore delovanju javne službe;
- Zagotoviti učinkovito delovanje državnih organov pri izvajanju aktivnosti na področju
varstva potrošnikov.
3.

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

3.1 Projekti:
3.1.1 Projekt uvedbe izvensodnega reševanja sporov na področju finančnih storitev (plačilni
promet s tujino,
potrošniški krediti, plačilne kartice, elektronski denar in elektronsko bančništvo,
zavarovalništvo,
trgovanje z vrednostnimi papirji in podobno)
Izhodišče:
Potrošniku so sedaj na voljo dragi in dolgotrajni sodni postopki, neprimerni zlasti za spore
manjših vrednosti. Inšpekcijske službe so glede na obseg nalog , ki jih pridobivajo, prešibke.
Osnova:
Osnova za projekt je v Direktivi EU 97/5/EC (čezmejna nakazila ) in 87/102/EEC
(potrošniški krediti) in
v točki m.7 nacionalnega programa varstva potrošnikov (NPVP) Ur.l. RS št. 61/2000.
Direktiva 97/5/EC določa, da morajo države, članice EU, zagotoviti primeren in učinkovit
pritožbeni
(odškodninski) postopek zaradi reševanja sporov v zvezi s čezmejnimi nakazili, v katerih je
udeležen
potrošnik. RS je s pogajalskimi izhodišči za delovno področje 4-prost pretok kapitala
sprejela zavezo,
da bo to zagotovila najkasneje do konca leta 2001.
3.1.2 Projekt vzpostavitve enotne računalniško povezane baze podatkov in informacij s
področja varstva
potrošnikov v RS.
Izhodišče:
Urad in drugi subjekti, ki se ukvaijajo z varstvom potrošnikov, ne razpolagajo z vsemi
potrebnimi podatki
za učinkovito opravljanje strokovnih nalog ter za vodenje strategije.
Organizirati je potrebno sistem za zbiranje in vodenje podatkov na enem mestu, dostop do
katerega bodo imeli pod
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enakimi pogoji vsi - Urad, potrošniške organizacije, strokovne inštitucije....
Osnova:
Osnova za projekt je točki III.9 bc) nacionalnega programa varstva potrošnikov (NPVP)
Ur.l. RS št.
61/2000.
3.2. Aktivnosti:
3.2.1 Dodelava že izdelanega osnutka sprememb in dopolnitev zakona o varstvu potrošnikov
(ZVPot).
izdelava predloga in sodelovanje v proceduri za njegov sprejem.
Izhodišče:
Osnutek obsežnih sprememb in dopolnitev zakona o varstvu potrošnikov je pripravljen,
vendar pa ga bo potrebno še dodelati glede na nove direktive EU s tega področja.
Osnova:
Osnova je v 71. in 73. členu Evropskega sporazuma o pridružitvi, s katerimi smo sprejeli
zavezo po
hitrem usklajevanju domače zakonodaje z zakonodajo EU, namenjeno zaščiti potrošnika (z
10 direktivami
EU, sprejetimi do 31.12.1999 in z vsemi novo nastajajočimi).
3.2.2 Vodenje upravnih postopkov izdaje dovoljenj za opravljanje storitev potrošniškega
kreditiranja
Izhodišče:
UVP je z zakonom pooblaščen za izdajanje dovoljenj vsem , ki ga bodo morali po zakonu
pridobiti, razen
bankam in hranilnicam. Glede na to, da ni znano, koliko dajalcev kreditov se bo odločilo za
kreditno
posredništvo, za katerega dovoljenja ne bo potrebno pridobiti, je število vlog za pridobitev
dovoljenja težko
predvideti. Lahko bo potrebno obravnavati preko 10.000 vlog za dovoljenja.
Osnova:
Osnova je v dne 18.7.2000 sprejetem zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK).
3.2.3 Organizacija izobraževanja v zvezi z uveljavitvijo zakona o potrošniških kreditih in v
zvezi z novim
zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Izhodišča:
Izobraževanje za učinkovito opravljanje nadzora izračuna efektivne obrestne mere oziroma
izobraževanje
za učinkovito in uspešno svetovanje potrošnikom potrebujejo inšpektorji TIRS in
potrošniške organizacije.
Predvidevamo, da bo Urad kot koordinator organiziral splošen seminar o obrestnih merah
in izračunavanju
obresti (o načinih obrestovanja, o kapitalizacijah, načinih prilagajanja obrestnih mer. o
indeksacij skih
mehanizmih...).
Osnova:
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Osnova je v točki III. 1 in točki III. 8 nacionalnega programa varstva potrošnikov (NPVP)
Ur.l. RS št.. 61/2000.
3.2.4 Informiranje in obveščanje potrošnikov o njihovih pravicah in obveznostih iz zakona o
potrošniških
kreditih, o zadevah, na katere morajo biti pozorni pri sklepanju zavarovalnih pogodb, pri
oskrbovanju z
javnimi storitvami, obrtniškimi storitvami....zlasti preko tiska, radijskih in TV oddai.
Izhodišče:
Potrošniki niso seznanjeni z novimi možnostmi, pravicami in obveznostmi, katere jim prinaša
novi zakon o potrošniških kreditih, prav tako pa tudi ne s tem, na kaj morajo biti pozorni pri
vstopanju v dolgoročna pogodbena razmerja na področju zavarovalniških storitev. Čeprav še
ni bila vzpostavljena potrebna baza podatkov, opažamo, da nastaja zlasti veliko sporov, v
katerih so udeleženi potrošniki, pri oskrbovanju z javnimi in obrtniškimi storitvami.
Osnova:
Osnova je v točki III. 5 in IH.9c nacionalnega programa varstva potrošnikov (NPVP) Ur.l.
RS št.
61/2000.
3.2.5 Urad bo opravljal naloge v zvezi z izvajanjem nacionalnega programa varstva
potrošnikov.
Z organizacijskimi aktivnostmi in finančno podporo strokovnim in nevladnim
organizacijam bo Urad:
zagotavljal večjo strokovno usposobljenost svetovalcev,
zagotavljal vzpostavitev računalniško povezanega informacijskega sistema za vodenje
baze
podatkov in informacij, potrebnih za kvalitetno tekoče delo in vodenje strategije Urada,
zagotavljal preko potrošniških organizacij svetovanje, obveščanje in izobraževanje
potrošnikov, zlasti skozi
pripravo in izdajanje revije za potrošnike, pripravo in izdajanje zloženk, brošur,
informativnih
člankov in oddaj v sredstvih javnega obveščanja.
Izhodišče:
Trenutno veljavne statistične regije so sedaj delno pokrite s svetovalnimi centri.
Osnova:
Osnova točka III.9 in 111.10 nacionalnega programa varstva potrošnikov (NPVP) Ur.l. RS
št. 61/2000
3.2.6 Z vidika zaščite potrošnika bomo spremljali predpise, ki jih pripravljajo drugi državni
organi, aktivno
sodelovali pri tem in pri njihovem sprejemanju.
Izhodišče^
Varstvo potrošnikov je zelo interdisciplinarno področje. Pri zaščiti potrošnika imajo zelo
pomembno
vlogo tudi ostala ministrstva v skladu z njihovimi pristojnostmi.
Osnova:
Osnova točka III.5 nacionalnega programa varstva potrošnikov (NPVP) Ur.l. RS št.. 61/2000.
3.3 Proračunske postavke (PP):

4. marec 2001

951

poročevalec, št. 16/V

3.3.1 PP 2891: Investicije - do dobljenem razrezu Urad nima zagotovljenih nobenih sredstev
za investicije.
Izhodišče:
Potreba po nakupu fotokopirnega stroja, s katerim Urad ne razpolaga je prikazana v
obrazcu 2/7.
1.3.2 PP 4518: Materialni stroški - z razrezom dobljena sredstva onemogočajo normalno in
tekoče delovanje Urada.
Izhodišče:
Potrebe po zagotovitvi dodatnih sredstev za najemnine poslovnih prostorov ter druge
materialne stroške so prikazane v obrazcu 2/7.
3.3.3. PP 7689: Delovanje potrošniških organizacij - Z razrezom dobljena sredstva ne
zadoščajo za izvedbo nalog, opredeljenih z NPVP Ur.l. RS št.. 61/2000 za izvajanje javne
službe s področja varstva potrošnikov in sicer svetovanja potrošnikom, obveščanja in
izobraževanja potrošnikov ter izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev.
Izhodišče:
Urad bo zagotavljal izvajanje nalog iz NPVP - svetovanje in izobraževanje potrošnikom v
manjšem obsegu kot v letu 2000. Potrebe po zagotovitvi dodatnih sredstev za
izvajanje
nalog iz NPVP so prikazane v obrazcu 2/7.
3.3.4. . PP 6118 Informiranje, izobraževanje in svetovanje potrošnikom
informativnih in izobraževalnih gradiv (brošur, člankov, itd.)
z namenom osveščanja potrošnikov ter raziskovalnih študij.

- Priprava

Izhodišče:
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, Zakon o varstvu potrošnikov, NPVP.
4.

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

Ad 3.1.1)
Cilj:
Priprava projektne dokumentacije in pričetek izvajanja projekta izvensodnega reševanja
sporov.
Indikator:
Uveden postopek izvensodnega reševanja spora, v katerem je udeležen potrošnik
Planiran rezultat:
V skladu z načrtom projekta, ki se ga bo izdelalo, bo pripravljena vsa projektna
dokumentacija za pričetek izvajanja postopkov izvensodnega reševanja sporov, v katerih bo
udeležen potrošnik. Konec leta 2001 se bodo začeli reševati na ta način prvi primeri.
Ad 3.1.2)
Cilj:
Izvedba projekta v skladu s programom projekta, ki se ga bo izdelalo do ravni tehnične
vzpostavitve.
Indikator:
Raven izvedbe projekta
Planiran rezultat:
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Izdelava vse potrebne projektne dokumentacije.
Ad 3.2.1)
Cilji:
Priprava predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov,
predložitev predloga v vladno proceduro.
Indikator:
Dosežena stopnja v proceduri sprejemanja zakona.
Planiran rezultat:
Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu potrošnikov na Vladi RS.
Ad 3.2.2)
Cilj:
Učinkovito in uspešno izvedeni vsi postopki za izdajo dovoljenj za opravljanje storitev
potrošniškega kreditiranja po pravilih splošnega upravnega postopka.
Indikator:
Rešeni zahtevki za izdajo dovoljenj
Planiran rezultat:
Pridobivanje dovoljenj za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.
Ad 3.2.3)
Cilj:
Organiziranje in uspešna izvedba planiranih seminarjev
Indikatorji:
Izveden seminar, udeležba na seminarju, kvaliteta seminarja
Planiran rezultat:
Izvedba dodatnega usposabljanja, zagotovljena polna udeležba na usposabljanjih (vseh
inšpektorjev, ki bodo zadolženi za nadzor izvajanja ZpotK in /ali vsaj en svetovalec vsake
potrošniške organizacije) in podana ugodna ocena udeležencev preko ankete o kvaliteti
usposabljanja ter pridobljenem znanju za praktično uporabo.
Ad 3.2.4)
Cilj:
Povečanje preventivnega delovanja v smeri seznanjanja potrošnika z njihovimi pravicami,
obveznostmi pri stopanju v pogodbena razmerja ter o nevarnostih , na katere lahko pri tem
nalete, zlasti preko sredstev obveščanja, ki imajo širši dostop do potrošnika.
Indikator:
Število primerov preventivnega obveščanja oziroma informiranja
Planiran rezultat:
Povečanje števila primerov preventivnega obveščanja in informiranja.
Ad 3.2.5)
Cilj:
Zagotavljanje učinkovitega in uspešnega svetovanja in obveščanja ter izobraževanja
potrošnikov, vzpostavitev enotne baze podatkov na področju varstva potrošnikov in
izobraževanje svetovalcev.
Indikatorji:
število opravljenih svetovanj,
število objavljenih obvestil potrošnikom,
pokritost statističnih regij s svetovalnimi centri
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Planiran rezultat:
Ohranitev svetovalne in izobraževalne dejavnosti za potrošnike.
Ad 3.2.6)
Cilj:
Novi ali spremenjeni predpisi bodo naravnani tako, da bodo ščitili potrošnika in mu
zagotavljali uveljavljanje njegovih pravic.
Indikator:
Primeri aktivnih sodelovanj pri pripravi in sprejemanju predpisov, ki so kakorkoli pomembni
za potrošnika.
Planiran rezultat.
Aktivno sodelovanje pri pripravi vseh predpisov, ki so kakorkoli pomembni za potrošnika.
Ad 3.3.1)
Cilj:
Nabava fotokopirnega stroja.
Indikator:
Urad s fotokopirnim strojem ne razpolaga.
Planiran rezultat:
Urad bo razpolagal s fotokopirnim strojem.

Ad 3.3.2)
Cilji:
Zagotovitev potrebnega pisarniškega materiala in storitev, stroškov prevajanja za potrebe EU,
stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja, stroškov telefona, izdatkov za službena
potovanja, stroškov najemnin, stroškov za izobraževanje zaposlenih.
Indikatorji:
Tekoče poslovanje Urada in zagotavljanje potreb po izobraževanju zaposlenih na Uradu.
Planirani rezultati:
Zagotovitev osnovnega delovanja Urada za varstvo potrošnikov

2121- URAD RS ZA VARSTVO KONKURENCE
14012104
1.

VARSTVO KONKURENCE

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Urad RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) skrbi za korektno izvajanje določil
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. 1. RS, št. 56/99) in njegovih
podzakonskih aktov. Citirani zakon omogoča izvajanje enotne politike varstva konkurence po
evropskem vzoru. Aktivnosti Urada bodo tudi v letih 2001 in 2002 tesno povezane s
procesom priprav na članstvo Slovenije v EU. V letu 1999 sprejeti Zakon o preprečevanju
omejevanja konkurence vzpostavlja polno harmonizacijo zakonodaje na tem področju,
njegova uveljavitev pa teija še intenzivnejše mednarodne povezave, predvsem z Evropsko
Komisijo (DG IV) in državami članicami EU.
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2.

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

Poleg rednih obveznosti Urada bo ena glavni nalog v prihodnje aktivna vloga Urada pri
oblikovanju politike svobodne konkurence, predvsem v smislu sektorske deregulacije na
področju monopolov (energetika,telekomunikacije) in podeljenih izključnih pravic (javni
zavodi, komunalne dejavnosti. Preprečevanje omejevanja konkurence je možno le na podlagi
ustrezno kadrovsko zasedenega predvsem pa usposobljenega Urada , ki bo vedno večji del
svojega delovanja moral nameniti mednarodnemu sodelovanju.
3.

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

V okviru izvajanja politike varstva konkurence po evropskem vzoru so tudi obveznosti in
pristojnosti Urada širše, izhajajo pa predvsem iz pravne osnove izvajanja osnovnega Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence in pripadajočih podzakonskih aktov, zavez, sprejetih v
okviru Državnega programa RS za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002,
Partnerstva za pristop k EU in Pridružitvenega sporazuma. V okviru postopkov, ki se izvajajo
na osnovi zakona predstavljajo izdelava ekonomskih analiz, pridobitev ekspertnih mnenj in
revizijski postopki v okviru antidumpinških preiskav tehnično in strokovno zahtevno delo, za
katere Urad nima kadrovskih potencialov. Na tem področju Urad sodeluje z zunanjimi
institucijami. Zakonsko podlago teh dejavnosti predstavlja tako izvajanje Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence, kot tudi Uredba o dumpinškem in subvencioniranem
uvozu (Uradni list RS, št. 38/94)
4.

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

Glavni izvedbeni cilji na nivoju podprograma so ustrezno delovanje urada v okviru izvajanja
zakona, predvsem v smislu hitrejšega reševanja postopkov,katerih pripad izrazito narašča,
ustrezna kadrovska in strokovna krepitev urada ter odgovorno zagotavljanje implementacije
evropsko orientirane konkurenčne zakonodaje.

2122- URAD
INVESTICIJE
14022106
1.

ZA

GOSPODARSKO

PROMOCIJE

SLOVENIJE

IN

TUJE

PROGRAMI SPODBUJANJA IZVOZA

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Urad Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije opravlja v
skladu z Zakonom o organizaciji ministrstev (Uradni list RS, št. 71-2546/1994 ) zadeve, ki se
nanašajo na:
organiziranje poslovnih konferenc,
angažiranje zunanjih domačih in tujih strokovnjakov za pripravo analiz in raziskav
posameznih trgov za večjo prodajo slovenskih izdelkov in storitev v tujini ter
pridobitev tujih investitorjev iz tujih držav v Republiki Sloveniji,
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sodelovanje na sejmih in njihovo sofinanciranje,
organiziranje stalne razstave slovenskih izdelkov v Sloveniji,
oglaševanje ekonomske problematike v svetovnih publikacijah,
oskrbo s promocijskimi gradivi in tiskanje, videokasete, druge publikacije in
sodelovanje na mednarodnih sejmih;
strokovne naloge v zvezi s predlaganjem politike do tujih investicij,
promocijo možnosti za tuje investicije v Republiko Slovenijo,
koordiniranjem ministrstev in drugih institucij zaradi hitrejšega pridobivanja informacij
o možnostih izpeljave posameznih investicij ter na pripravo analiz in informacij o
možnostih izpeljave posameznih investicij ter
na pripravo analiz in informacij o stanju in razvoju tujih investicij v Republiki Sloveniji.
2.

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

V skladu z zunanjeekonomsko strategijo Slovenije in pristopno strategijo Slovenije k
Evropski Uniji, je cilj UGPTI povečati TNI v Slovenijo, ki prinašajo nova delovna mesta,
nove tehnologije in znanja ter dostop do novih trgov. Na področju promocije pa je dolgoročni
cilj Urada z uveljavitvijo učinkovitih oblik neposredne podpore slovenskim izvoznikom
prispevati k povečanju izvoza.
3.

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

A. TUJE INVESTICIJE
Zakonska podlaga: Uradni list RS, št. 71-2546/1994 (5. odstavek 4. člena)
i) Spodbujanje vhodnih neposrednih investicij
Obrazložitev aktivnosti:
Redna letna analiza konkurenčnega položaja Slovenije kot lokacije za TNI
UGPTI za obstoječe in potencialne tuje investitorje opravlja brezplačno naslednje storitve
storitve:
- vzdrževanje baze informacij za tuje investitoije,
- svetovanje v zvezi z zakonodajo, davki, zaposlovanjem, lokacijami i.p.,
- logistična podpora med obiskom potencialnih investitorjev v Sloveniji
Pridobivanje novih investicij
S pomočjo najetih svetovalcev bo UGPTI animiral ciljne skupine investitorjev v državah,
najpomembnejših izvoznicah TNI. Projekt pridobivanja za posamezni trg zajema:
- kontaktiranje z direktno pošto.
- telemarketing,
- osebno kontaktiranje,
- organizacija obiska v Sloveniji.
Najpomembnejši ciljni trgi so: Nemčija, Avstrija, Italija, Velika Britanija, Francija, Benelux,
Skandinavija, Japonska, ZDA. Manjši, a še vedno zanimivi trgi pa so: Švica, Singapur,
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Kanada in Avstralija, kjer se bo Urad osredotočil na manjše ciljne skupine potencialnih
investitoijev.
Promoviranje Slovenije kot lokacije za TNI
Med tujimi poslovnimi elitami Slovenija ni prepoznavna kot država z investicijam prijaznim
poslovnim okoljem. V zadnjih letih seje celo ustvaril vtis, daje med državami kandidatkami
za vstop v EU najbolj zaprta za tuje investicije. Ob sprejemu Programa Vlade za spodbujanje
TNI, je potrebno cilje in ukrepe Programa posredovati poslovnim javnostim na ciljnih trgih. V
okviru tehnične pomoči PHARE je UGPTI že analiziral učinkovitost posameznih medijev pri
tovrstni promociji. Na osnovi razpoložljivih sredstev bomo v sodelovanju z Uradom Vlade za
informiranje določili prioritetne medije in obseg oglaševanja.

ii) Spodbujanje izhodnih neposrednih tujih investicij
Obrazložitev aktivnosti:
evidentiranje najpomembnejših ciljnih trgov,
prenova, vzdrževanje in dopolnjevanje baze informacij o pogojih za investiranje in
poslovnem okolju na najpomembnejših trgih,
sofinanciranje seminar]ev o možnostih za investicije na posameznih trgih in o vodenju
podjetij v tujini.

iii) Subvencije za spodbujanje tujih investicij
Obrazložitev projekta:
Potencialni tuji investitorji, ki še niso prisotni v Sloveniji, so pri izvedbi načrtovane investicije
v primerjavi z domačimi investitorji v slabšem položaju glede dostopa do sredstev za
spodbujanje zaposlovanja in za prešolanje, za tehnološko prenovo podjetij itd. Dostopnost
urejenih industrijskih zemljišč je majhna, hkrati pa druge Sloveniji konkurenčne države
ponujajo nepovratna sredstva, s katerimi privabljajo nove investitorje. Tudi če se prilagodi že
obstoječe inštrumente za spodbujanje novih investicij tako, da bodo dostopni tudi tujim
investitorjem, mora imeti Urad na voljo sredstva za sodelovanje v teh programih, kot tudi za
samostojno angažiranje sredstev, ko gre za posebno ugodne stranske učinke nove tuje
investicije (demonstracijski učinek na ciljnem trgu in vpliv na druge potencialne investitorje,
vpliv na povečanje izvoza in vključevanje domačih dobaviteljev ipd.).Kriteriji za dodelitev
nepovratnih spodbud bodo vezani na število na novo zaposlenih in na uvedbo novih oziroma
povečanje proizvodnih kapacitet.
UGPTI bo sofinanciral tudi izvedbo tržnih raziskav in projektnih študij za investicije
slovenskih podjetij v tujini.

B) PROMOCIJA / SPODBUJANJE IZVOZA
Zakonska podlaga: Uradni list RS. št. 71-2546/1994 (5. odstavek 4. člena)
i) Spodbujanje izvoza
Obrazložitev aktivnosti:
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Področje zunanjetrgovinskih poslovnih informacij
nakup in distribucija baz podatkov Kompass, Import/Export Directory of Slovenia
nakup in distribucija drugih gradiv (Economic Mirror, Slovenia Business Report),
zbiranje in posredovanje informacij za izvoznike o novih trgih
Področje izvozne promocije
sofinanciranje izdaje in distribucije promocijskih gradiv (katalogov) posameznih
gospodarskih sektorjev
sofinanciranje predstavitev posameznih gospodarskih sektorjev v ciljnih medijih in
trgih
neposredno sodelovanje UGPTI v sejemskih in drugih promocijskih aktivnostih
izvoznikov nacionalnega pomena
analiza učinkov Sistema sofinanciranja marketinških aktivnosti izvoznikov.
Razvoj novih trgov
Urad s sredstvi s te proračunske postavke organizira prodajne delegacije izvoznikov in obiske
tujih kupcev v Sloveniji. Priprava projekta na ciljnem trgu zajema:
izvedba tržnih raziskav o možnostih za povečanje izvoza na ciljni trg,
predstavitev rezultatov tržnih raziskav kot tudi možnosti za aktivnejši nastop na
ciljnem trgu na seminaiju v Sloveniji,
organizacija poslovnih stikov za posamezno slovensko podjetje in organizacija obiska
slovenskih izvoznikov na ciljnih trgih,
ovrednotenje projekta poslovne delegacije (število poslovnih stikov, nove pogodbe
i-P),
organizacija obiska tujih kupcev v Sloveniji,
ovrednotenje projekta obiska tujih kupcev.
Za izvajanje projekta Urad najame svetovalno podjetje na ciljnem trgu, ki je zadolženo za
izvedbo analize poslovnih priložnosti, pripravo poslovnih srečanj, ter za izbor predavateljev
na seminaiju.
ii) Spodbujanje novih marketinških aktivnosti izvoznikov
Obrazložitev projekta:
V okviru proračunskih sredstev UGPTI sofinancira v povprečju 10-20% vrednosti prijavljenih
projektov, ki so ustrezali razpisnim kriterijem. Primeren delež, ki bi zagotovil boljše učinke in
bolj zavezujoč interes izvoznikov, bi bil 20%-40%, zato si Urad prizadeva povečati sredstva
za ta projekt, kar bi omogočilo bolj kvalitetno sofinanciranje izvoznih aktivnosti.
C) INVESTICIJE
Za potrebe UGPTI je nujno potreben nakup strežnika in fotokopirnega stroja ter nakup 2
računalnikov za nove zaposlene .
1. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
A. TUJE INVESTICIJE
i) Spodbujanje vhodnih neposrednih investicij
Cilji:
- povečanje tujih investicij v Slovenijo,
- izboljšanje podobe Slovenije kot lokacije za TNI,

poročevalec, št. 16/V

958

4. marec 2001

__

- nudenje brezplačnih storitev potencialnim tujim investitorjem.
Indikatorji:
- št. novih delovnih mest in finančni prilivi
- št. potencialnih investitorjev, ki se zanimajo za Slovenijo kot investicijsko lokacijo
- zadovoljstvo potencialnih tujih investitorjev s storitvami.
Planirani rezultati:
- 200 novih delovnih mest in 10 mrd novih investicij,
- izboljšanje indikatorjev zadovoljstva s storitvami za tuje investitorje glede na leto 2000,
pridobljenih na reprezentativnem vzorcu ,
- povečati prepoznavnost Slovenije kot ugodne lokacije za TNI.
iii) Spodbujanje izhodnih neposrednih tujih investicij
Cilji:
- spodbuditi slovenska podjetja pri investiranju na tujih trgi in povezovanju s strateškimi
partnerji,
- večja internacionalizacija slovenskega gospodarstva,
- vzpostaviti kvalitetno bazo o tujih trgih.
Indikatorji:
- zadržanost slovenskih podjetij pri vstopanju na tuje trge,
- majhen obseg izhodnih investicij,
- maloštevilčnost slovenskih podjetij, ki investirajo v tujini.
Planiram rezultati:
- boljša seznanjenost slovenskih podjetij s priložnostmi na tujih trgih,
- povečan obseg investicij v tujini,
- vstop novih podjetij v krog tistih, ki že investirajo v tujino,
iii) Subvencije za spodbujanje tujih investicij
Cilj: vzpostavitev sistema spodbud, ki bo dostopen tudi tujim investitorjem in bo hkrati
konkurenčen s spodbudami v državah, ki so primerljivi s Slovenijo.
Indikatorji:
- razpršenost, nepreglednost in nezadosten obseg spodbud, ki niso dosegljive tujim
investitorjem,
- pasivna vloga države pri dajanju nepovratnih spodbud.
Planirani rezultati: povečan obseg investiranja.
B) PROMOCIJA
i) Spodbujanje izvoza
Cilji:
- osveščenost slovenskih izvoznikov z informacijami o tujih trgih,
- večja prepoznavnost slovenskih proizvodov med tujimi kupci.
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- poenotenje in koordiniranje pri promoviranju posameznih panog v tujini,
- večja diverzifikacija slovenskega izvoza.
Indikatorji:
- nepoznavanje slovenskih proizvodov med tujimi kupci,
- razpršenost, neenotnost pri promoviranju slovenskih panog,
- prevelika geografska koncentracija izvoza.
Planirani rezultati:
- večje poznavanje tujih trgov,
- večja udeležba podjetij na poslovno-prodajnih delegacijah,
- večja povezanost podjetij znotraj posameznih panog,
- novi poslovni stiki in nov izvoz.
ii) Spodbujanje novih marketinških aktivnosti izvoznikov
Cilji:
- spodbuditi slovenska podjetja za nastop na sejmih v tujini
- spodbuditi slovenska podjetja pri raziskavah tujih trgov
- izboljšati znanje odgovornih na področju trženja.
Indikatorji:
- nezadostna prisotnost slovenskih podjetij na odmevnih sejmih v tujini,
- malo število izvoznih trgov, na katerih je posamezno podjetje prisotno,
- ugodni rezultati raziskave o učinkih Sistema sofinanciranja marketinških aktivnosti
izvoznikov.
Planirani rezultati:
- večje število udeležb na sejmih, podprtih s strani Urada
- večja raznolikost in kvaliteta tržnih raziskav in nastopov na sejemih
C) INVESTICIJE
Cilji: večja stopnja informatizacije Urada in večja učinkovitost administracije
Indikatorji: preobremenjenost rač. omrežja in zastarelost strežnika, že odpisan fotokopirni
stroj
Planirani rezultati: večja učinkovitost dela.

2123- TRŽNI INŠPEKTORAT RS
14012106

TRŽNI NADZOR (CENE IN KAKOVOST)

CILJI ZA OBDOBJE 2001 IN 2002
Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nadzor nad izvrševanjem 17 zakonov in
več kot 50 podzakonskih predpisov, ki pomembno urejajo odnose na trgu, in sicer, Zakon o
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ter podzakonski predpisi, Zakon
o splošni varnosti proizvodov, Zakon o trgovini s podzakonskimi predpisi, Obrtni zakon,
Zakon o varstvu konkurence, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o gostinstvu, Obrtni zakon,
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Zakon o meroslovju, Zakon o društvih, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Zakon o
pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti, Zakon o preprečevanju dela
na črno, Zakon o potrošniških kreditih ter drugi.
Evropska unija zahteva od držav kandidatk, kot temeljni pogoj za uveljavitev prostega pretoka
blaga na trgu, vzpostavitev sistema učinkovitega sistema nadzora blaga na trgu »Market
Surveillance«. S sprejetjem novih tehničnih predpisov, povezanih z vključitvijo Slovenije v
Evropsko unijo, je pridobil Tržni inšpektorat Republike Slovenije poleg navedenih
pristojnosti številne nove pristojnosti. Tako so oziroma bodo sprejeti tehnični predpisi s
področja direktiv novega pristopa, ki bodo prav tako sodile pod nadzor tržne inšpekcije:
> General product safety
> Low voltage equipment
> Simple pressure vessels
> Electromagnetic compatibility
> Personal protective equipment
> Gas appliances
> New hot-water boilers fired with liquid or gaseous fluids
> Energy efficiency requirements for household electric refrigerators, freezers and
combinations thereof
> Safety of machinery.
Glede na navedeno bo moral Tržni inšpektorat Republike Slovenije v letih 2001 in 2002
zagotoviti ustrezen nadzor izvrševanja predpisov, za katere bo pristojen, in zagotoviti ustrezen
nadzor izvrševanja predpisov, za katere je pristojen.

UKREPI ZA DOSEGO CILJEV
Prost pretok blaga in storitev v Evropski uniji ter odprava tehničnih ovir na področju
trgovanja sta ključna elementa za zagotovitev enotnega trga. Države, ki se želijo vključiti v
Evropsko unijo morajo po uskladitvi svoje zakonodaje z evropsko čimprej zagotoviti tudi
ustrezen nadzor nad izvajanjem predpisov. Poseben poudarek je namenjen nadzoru blaga na
trgu. Organizacija nadzora blaga na trgu je prepuščena posameznim državam, ki morajo
sprejeti ukrepe, da bo nadzor nad blagom učinkovit.
Tržni inšpektorat Republike Slovenije, ob sedanjih številnih pristojnostih in ob
nespremenjenem številu inšpektoijev, ne bo mogel zagotoviti učinkovitega nadzora na trgu
brez predhodne zagotovitve nujnih delovnih pogojev:
> usposabljanje tržnih inšpektoijev, ki bo zajemal proučevanje predpisov s področja
prostega pretoka blaga
> zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za izvedbo inšpekcijskih postopkov, vključno z
vzorčenjem in testiranjem blaga,
> zagotovitev ustrezne kadrovske zasedbe Tržnega inšpektorata Republike Slovenije,
> zagotovitev računalniške opreme in informacijsko povezanost vseh notranjih
organizacijskih enot v enoten informacijski sistem in
> nakup potrebnih prevoznih sredstev.
FINANČNI NAČRT (zneski so v tisoč tolarjih)
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Kot je bilo že omenjeno, bo Tržni inšpektorat Republike Slovenije s sprejemom evropskih
direktiv novega pristopa v slovenski pravni red pristojen za nadzor varnosti večine blaga na
trgu, zato predstavlja nadzor nad izvajanjem direktiv novega pristopa za Tržni inšpektorat
Republike Slovenije nove naloge. Teh nalog pa Tržni inšpektorat Republike Slovenije ne bo
mogel izvajati, brez predhodne zaposlitve novih tržnih inšpektoijev.
Za poznavanje tehničnih predpisov in standardov, ki vsebujejo posamezne varnostne zahteve
za določeno blago, mora biti tržni inšpektor ustrezno strokovno izobražen. To je, da ima
elektro ali strojno izobrazbo. Zaposleni tržni inšpektorji te izobrazbe nimajo, zato za tovrstni
nadzor niso primerni. Ti tržni inšpektorji opravljajo nadzor drugih prepisov s področja tržne
inšpekcije.
Glede na to, da traja šolanje tržnega inšpektorja od sprejema na delo pa do povsem
samostojnega dela najmanj dve leti, in glede na to, da mora sistem nadzora na trgu biti
vzpostavljen z dnem vključitve v Evropsko unijo, je potrebno v letu 2001 in 2002 zaposliti
nove tržne inšpektorje izključeno in samo za nadzor evropskih direktiv, ki določajo varnost
proizvodov.
%
Kolikor v letošnjem in naslednjem letu ne bomo zaposlili novih tržnih inšpektorjev, Tržni
inšpektorat Republike Slovenije ne bo mogel opravljati nadzora blaga na trgu dovolj
kakovostno in v zadostni meri. Pri dosedanjem kadrovanju je Tržni inšpektorat Republike
Slovenije imel precejšnje težave z zaposlitvijo kandidatov, ki imajo ustrezno izobrazbo
tehnične smeri, saj je tovrstnih kadrov na trgu malo. Tudi zato je potrebno nadaljevati s
kadrovanjem in tako omogočiti Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije, da se v letih do
vključitve v Evropsko unijo kadrovsko okrepi in strokovno usposobi za izvajanje izredno
zahte\Tiega nadzora blaga na trgu.

Novo zaposleni tržni inšpektorji bodo opravljali naslednje naloge:
neposredno inšpekcijsko nadzorstvo varnosti blaga na trgu v skladu z navedenimi
predpisi,
preverjanje postopkov za ugotavljanje skladnosti proizvodov z varnostnimi zahtevami,
izrekanje odločb o odpravi nepravilnosti,
svetovanje podjetjem v zvezi z uskladitvijo neskladnih proizvodov z varnostnimi
zahtevami,
sodelovanje pri izmenjavi informacij s pristojnimi institucijami v državah članicah,
nudili strokovno pomoč carinskim organov pri nadzoru uvoženega blaga.
Na vseh dosedanjih srečanjih s predstavniki Evropske komisije, ki se ukvarjajo s področjem
prostega pretoka blaga, je bila posebej poudarjena odgovornost držav kandidatk, da
vzpostavijo tak sistem nadzora blaga na trgu, ki bo učinkovit in po obsegu zadosten.
Novim inšpektorjem je potrebno zagotoviti ustrezne delovne pogoje, kar ima za posledico tudi
porast materialnih stroškov. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se je skupno
število inšpekcijskih pregledov v 1. 1999 povečalo za 10 %, v 1. 2001 pa pričakujemo dodatno
povečanje števila tnšpekcijskih pregledov, ne samo zaradi realnega povečanja števila
zaposlenih, temveč tudi zaradi vedno širšega spektra pristojnosti Tržnega inšpektorata RS.
Med povečanim obsegom dela smatramo predvsem nadzor ustreznosti in varnosti
elektrotehničnih proizvodov na trgu, nadzor ustreznosti in varnosti strojev ter osebne
varovalne opreme. V mesecu maju pa smo pričeli z izvajanjem projekta vzorčenja oz.
ugotavljanja skladnosti elektroproizvodov z veljavnimi predpisi glede varnosti.
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Glede na predpristopne aktivnosti v zvezi z vstopom Slovenije v EU ter v skladu s
prevzemom nove evropske zakonodaje, predvsem s tehničnega področja bomo v 1. 2001
organizirali večje število strokovnih seminarjev s tujimi predavatelji, pod delnim
pokroviteljstvom organizacije PHARE. Za izvedbo seminaijev smo zaprosili že v preteklem
letu oz. v 1. 1999. V preteklem letu smo pripravili 5-6 takih seminaijev, letos pa bomo že v
januarju izvedli seminar na temo Uredbe 339/93/EEC. V ta namen ter v skladu s pričakovanji
udeležencev ter predavateljev mora Tržni inšpektorat zagotoviti sredstva za najem
predavalnice, prevoda seminarja, seminarskega gradiva, dnevnic ter prevoznih stroškov
inšpektorjev s prebivališčem zunaj širšega kroga Ljubljane.
V 1. 2001 tudi pričakujemo, da bomo v sodelovanju z matičnim ministrstvom ter twinning
partneiji pričeli z izvajanjem programa PHARE 1999/PHARE 2000. Kljub temu, da program
PHARE predvideva kritje večine stroškov predvidevamo, da bo Tržni inšpektorat moral
zagotoviti sredstva za izplačilo inozemskih dnevnic, nakup letalskih vozovnic ter drugih
nepredvidenih stroškov. V programu PHARE 1999 je namreč predvideno večje število
obiskov tržnih inšpektoijev v državah članicah. Studijski obiski naj bi se pričeli že v začetku
leta z obiskom treh inšpektoijev na Švedskem oz. Finskem ter nadaljevali tekom leta.
Smernice novega pristopa zahtevajo od Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, da v
inšpekcijskih postopkih dokaže dobaviteljem, ki so izdelke na lastno odgovornost že poslali
na trg ter podali na predpisan način izjavo o ustreznosti, da so izjavo o ustreznosti izdelkov
zahtevam veljavne zakonodaje podali neupravičeno. Tak pristop pa je različen od dosedanjih
postopkov, ko so tržni inšpektoiji od dobaviteljev zahtevali pisna dokazila o ustreznosti
preden so bili izdelki dani na trg. Članice Evropske unije izvajajo ustrezen nadzor blaga na
trgu. kjer pristojni organi opravljajo analize vzorcev v obsegu približno 5% tipov proizvodov,
ki so na trgu.
Tak pristop se razlikuje od dosedanjih postopkov, ko so tržni inšpektoiji od dobaviteljev
zahtevali predhodno, preden so dali izdelke na trg, da samo pridobijo in na inšpektoijevo
zahtevo tudi predložijo ustrezna pisna dokazila o ustreznosti —listine o skladnosti (ateste,
certifikate ter izjave oz. deklaracije o ustreznosti ali skladnosti) ter posledično tudi označijo
proizvode z znaki skladnosti v odvisnosti od vrste pridobljene listine o skladnosti.
Zgoraj navedena načela je možno v praksi izvajati praviloma le s testiranji vzorcev glede na
dejstvo, da je le maloštevilne parametre določil izdelkom pripadajočih tehničnih predpisov
mogoče vizuelno preveijati (npr. oznake na izdelkih in izdelkom pripadajočih napisnih
tablicah ter nekatera določila pri izdelkih iz blagovne skupine "svetilke").
V letu 2000 smo za nakup in testiranje vseh vzorcev (živilskega in neživilskega področja) iz
proračuna dobili finančna sredstva v višini 80.000.000,00 SIT, od tega je Tržni inšpektorat RS
za področje elektrotehničnih proizvodov namenil 64.000.000,00 SIT.
Program »Vzorčenje 2000« je na področju elektrotehničnih proizvodov zajel štiri glavna
področja: električne gospodinjske aparate, druge električne širokopotrošne aparate, področje
elektromagnetne združljivosti in profesionalno opremo, ki se tudi pojavlja v maloprodaji.
Rezultati poročil o preskusih, ki smo jih prejeli do 20. 12. 2000, kažejo naslednjo slikb:
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nadzor varnosti: 104 ali 53.1% skladni proizvodi, 92 ali 46,9% neskladnih proizvodov
ter 84 ali 30% preskusov v teku; od neskladnih proizvodov pa so bili 4 ali 2% smrtno nevarni
in 28 ali 14.3% nevarnih proizvodov;
nadzor elektromagnetne združljivosti: 63 ali 90% skladnih ter 7 ali 10% neskladnih
proizvodov ter 3 ali 4.1% preskusov v teku;
V skladu z določili 18. člena Zakona o tržni inšpekciji nosi vse stroške (nakup vzorca in
stroški testiranja) v primeru neustreznosti vzorca določilom izdelku pripadajočih tehničnih
predpisov dobavitelj (proizvajalec, zastopnik proizvajalca, ki nima sedeža v RS, uvoznik ali
druga pravna oz. fizična oseba, ki izdelek daje na trg v RS) vzorcev.
Zato moramo zaključiti, da smo v 1. 2000 ob predpostavki, da tudi preostala testiranja (84
glede varnosti in 3 glede elektromagnetne združljivosti) ne bodo bistveno odstopala od
rezultatov z dne 20. 12. 2000 od ugotovljene relacije glede varnosti med ustreznimi in
neustreznimi vzorci elektrotehničnih proizvodov (53,1% ustreznih in 46,9% neustreznih),
uspeli vrniti v proračun 30 mio SIT ter glede elektromagnetne združljivosti med ustreznimi in
neustreznimi vzorci elektrotehničnih proizvodov (90% ustreznih in 10% neustreznih), uspeli
vrniti v proračun dodatnih 6.4 mio SIT ali skupaj 36.4 mio SIT.
Pri tem pa ne smemo prezreti, da so testi pokazali, da je bilo 14.3% vzorcev, ki so bili
kupljeni v maloprodajni trgovski mreži - ter kot tako v prometu dosegljivi potrošnikom - ne
samo neustreznih, ampak tudi nevarnih ter 2% vzorcev smrtno nevarnih; zato lahko
smatramo, da smo zadano nalogo: identificirati neustrezne elektrotehnične proizvode na
slovenskem trgu ter doseči odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti oz. v kolikor to ni
mogoče, zlasti pa v primeru nevarnih in smrtno nevarnih proizvodov, odstraniti te
proizvode iz prometa in uporabe.
Glede na informacije o podobnih izkušnjah v EU (testiranje okoli 5% tipov proizvodov, ki so
na trgu) ter naše ocene, da smo s količino 317 vzorcev zajeli med 1 do 1.5% tipov
elektrotehničnih proizvodov na slovenskem trgu ter ob oceni, da bi za obseg kontrole stanja
ustreznosti elektrotehničnih proizvodov, če ne bi hoteli dopustiti drastičnega znižanja nivoja
zaščite potrošnikov pred nevarnimi proizvodi, morali vzorčiti okoli štirikrat toliko kot v 1.
2000 ali okoli 1270 proizvodov, bi s ciljem postopnega približevanja želenemu številu
vzorcev ter z upoštevanjem realnih finančnih in drugih možnosti (npr. št. tržnih inšpektorjev
tehničnih profilov in št. organov za ugotavljanje skladnosti) slovenske države,
predpostavljamo, da bi v i. 2001 morali vzorčiti vsaj 10 do 15% več izdelkov ali med 350 in
365 vzorci.
Tudi v 1. 2001 bo potrebno dokupiti nova vozila srednjega cenovnega razreda. Trenutno imajo
tržni inšpektoiji RS na razpolago 60 vozil, od katerih je polovica vozil starejša od pet oz.
deset let. Glede na stanje vozil ter število zaposlenih to pomeni, da Tržni inšpektorat
zagotavlja ustrezno službeno vozilo, ki ni starejše od pet let, vsakemu četrtemu zaposlenemu.
Statistična analiza pa kaže, da inšpektoiji opravijo v letu skoraj 20.000 pregledov po celi
Sloveniji, zato je mobilnost eden izmed ključnih faktorjev uspešnega dela, predvsem v
območjih zunaj večjih mest, kjer je infrastruktura veliko slabša. Potrebno bi bilo zagotoviti
nakup vsaj 8-10 novih vozil srednjega razreda, npr. osnovnega tipa Clio.
V obzir pa je potrebno vzeti tudi dejstvo, da je vzdrževanje starih vozil izredno drago ter
predstavlja strošek, ki se mu ne moremo izogniti, predvsem, če želimo delavcem Tržnega
inšpektorata zagotoviti varne delovne pogoje.
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V 1. 2000/01 je predvidena selitev nekaterih enot oz. izpostav na nove lokacije. Izbira nove
lokacije pa je na prvem mestu odvisna od cene najemnine ter šele nato ustreznosti prostorov,
zato potrebujemo sredstva za nakup najosnovnejše pisarniške opreme in pohištva nižjega
ceno\Tiega razreda ter nakup sodobnejših tel. aparatov in telefaksov. V 1. 1999/00 so zaradi
zastaranih fotokopirnih strojev močno narasli stroški popravil, zato smatramo, da je nakup
novejših smotrnejši. Enote v veliki meri še vedno uporabljajo osnovna sredstva prevzeta od
nekdanjih občin, ki svojemu namenu že davno ne služijo več.
Poleg tega je tudi pri tej postavki neizogibno dejstvo, da bomo tudi v 1. 2001 zaposlili nove
inšpektorje, katerim bo potrebno zagotoviti osnovne delovne pogoje, z vidika pisarniške
opreme in pohištva. Pri tem je potrebno poudariti, da smo v zaostanku z nakupom in
posodobitvijo pisarniške opreme že za inšpektorje, ki smo jih na novo zaposlili v 1. 2000.
Nekaterim smo uspeli zagotoviti pripomočke kot so miza, stoli, omare za registratoije ter
druge nujno potrebne stvari, vendar pa je potrebno pojasniti, da se bodo plačila za nakup
omenjenega pohištva izvršila večinoma iz proračuna za 1. 2001.
Za učinkovito izvajanje inšpekcijskega nadzora nad gospodarskimi in drugimi subjekti, ki na
področju Republike Slovenije opravljajo pridobitno dejavnost s področij, za katere nadzor je
zadolžen Tržni inšpektorat Republike Slovenije, potrebujemo tržni inšpektorji različne
informacije, med katerimi jih je vedno več samo v elektronski obliki. Če želimo, da kljub
spremenjenem načinu in povečanem obsegu dela tudi v bodoče dosegamo enake, če ne celo
boljše rezultate, mora spremembam organizacijskega sistema slediti tudi informacijski sistem.
Zato smo si na Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije postavili nekaj strateških ciljev, ki
naj bi jih oba sistema podpirala:
usklajeno delovanje vseh notranjih organizacijskih enot Tržnega inšpektorata Republike
Slovenije;
vzpostaviti elektronsko komunikacijo Urada glavnega tržnega inšpektorja z vsemi
lokacijami Tržnega inšpektorata Republike Slovenije;
izgraditi lokalna računalniška omrežja na večjih organizacijskih enotah Tržnega
inšpektorata Republike Slovenije;
povezati vsako lokacijo Tržnega inšpektorat Republike Slovenije v omrežje državnih
organov HKOM;
omogočiti vsakemu tržnemu inšpektorju uporabo informacijske opreme in
informacijskih virov tako v pisarni, kot tudi na terenu.
Pri realizaciji teh načrtov pa moramo upoštevati tudi naslednje probleme organizacijskega in
informacijskega sistema:
razpršenost organizacijskih enot ter pomanjkljiva opremljenost z informacijsko opremo;
prepočasen pretok informacij znotraj Tržnega inšpektorata Republike Slovenije ter z
drugimi državnimi organi;
nedostopnost oz. nepravočasen dostop do vseh potrebnih zunanjih virov informacij,
potrebnih za delo Tržnega inšpektorata Republike Slovenije;
nepovezanost podatkovnih baz, ki nastajajo v posameznih enotah Tržnega inšpektorata
Republike Slovenije;
nikakršen elektronski dostop do zunanjih virov informacij za lokacije izven Urada
glavnega tržnega inšpektorja;
zastarela programska oprema, ki ne ustreza sedanjim standardom aplikativne opreme v
državnih organih in s tem pogojena kompatibilnost;
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Trenutno stanje informacijskega sistema Tržnega inšpektorata Republik Slovenije je v izredno
slabem stanju. V letu 1999 smo uspeli zagotoviti večini inšpektorjem svoj osebni računalnik,
od katerih je polovica takih, ki ne ustrezajo standardom, ki so v uporabi v državni upravi.
Glede na navedeno v nekaterih enotah, npr. v enoti Ljubljana, ki ima letno največ
inšpekcijskih primerov, tako en sam osebni računalnik uporabljata dva inšpektorja.
Z obstoječo opremo se tržni inšpektorji, ki so razporejeni na 51 različnih lokacijah ne morejo
vključevati v že oblikovane informacijske povezave, ki v državni upravi že delujejo.
Onemogočen nam je dostop do različnih baz podatkov, kot npr. sodni in obrtni register, baze
pravnih predpisov, interneta in kar je najpomembnejše, onemogočeno je tekoče elektronsko
poslovanje inšpektorjev z ostalimi organi, kot npr. carino, kar je bistveni pogoj za učinkovito
delovanje.

2124- AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ
06012101

1.

VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE SISTEMA REGIONALNE
RAZVOJNE POLITIKE

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog

Uresničevanje ciljev glavnega programa je pogojeno s pravočasno vzpostavitvijo in začetkom
delovanja sistema regionalne strukturne politike. Dokončna zagotovitev operativne
sposobnosti Agencije RS za regionalni razvoj (Agencija), vzpostavitev delovanja mreže
evidentiranih regionalnih razvojnih agencij (RRA) ter priprava ustreznih programskih
dokumentov za izvajanje regionalne strukturne politike so nujen pogoj za uspešno izvedbo
reforme sistema spodbujanja skladnega regionalnega razvoja. V okviru tega podprograma so
vključene tudi potrebne priprave za koriščenje sredstev Evropskih strukturnih skladov.
2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno izvajanje regionalne strukturne politike temelji na naslednjih ciljih podprograma:
• dokončanje oblikovanja profila Agencije;
• zagotovitev koordinativne vloge Agencije na državni ravni;
• vzpostavitev mreže partnerskih institucij - RRA;
• izdelava, izvajanje in spremljanje regionalnih razvojnih programov;
• izdelava, izvajanje in spremljanje Strategije regionalnega razvoja in Državnega
razvojnega programa do leta 2006;
3.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti

Podprogram se izvaja v okviru proračunske postavke "Vzpostavitev in delovanje sistema
regionalne strukturne politike" zajema pa naslednje dejavnosti:
• Splošni nameni Agencije za regionalni razvoj
• Sodelovanje z regionalnimi razvojnimi agencijami
• Programiranje v okviru Phare programa ekonomska in socialna kohezija ter čezmejno
sodelovanje
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Strategija regionalnega razvoja/Državni razvojni program do leta 2006

Splošni nameni Agencije RS za regionalni razvoj
Pravni podlagi za ustanovitev Agencije sta Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Ur.l. RS, št. 60/99) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS, št. 60/99). V skladu z 8. odstavkom 16. člena
Zakona o spodbujanju regionalnega razvoja je minister za ekonomske odnose in razvoj izdal,
dne 13.06.2000, Pravilnik o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za
regionalni razvoj (Ur.l.RS, št. 52/2000), ki natančneje določa področja dela in organizacijsko
shemo agencije. Agencija je osrednje koordinativno telo za izvajanje nacionalne regionalne
politike. Odgovorna je za:
- Pripravo, spremljanje in vrednotenje Strategije regionalnega razvoja in Državnega
razvojnega programa (DRP).
- Izvajanje nalog povezanih z uresničevanjem dodatnosti sredstev,
Skrb za učinkovitost procesov upravljanja in spremljanja finančnih tokov na področju
strukturne politike.
Vzdrževanje informacijskega nadzornega sistema za izvajanje centraliziranega
vsebinskega nadzora vseh programov, podprogramov in ukrepov DRP.
Poročanje Svetu RS za strukturno politiko v zvezi z regionalno strukturno politiko.
Komunikacijo in razvoj partnerskih odnosov z RRA, s socialnimi partnerji in institucijami
civilne družbe.
Posredovanje informacij RRA o celotni ponudbi razvojnih spodbud, zagotavljanje
svetovalne podpore pri pripravljanju projektov ter pri pridobivanju potrebnega lokalnega in
državnega sofinanciranja.
Pri opredelitvi specifičnih nalog je potrebo izpostaviti uskladitev z Uredbo o splošnih
akreditacijskih pogojih plačilnih Agencij RS za uporabo finančnih sredstev Evropske unije.
Podeljena akreditacija je pogoj za začetek uporabe finančnih sredstev Evropske unije.
Kadrovska struktura mora poleg drugih materialnih pogojev zagotavljati pogoje za:
• vzpostavitev učinkovitih sistemov notranjega finančnega nadzora,
• delovanje računovodske funkcije in
• uporabo predpisov, ki so pogoj za uporabo finančnih sredstev.
Obseg nalog Agencije bo v naslednjih letih v izrazitem vzponu. Kadrovska popolnitev
agencije še traja, do konca leta 2002 oziroma do vstopa v EU predvidevamo, da bo agencija
zaposlovala 36 ljudi. Zavedajoč se omejitev pri novem zaposlovanju v državni upravi, smo
nove zaposlitve predvideli le za najnujnejše naloge, v skladu z zahtevami Evropske Unije. V
zadnjem rednem Poročilu komisije o napredku Slovenije pri vključevanju Evropske unije je
posebej poudarjeno, da je pomembno, da se ustanove, predvidene v zakonodaji, hitro in
učinkovito vzpostavi, da bi se izboljšala upravna zmogljivost Slovenije za učinkovito
upravljanje predpristopnih instrumentov in kasneje za izvajanje strukturne politike EU. V
naslednjem letu zato načrtujemo še deset novih zaposlitev, ki povečujejo sredstva za izplačilo
plač, prispevkov, davkov in nadomestil v zvezi z delom, vzporedno pa tudi materialne stroške
in investicijske izdatke.
Na 4. seji z dne 21. decembra 2000 je Vlada RS obravnavala ključne naloge s področja
vključevanja Slovenije v Evropsko unijo v letu 2001 in sprejela sklep, da se določi minimalno
število delavcev, ki jih agencija potrebuje za obvladovanje povečanega obsega sredstev
pristopne pomoči, predvsem z namenom zagotoviti zadostno administrativno usposobljenost
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za črpanje sredstev strukturnih in kohezijskega sklada takoj po vstopu v EU. Poleg ukrepov za
dvig administrativne usposobljenosti mora agencija izvesti vse potrebne aktivnosti za
pridobitev akreditacije skladno z Uredbo Vlade RS o splošnih akreditacijskih pogojih
plačilnih agencij za uporabo finančnih sredstev EU najkasneje do 30. junija 2001.
Ustanovitev oz. začetek delovanja vsake institucije zahteva večja vlaganja v investicije,
predvsem nakup računalniške opreme (strojna in programska oprema, vzpostavitev sistema
pisarniškega poslovanja, ki predstavlja zakonsko obveznost, Uredba o pisarniškem poslovanju
in dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva, Ur.l. RS, št. 72/94 in 82/94 ter
Navodilo za izvajanje Uredbe o pisarniškem poslovanju in dolžnostih upravnih organov do
dokumentarnega gradiva, Ur.l.RS, št. 41/95), pisarniške opreme in pohištva,
telekomunikacijske opreme in napeljav, ter nakup avtomobila, zaradi racionalnejše porabe
finančnih sredstev iz naslova kilometrin. Število službenih poti v državi je pogojeno s
programsko usmeritvijo agencije, ki je dolžna v skladu z načelom partnerstva zagotavljati
redno prisotnost v regijah.
Vzpostavitev sistema regionalne strukturne politike zahteva tudi vlaganja v izobraževanje in
usposabljanje zaposlenih, saj bo potrebno izvajati nove naloge, ki zahtevajo specifična znanja.
Uredba o splošnih akreditacijskih pogojih plačilnih Agencij RS za uporabo finančnih sredstev
Evropske unije v 3. členu posebej poudaija stalno usposabljanje strokovnega kadra.
Agencija ne razpolaga z lastnimi poslovnimi prostori in opremo. Znesek najemnin za
poslovne in parkirne prostore, pisarniško opremo ter izvajanje in uporabo telekomunikacijskih
storitev predstavlja približno četrtino deleža v strukturi materialnih stroškov v okviru splošnih
namenov ARR.
Vloga Agencije za regionalni razvoj (ARR) je tudi spremljanje, vrednotenje in analiza
razvojnih programov (strategija regionalnega razvoja SRRS, državni razvojni program - DRP,
regionalni izvedbeni program RIP, regionalni razvojni programi - RRP, skupni razvojni
program SRP) in projektov financiranih iz naslova predpristopnih skladov (PHARE, ISPA) in
kasneje strukturnega sklada ERDF (European Regonal Development Fund) in Kohezijskega
sklada.
Za izpolnjevanje te vloge bomo v ARR izgradili učinkovit informacijski sistem (projekt je v
pripravi), katerega jedro bo podatkovno skladišče, ki bo sposobno neposrednega prenosa
podatkov iz različnih sektoijev (ministrstva), zavodov (npr. Zavod za statistiko), uradov,
regionalnih razvojnih agencij, itd. Sistem bo omogočal:
Izpis obveznih poročil (evropska komisija, MG),
Dostop pooblaščenim uporabnikom do statusnih poročil (deli in grafični prikazi
različnih dokumentov),
Spremljanje doseganja zastavljenih ciljev projektov, podprogramov, glavnih
programov, regij, itd.
Poizvedovanje v globino (ad-hoc analize) s pomočjo enostavnih orodij (Excell),
namenjen predvsem ugotavljanje vzrokov odmikov od zastavljenih ciljev, kot osnova za
ukrepanje, pripravo določenih scenarijev (trendov), itd.
Programiranje in izvajanje predpristopnih instrumentov Pliare
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Agencija za program Phare za področje ekonomske in socialne kohezije ter program
čezmejnega sodelovanja opravlja programske, pospeševalne, nadzorne, ocenjevalne in
koordinativne naloge. Pripravlja razpise in sodeluje pri izboru izvajalcev, vodi delo skupnih
odborov (Joint Co-operation Committee) z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. V okviru Phare
CBC Agencija vodi izvajanje Sklada za male projekte. Skupaj s programom INTERREG
izvaja aktivnosti promocije čezmejnega sodelovanja.
Phare ESC se je začel izvajati v letu 1999 s programom Regionalna politika: Posebni
pripravljalni program za strukturne sklade. Za obdobje 2000-2002 je Agencija s sodelovanjem
ostalih resoijev pripravila Preliminardni državni razvojni program (PDRP), kot osnova za
izvajane predstrukturnih instrumentov. PDRP je določil tri pilotne regije Savinjska, Pomuije
in Zasavje, v katerih naj bi se v tem obdobju izvajali programi in projekti nacionalnega Phare
ESC.
Na proračunski postavki PHARE - lastna udeležba EU projekti so zbrani vsi deleži
sofinanciranja oziroma lastne udeležbe ter plačilo davka na dodano vrednost po projektih
znotraj zgoraj navedenih proračunskih postavkah tega podprograma. Lastna sredstva so
namenjena sofinanciranju in plačilu DDV za Phare projekte, kateri so bili potrjeni s strani
Evropske komisije in slovenske vlade. Detajlna razdelitev sredstev, pravila za izvajanje
projektov in nosilci so navedeni v Finančnem memorandumu, podpisanem s strani Evropske
komisije in vlade Republike Slovenije. Za Phare CBC program se sredstva za lastno udeležbo
navezujejo na Phare CBC projekte in so pri opisu projekta navedena.
Strategija regionalnega razvoja Slovenije/Državni razvojni program do leta 2006
Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l. RS, št.
56/2000) zahteva pripravo Državnega razvojnega programa RS do leta 2006 (DRP-RS), ki je
opredeljen kot dolgoročni indikativni, praviloma sedemletni, izvedbeni dokument Strategije
gospodarskega razvoja Slovenije in drugih dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja,
ki prikazuje državne razvojne prioritete, glavne programe in podprograme. DRP-RS bo
pripravljen v povezavi s pripravo državnega proračuna in bo vseboval državne prednostne
investicijske in druge razvojne naloge ter opredelil njihovo vsebinsko navezavo na
pridružitvene procese Republike Slovenije z Evropsko unijo. DRP-RS bo podlaga za
pridobivanje predpristopne strukturne pomoči EU in za pogajanja o dodelitvi sredstev
strukturnih skladov in kohezijskega sklada po pristopu RS.
Gre za izredno obsežen projekt, ki zahteva močno podlago v strokovnih analizah, serijo
usklajevanj znotraj državne ravni ter državne ravni z lokalnimi skupnostmi, socialnimi
partnerji in civilno družbo in nenazadnje vključenost širše javnosti. Navedeno je povezano z
precejšnimi stroški, ki pa so neizogibni, če se želi Slovenija polnopravno vključiti v evropsko
strukturno in kohezijsko politiko. Na osnovi podrobnega planiranja ter izkušenj drugih držav
predvidevamo, da se bo od skupnega zneska, slabi dve tretjini namenilo za strokovne analize,
dobra četrtina bo namenjena izvedbi usklajevanj in delavnic na regionalni in lokalni ravni,
medtem ko bo preostanek namenjen s pripravo povezanimi materialnimi stroški (kopiranje,
prevajanje, reprezentanca, prenosni računalnik s projektorjem). Agencija je dolžna na podlagi
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja za predložene RRP izvesti tudi
predhodno vrednotenje Državnega razvojnega programa
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma
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• Kadrovska popolnitev, organiziranje poslovanja in vzpostavitev sistema za pisarniško
poslovanje znotraj Agencije.
• Akreditacija Agencije kot plačilne Agencije RS za uporabo finančnih sredstev Evropske
unije.
• Zasnova informacijskega sistema za upravljanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje
programov predpristopne pomoči
• Izvedba komunikacijske strategije Agencije.
• Izvedba izobraževalne strategije ARR.
• Dokončanje regionalnih razvojnih programov v vseh statističnih regijah.
• Priprava Državnega razvojnega programa do leta 2006.

06012102

1.

RAZVOJNI REGIONALNI PROGRAMI - NEPOSREDNE
REGIONALNE SPODBUDE

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog

Kot izhaja iz obrazložitve glavnega programa, nova regionalna strukturna politika zasleduje
cilj zmanjšanje regionalnih razlik s spodbujanjem razvoja prednostnih območij regionalne
strukturne politike.
Pri prednostnih območjih regionalna strukturne politike gre za:
območja (občine) s posebnimi razvojnimi problemi, kot jih opredeljujeta: Uredba o
območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v RS (Uradni list RS št.. 19/1999)
in Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS št. 59/00). V to skupino sodijo (i)
ekonomsko šibka območja, (ii) območja s strukturnimi problemi, (iii) razvojno omejevana
območja in območja z omejenimi razvojnimi dejavniki;
regije z nižjo stopnjo razvitosti, še posebej pa tiste, ki po vrednosti BDP po kupni moči na
prebivalca ali stopnji brezposelnosti najbolj negativno odstopajo od državnega povprečja;
obmejna območja, ki bodo prizadeta z opuščanjem meje z Avstrijo, Italijo in Madžarsko
in vzpostavljanjem ostrejšega mejnega režima na meji s Hrvaško.
V okviru podprograma Regionalni razvojni programi - neposredne regionalne spodbude so
zajete tiste državne spodbude, ki so namenjene reševanju specifičnih problemov prednostnih
območij v skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter
prioritetnih aktivnosti, ki bodo opredeljena za ta območja v regionalnih razvojnih programih.
2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj je doseganje visokega življenjskega standarda in kvalitete življenja
prebivalcev vseh slovenskih regij s pospeševanjem razvoja okolju prijaznega gospodarstva,
varovanjem naravnih dobrin, naravne in kulturne dediščine, prostorskih identitet ter drugega
javnega dobra v vseh slovenskih regijah in sicer s oblikovanjem vseslovenskega
gospodarskega razvojnega pola z gospodarsko krepitvijo in prometno povezavo regionalnih
središč drugega reda ter z dvigom kategorije najpomembnejših slovenskih središč s
pritegnitvijo in križanjem glavnih evropskih prometnih smeri. S tem bodo mesta kot
najpomembnejši generatorji razvoja dobila novo vlogo v evropskem in nacionalnem okviru.
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Kvantifikacija cilja: doseganje kupne moči BDP na prebivalca, ki bo v vseh slovenskih
regijah SKTE-3 višja od povprečja EU2.
Cilji do leta 2006 so naslednji:
■ Zaustaviti trend povečevanja razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih
med regijami, s poudarkom na celostnem razvoju mest, ki so nosilci regionalnega razvoja v
povezavi s podeželjem. Kvantifikacija cilja: najmanj ohranitev razlike v kupni moči BDP na
prebivalca na SKTE-3 ravni na razmerju 1,7:1 med najbolj in najmanj razvito regijo.
■ Trajnostni razvoj vseh slovenskih regij in preprečevanje nastajanja novih območij z
večjimi razvojnimi problemi. Kvantifikacija cilja: dvig absolutne ravni kupne moči BDP na
prebivalca in zmanjšanje registrirane stopnje brezposelnosti v vseh statističnih regijah na
SKTE-3 ravni.
■ Ohranjanje vsaj minimalne poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
Kvantifikacija cilja: neto medregijski selitveni saldo v nobeni slovenski statistični regiji na
SKTE-3 ravni ne bo večji od - 0,5 prebivalca na 1000 prebivalcev.
■ Izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, merjeno v BDP po kupni moči na
prebivalca, v primerjavi z obmejnimi regijami v Avstriji in Italiji. Kvantifikacija cilja: hitrejši
razvoj Osrednjeslovenske, Goriške in Obalno-kraške regije od italijanskih obmejnih regij;
dohitevanje avstrijskih manj razvitih regij s strani ostalih slovenskih statističnih regij.
3.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti

a) Razvoj prednostnih območij regionalne strukturne politike - lokalna infrastruktura
Na podlagi izvedbe razpisov za lokalno infrastrukturo v preteklih letih ter na podlagi
analize potreb in razvojnih možnosti ob pripravi dispozicije za regionalne razvojne programe
je bilo ugotovljeno, da neizgrajena infrastruktura na prednostih območjih še vedno predstavlja
razvojno oviro. MG bo zato nadaljevalo s podpiranjem investicij v cestno ter vodooskrbno
infrastrukturo na demografsko ogroženimi območji, kot to omogoča 28. člen Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ( Uradni list RS, št. 60/99 ) in Uredba o
območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji ( Uradni list
RS, št. 19/99).
PP: 5067 - Lokalna infrastruktura: 1000 milijonov SIT
b) Regionalna infrastruktura
Na podlagi izvedbe razpisov za regionalno infrastrukturo v preteklih letih ter na podlagi
analize potreb in razvojnih možnosti ob pripravi dispozicije za regionalne razvojne programe
je bilo ugotovljeno, da neizgrajena infrastruktura na prednostnih območjih še vedno
predstavlja razvojno oviro. Zato bomo nadaljevali s podpiranjem izgradnje infrastrukturnih
objektov regionalnega značaja.
Posebej bodo obravnavani tisti projekti, ki imajo velik razvojni (multiplikacijski) učinek za ta
območja in predstavljajo velik finančni zalogaj, ki jih privatni sektor v sodelovanju z
lokalnimi skupnostmi niso zmožni v celoti pokriti.
V tem okviru bo še posebna pozornost namenjena sofinanciranju priprave projektov za
izvedbene dele regionalnih razvojnih programov. S tem bo povečana ponudba projektov in
ublažena ena večjih pomanjkljivosti pri vključevanju Slovenije v strukturno politiko Evropske
:
Čeprav BDP na prebivalca po kupni moči ni edini kazalec življenjskega standarda, pa je najpogosteje
uporabljani kazalec in omogoča mednarodne menjave.
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unije. Za uspešno uresničevanje razvojnih programov mora namreč obstajati zadostna
konkurenca med projekti.
PP: 5804 - Regionalna infrastruktura: 992.000.000 SIT
c) Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije
Zakonsko podlago za izvajanje projektov podprograma predstavljata Zakon o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) ter Zakon o postopnem zapiranju
Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 61/00).
Ministrstvo za gospodarstvo bo na območju Zasavske regije izvajalo vse razpoložljive ukrepe
regionalne politike, kar pomeni sofinanciranje infrastrukture, podjetniškega sektorja,
podjetniških con, izvedbenih delih regionalnega razvojnega programa in drugih ukrepov
skladno s programom, sprejetim na Vladi RS.
PP: 6521 - Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije: 400 milijonov SIT.
č) Ublažitev gospodarskih posledic sprememb mejnih režimov zaradi pristopa k EU
Približevanje k Evropski uniji (EU) prinaša Sloveniji tudi nekatere nezaželjene učinke, ki
zahtevajo strukturno prilagoditev območij, ki bodo v tem procesu najbolj prizadeta. Proces
opuščanja državne meje ter vzpostavitev zunanje (Schengenske) meje EU predstavlja bistveno
spremembo tako gospodarskega kot družbenega okolja (npr. opuščanje prostocarinskih
prodajaln na mejnih prehodih). Vlada je zato pravočasno pristopila k procesu spodbujanja
strukturnih prilagoditev ter spodbujanja razvoja v teh območjih. Imenovala je medresorsko
komisijo za odpravo gospodarskih posledic opuščanja državne meje (julij, 2000) in sprejela
sklep, ki določa pripravo posebnih programov. Vlada RS je že v letu 2000 sprejela Predlog
projektov za čezmejno sodelovanje med RS in Republiko Hrvaško. V okviru tega programa
bodo financirani projekti iz različnih področij. Potrebno bo tudi pripraviti dolgoročni strateški
dokument za čezmejno sodelovanje z HR.
PP: 5879 - Ublažitev gospodarskih posledic sprememb mejnih režimov zaradi pristopa k EU:
100 milijonov SIT
4.

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

Priprava in izvedba usklajenih projektov na prednostnih območjih regionalne razvojne
politike v skladu z določili Zakona o skladnem regionalnem razvoju.

06012103

VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE SISTEMA REGIONALNE
RAZVOJNE POLITIKE

PHARE CFCU - SL 9701, PHARE CFCU - SL 9702, PHARE CFCU - SL 9802,
PHARE CFCU - SL 9807, PHARE CFCU - SL 991 l(Ita), PHARE CFCU - SL 9912
(Avs), PHARE CFCU - SI.00.09 (Av), PHARE CFCU - SI.00.08 (Hu).
PHARE SPP - SL 9804, PHARE PPFSL -9914, PHARE ESC -SI 0004
PHARE - lastna udeležba EU projekti
/.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog
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Zagotovo lahko uvrstimo 50% Slovenije v območje čezmejnih vplivov. Ta položaj narekuje
Sloveniji večjo orientiranost v čezmejno sodelovanje med obmejnimi regijami sosednjih
držav.
Sodelovanje v Phare programu čezmejnega sodelovanja (Phare CBC) omogoča Sloveniji
učinkovitejše odpravljanje razvojnih ovir, ki so posledica obstoja mej in izkoriščanje
prednosti, ki jih takšno sodelovanje prinaša.
Phare CBC se je začel izvajati leta 1994 z Italijo. Leta 1995 se je program razširil na
Avstrijo in Madžarsko. V tem obdobju je bilo odobrenih več kot 150 projektov, od tega jih je
trenutno 77 v izvajanju.
Leta 1995 so bili izdelani trije večletni programski dokumenti (Multi Annual Indicative
Programme) za program z Avstrijo, Madžarsko in Italijo za obdobje 1995-1999. Dokumenti
so predstavljali strateško osnovo za implementacijo Phare CBC v tem obdobju.
Za obdobje 2000-2006 je Slovenija skupaj s čezmejnimi partneiji pripravila Skupni
programski dokument (Joint Programing Document) za program z Avstrijo, Italijo in
Madžarsko. Dokument predvideva skupne bilateralne organe, postopno skupno izvajanje
Phare CBC/INTERREG 3 programov in prehod na sistem, ki velja za članice EU v programu
interreg;
V okviru aktivnosti Delovanje in obveščanje RRA bomo zagotavljali sredstva za naloge, ki jih
bodo RRA opravljale na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, med
katere sodi tudi sodelovanje pri pripravi in spremljanju ter nadzoru nad izvajanjem programov
predpristopne pomoči Phare za področje ekonomske in socialne kohezije ter programov
čezmejnega sodelovanja.
2.

Navedba ciljev podprograma

Dolgoročni:
• V okviru predpristopnih instrumentov socialne ekonomske kohezije prispevati k odpravi
razvojnih ovir povezanih z obstojem mej in izkoristiti potenciale in sinergijske učinke
čezmejnega sodelovanja, kar bo dvignilo nivo kvalitete življenja v obmejnih statističnih
regijah4
• Prispevati k izpolnjevanju pogojev za članstvo Slovenije v EU
• Vzpostaviti instrumente za izvajanje projektov ekonomske in socialne kohezije , skladno z
načeli in postopki, ki jih omogoča program Phare.
Kratkoročni:
• Izvedba Phare CBC projektov v skladu s predpisi in planiranimi učinki (Delegacija skozi
izvajanje projektov sorazmerno enostavno ocenjuje usposobljenost Agencije za prevzem
ostalih nalog npr. akreditacija in na osnovi tega določa tudi višino pomoči za področje
socialne ekonomske kohezije)
• Izvedba Phare ESC projektov v skladu s predpisi in planiranimi učinki
• Dvigniti absorbcijo Phare sredstev
Pobuda skupnosti v okviru strukturnih skladov.
~ Obmejne statistične regije: Obalno kraška, Goriška, Gorenjska, Savinjska. Koroška, Podravje in Pomuri?.
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•
•
•

Odprava »miselnih« ovir v čezmejnem sodelovanju
Vzpostaviti trajnostne povezave med čezmejnimi partnerji
Usposobiti regionalne in lokalne institucije za sodelovanje v strukturnih skladih

3.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripradajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti

Zakonska in planska osnova za izvajanje Phare CBC predstavljajo naslednji dokumenti:
• Finančni memorandum SL-9701, Slovenija-Italija
• Finančni memorandum SL-9702, Slovenija-Avstrija
• Finančni memorandum SL-9802, Slovenija-Italija
• Finančni memorandum SL-9807, Slovenija-Avstrija
• Memorandum o sporazumu ZZ-9621, Slovenija/Avstrija/Madžarska
• Finančni memorandum SL-9911, Slovenija-Italija
• Finančni memorandum Sl-9912, Slovenija-Avstrija
• Finančni memorandum SI.00.09, Slovenija-Avstrija
• Finančni memorandum SI.00.08, Slovenija-Madžarska
• Finančni memorandum SL 9914 Project preparation facility (PPF)
• Finančni memorandum SL 9804 Special preparatory programme (SPP)
• Finančni memorandum SI 0004 Phare ESC
• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Slovenije
• Podzakonski akti Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
• Memorandum o soglasju med Vlado republike Slovenije in Evropske komisije (5.6.1995)
• Predhodni državni razvojni program 2000-2002
• S trategij a Regionalnega razvoj a S lo venij e
• Accession Partnership Programme
• National Programme for the Adoption of the Acquis
• Multi-Annual Indicative Programme 1995-1999 za program z Italijo in Madžarsko

a) 88491; Proračunska postavka PHARE CFCU - SL 9802 v višini 20,465 mio Sit se nanaša
na Finančni memorandum SL-9802, Slovenija-Italija.
Projekt: Villages of Breginj Corner
Cilj:
• Oživljanje vasi v Breginjskem kotu v okviru pospeševanja rekonstrukcije tipičnih stavb
značilno za to okolje
Obstoječe stanje
Pogodba za Phare sredstva je bila podpisana Marca 2000 in se zaključi junija 2001. Slovenska
sredstva se bodo uporabila za nadaljevanje aktivnosti projekta, ko se izteče Phare pogodba.

b) 88553; Proračunska postavka PHARE CFCU - SL 9911 v višini 228,636 mio Sit se
nanaša na Finančni memorandum SL-9911, Slovenija-Italija. V letu 2000 postavka na ARR
8553.
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1. Projekt: Small Project Fund
Cilji:
• Dvig čezmejnega sodelovanja na področju kulture, okolja, izobraževanja in turizma
• Dvig sposobnosti delovanja čezmejnih institucij
Obstoječe stanje Projekta:
Smernice za izvedbo Sklada za male projekta v pripravi.
2. Projekt: Establishment of RDA on the Slo/Ita border region
Cilji:
• Dvigniti sposobnost delovanja regionalnih struktur na obmejnem območju med Slovenijo
in Italijo
• Prispevati k 'prijaznejšem' okolju za izvajanje aktivnosti čezmejnega sodelovanja
Obstoječe stanje:
Pogodba za Phare sredstva je bila podpisan decembra 2000. Izvajalec začel z pripravo
začetnega poročila.
c) 88461; Proračunska postavka PHARE CFCU - SL 9807 v višini 66,263 mio SIT se
nanaša na Finančni memorandum SL-9807, Slovenija-Avstrija.
1. Projekt: TA for setting up regional structures in SLO/A border region
Cilj:
• Dvigniti sposobnost delovanja RRA na Gorenjskem in Koroškem
• Pripraviti strokovne podlage za pripravo regionalnega razvojnega programa za Gorenjsko
Obstoječe stanje:
Pogodba z izvajalcem podpisana decembra 2000. Začetno poročilo v pripravi.
2. Projekt:
Small Project Fund
Cilji:
• Dvig čezmejnega sodelovanja na področju kulture, okolja, izobraževanja in turizma
• Dvig sposobnosti delovanja čezmejnih institucij
Obstoječe stanje Projekta:
Pogodba za Phare sredstva podpisana Oktobra 2000. Razpis za izbor malih projektov se
zaključi 28.1.2001.
d) 88551; Proračunska postavka PHARE CFCU - SL 9912 v višini 104 mio Sit se nanaša na
Finančni memorandum SL-9912, Slovenija-Avstrija.
1. Projekt:
Small Project Fund
Cilji:
• Dvig čezmejnega sodelovanja na področju kulture, okolja, izobraževanja in turizma
• Dvig sposobnosti delovanja čezmejnih institucij
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Obstoječe stanje Projekta:
Smernice za izvedbo sklada v pripravi.
e) 22120; Proračunska postavka PHARE CFCU - SI 0009 v višini 101,935 mio SIT se
nanaša na Finančni memorandum SI 0009, Slovenija-Avstrija.
1. Proj ekt: Jesenice Business Zone
Cilj:
• Ekonomska in prostorska regeneracija na prostoru zapuščenih industrijski objektov v
Jesenicah
• Izboljšati kvaliteto življenja v Jesenicah na račun zmanjševanja onesnaževanja in kreiranja
novih zaposlitvenih možnosti
Obstoječe stanje:
Razpisna dokumentacija za izgradnjo komunalne infrastrukture izdelana.
2. Projekt: Emerging EU
Cilj:
• Povečanje sodelovanja med regionalnimi institucijami v okviru čezmejnega sodelovanja
• Dvigniti usposobljenost podjetij na vstop v skupni trg
• Izboljšati izobraževalno infrastrukturo v Mariboru in Kranju.
Obstoječe stanje
Razpisna dokumentacija za gradnjo objektov v Mariboru in Kranju v izdelavi.
3. Small Project Fund
Cilji:
• Dvig čezmejnega sodelovanja na področju kulture, okolja, izobraževanja in turizma
• Dvig sposobnosti delovanja čezmejnih institucij

Obstoječe stanje:
Priprava smernic za izvedbo sklada za male projekte.

f) 22121; Proračunska postavka PHARE CFCU - SI 9701 v višini 6 mio Sit se nanaša na
Finančni memorandum SL-9701, Slovenija-Italija.
Projekt: Piu - Focal Points
Finančna sredstva: mio 6.0 SIT Phare sredstev
Cilj:
• Izboljšati kvaliteto planiranja na regionalni ravni v skladu z prakso, ki velja v državah EU
• Pripraviti osnutek programskega dokumenta za Phare/Interreg program za obdobje 20002006
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Obstoječe stanje:
Aktivnosti na Phare pogodbi zaključene septembra 2001. Nadaljnje aktivnosti na
dopolnjevanju skupnega programskega dokumenta se financirajo iz slovenskih sredstev.
h) 22122; Proračunska postavka PHARE CFCU — SI 0008 v višini 101,935 mio Sit se nanaša
na Finančni memorandum SI 0008, Slovenija-Madžarska.
1. Projekt: Joint Nature Park
Cilj:
• Pospešiti aktivnosti ustanovitve trilateralnega regijskega parka Goričko
• Izboljšati razvojne možnosti za lokalno prebivalstvo
Obstoječe stanje:
Priprava razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev.
3. Small Project Fund
Cilji:
Dvig čezmejnega sodelovanja na področju kulture, okolja, izobraževanja in turizma
Dvig sposobnosti delovanja čezmejnih institucij

Obstoječe stanje:
Priprava smernic za izvedbo sklada za male projekte.
g) NPP10; Proračunska postavka PHARE SI 0004 ESC (Ekonoska socialna kohezija) v višini
490.596 mio Sit se nanaša na Finančni memorandum IS 0004 Phare ESC.
V okviru omenjenega memoranduma so financirani trije projekti v pilotnih regijah.
Prvi projekt se izvaja v Pomuiju; mreža poslovnih inkubatoijev v Pomuiju in sicer v krajih
Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Odranci.Cilji projekta so izboljšanje zaposlenosti
produkcijskega sektorja v regiji in s tem podpora razvoja malih in srednje velikih podjetij.
Stavbe za poslovne inkubatoije se že nahajajo v vseh štirih območjih, v Ljutomeru in Murski
Soboti pa morajo biti še obnovljene. Vse prostore pa je potrebno dodatno opremiti za njihovo
delovanje.
Drugi projekt se izvaja v Savinjski regiji; spodbujanje zaposlovanja na lokalni ravni. Cilj
projekta je promovirati regionalni pristop in kreiranje novih delovnih mest v regiji, s pomočjo
razvoja inovacij, podjetništva in izobraževanja delovne sile. Pozornost je namenjena
predvsem razvojnim pobudam za mala in srednje velika podjetja ter s tem ustvarjanja novih
delovnih mest, izobraževanje brezposelnih za novo ustvarjena delovna mesta.
Tretji projekt se izvaja v Zasavski regiji; gospodarsko prestrukturiranje Zasavske regije.Cilj
projekta je razvoj infrastrukture malih in srednje velikih podjetij ter izboljšanje pogojev za
ustvarjanje novih delovnih mest v regiji, preko razširitve garancijskega sklada. Ustvaijeno bo
40 garancij za kredite, 5 novih podjetij z 140 delovnimi mesti, izboljšala se bo podjetniška
kultura.
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h) PP 8490; Proračunska postavka PHARE CFCU - SL 9914 v višini 207,633 mio Sit se
nanaša na Finančni memorandum SL-9914 Project Preparation Facility (PFF).
Agencija RS je zadolžena za pripravo razpisa za izvedbo projektov. Za pripravo vseh
potrebnih dokumentov smo izbrali z zbiranjem ponudb podjetje OIKOS, ki pripravlja in
usklajuje projektne predloge v regijah za Ekonomsko in socialno kohezijo in za CBC
projekte. Celotna vrednost namenjena za predpriprave projektov je 2 mio EUR. Za posamezni
projekt se lahko nameni največ 5% celotne vrednosti projekta, tako da se načrtuje, da se bo s
pomočjo teh sredstev sofinanciralo vsaj 10 različnih projektov.
Trije projekti so prvi iz celotnega paketa projektov, ki so namenjeni pripravi dokumentacije
za projekte, ki se bodo izvajali v okviru PHARE 2000-2002 in PHARE CBC. Sredstva za
pripravo dokumentacije: študij izvedljivosti, razpisne dokumentacije ipd. so sredstva
Evropske Unije in namenjena pripravi vseh predpogojev, da so projekti pripravljeni na
izvedbo.
Ti trije projekti sodijo v predpriprave treh projektov, ki se bodo izvajali v PHARE 2000 v treh
regijah, ki so bile določene s preliminarnim Državnim razvojnim programom. Z zaključkom
teh treh projektov bodo imeli projekti v okviru PHARE 2000 izpolnjene vse pogoje za začetek
izvajanja.
1. Feasibility study for Developing of regional employment financial instrument in Savinjska
region
2. Feasibility study for Strengthening the Guarantee Fund of Zasavje
3. Feasibility study for Business Incubator Network in Pomuije
i) 88577; Proračunska postavka PHARE CFCU - SL 9804 v višini 161,654 mio se nanaša na
Finančni memorandum SL-9804, Special Preparatory Programme (SPP).
Posebni pripravljalni program za struktune sklade je sestavljen iz treh delov:
tvvinning z Irsko, Veliko Britanijo in Nemčijo, ki predstavlja pomoč strokovnjakov držav
članic
tehnična pomoč z Nizozemskim institutom, ki Agenciji RS pomaga pri vzpostavljanju
institucionalnega okvira za izvajanje strukturnih skladov
pilotne akcije v treh pilotnih regijah:
Savinjska regija: "Developing regional employment financial instrument"
Zasavje: "Strengthening SME by implementing achievable and environment friendly
management system"
Pomuije: "New business structures in the role of stimulating the economic restructuring of
rural areas in Pomuije region"

yVDelovanje in obveščanje Regionalnih razvojnih agencij
V okviru aktivnosti Delovanje in obveščanje RRA je potrebno zagotoviti sredstva za
naslednje naloge, ki so jih RRA dolžne opravljati na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja in so hkrati povezane z aktivnostmi podprtimi v okviru predpristopnih
instrumentov programa Phare:
• priprava regionalnih razvojnih programov (RRP) in skupnih razvojnih programov,
• koordiniranje dela lokalnih razvojnih agencij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju RRP,
• spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja prioritet določenih v RRP in projektov
sofinanciranih s strani programa Phare,
• svetovanje in priprava projektov na razpise ,
• organiziranje in koordinacija drugih nalog s področja regionalne politike,
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• sodelovanje pri pripravi državnih dokumentov razvojnega načrtovanja: Strategije
regionalnega razvoja Slovenije in Državnega razvojnega programa.
Agencija bo za opravljanje nalog priprave RRP ter nalog povezanih z njegovim izvajanjem in
spremljanjem namenila v letu 2001 140 milijonov SIT. Realno je namreč pričakovati, da bo
polovica statističnih regij v naslednjem letu še v pripravljalni fazi RRP, medtem ko bo vsaj 6
regij že pričelo z njegovim izvajanjem. Zaradi čim kvalitetnejše priprave RRP, ki se bo
odrazila v večjem učinku na srednji rok, bo Agencija sofinancirala dvoje večjih delavnic za
vse partneije na regionalni ravni v okviru Slovenije.
4.

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

Rezultati:
• Izvedeni projekti
• Pridobljeno znanje uslužbencev v regionalnih in nacionalnih institucijah
Indikatoiji:
• 15-20 izvedenih projektov v skladu z Phare pravili
• 3-5 pripravljenih projektov in odobrenih s strani Komisije
• 90% absorbcija Phare sredstev
• Vzpostavljene številne povezave med čezmejnimi partnerji (srečanja, podpisani dogovori
o sodelovanju, skupno pripravljeni projekti)
• Usposobljenost uslužbencev v regionalnih institucijah za prevzem določenih nalog v
okviru izvajanja Phare CBC.

2125- URAD RS ZA STANDARDIZACIJO IN MEROSLOVJE
14012107
1.

NACIONALNI MEROSLOVNI SISTETEM

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Poslanstvo:
Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je slovenski nacionalni organ za standarde, ki je
odgovoren za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje nacionalnega sistema standardizacije, ki:
na mednarodno primerljiv način zagotavlja vsem zainteresiranim slovenske nacionalne in
druge standarde, predstavlja Slovenijo v mednarodnih in evropskih organizacijah za
standardizacijo ter omogoča ustvarjalno sodelovanje vseh zainteresiranih v Sloveniji.
Republiki Sloveniji zagotavlja slovenske nacionalne standarde na področjih
varovanje zdravja in življenja, varstvo okolja, splošne tehnične varnosti in varstva
potrošnikov.
Gospodarstvu Slovenije zagotavlja slovenske in druge nacionalne standarde ter strokovno
svetovanje na področju uporabe standardov ter s tem povečuje njegovo konkurenčnost.
Vizija in vrednote:
SIST je mednarodno priznana, vodilna nacionalna institucija ~a področju standardizacije, ki
svoje poslanstvo opravlja
na visoko strokoven,
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ekonomsko optimalen in
uporabnikom prijazen način
in v okviru sistema slovenske nacionalne standardizacije, zagotavlja storitve (standardi,
svetovanje, sodelovanje pri delu tehničnih odborov na nacionalni in mednarodni ravni), ki
somednarodno primerljive in prilagojene potrebam domačih odjemalcev.
Osnovni cilji
Upoštevajoč poslanstvo SIST v skladu z vizijo in vrednotami SIST vzpostaviti, voditi in
vzdrževati takšen nacionalni sistem standardizacije, ki bo zadostil vsem potrebam širše
skupnosti (javni in privatni sektor) na področju standardizacije.
Ključne naloge:
Izvajanje standardizacijske dejavnosti za zadovoljevanje različnih interesov uporabnikov
(države, gospodarstva, potrošnikov) z opravljanjem naslednjih nalog:
pripravljanje, sprejemanje in vzdrževanje slovenskih nacionalnih standardov in
standardizacij skih dokumentov
izdajanje standardov in standardizacij skih dokumentov
Izdajanje glasila, ki je namenjeno objavam o sprejetih slovenskih nacionalnih standardih ter
informacijam o drugih dokumentih s področja standardizacije in z njo povezanih dejavnosti
predstavljanje nacionalnih interesov v mednarodnih, evropskih in drugih nacionalnih
organizacijah za standardizacijo ter izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva (mednarodno
sodelovanje)
vzpostavitev in vzdrževanje baz podatkov o standardih in drugih dokumentih (informacijska
podpora) ter posredovanje informacij iz baz podatkov
izvajanje informacijskih storitev
izvajanje drugih nalog v skladu s predpisi (Uredba o postopkih notificiranja na področju na
področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti)
prodaja standardov in drugih dokumentov s področja standardizacije
izobraževanje zainteresiranih s področja dejavnosti standasrdizacije in uporabe standardov
promoviranje uporabe slovenskih nacionalnih standardov
potrjevanje skladnost proizvodov, procesov ali storitev s slovenskimi nacionalnimi standardi
SIST
2.

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

Mednarodni sporazum o tehničnih ovirah pri trgovanju, WTO/TBT (Uradni list RS, št. 10/95)
Na mednarodni ravni je Slovenija z WTO v letu 1995 (Uradni list RS, št. 10/95) podpisala
sporazum o tehničnih ovirah pri trgovanju (TBT), ki v dodatku 3 vsebuje tudi "Kodeks
uveljavljenega ravnanja za pripravo, sprejemanje in uvajanje standardov".
Slovenski nacionalni organ za standarde je pristopil k Kodeksu februarja 1996. S tem je
nacionalni organ za standarde dolžan izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma.
Nacionalni organ za standarde ima v obeh mednarodnih organizacijah za standardizacijo.
Evropski sporazum o pridružitvi Republike Slovenije EU (76. člen sporazuma)
Na evropski ravni je Slovenija od 1. 02. 1999 pridružena članica EU. Pridružitven sporazurrrv
76. členu pravi, da mora nacionalni organ za standarde aktivno sodelovati v evropskih
organizacijah za standardizacijo CEN, CENELEC, ETSI, kar pa bo izpolnjeno šele s
polnopravnim članstvom v CEN in CENELEC:
To bo doseženo z implementacijo zakona o standardizaciji in delovanjem SIST, ki se bo
moral kadrovsko, finančno in strokovno usposobiti in dokazati, daje izpolnil devet pogojev za
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polnopravno članstvo v CEN in CENELEC v letu 2001 in 2002 in bo konec leta 2002 postal
polnopravni član CEN in CENELEC.
Pogoji, kijih mora izpolniti so:
1. pogoj: Evropski dogovor med Republiko Slovenijo in EU
2. pogoj: Postavljen in v polnem delovanju nacionalni zakonodajni okvir za implementacijo
evropskih standardov, to je da bodo nacionalni predpisi omogočili evropskim standardom na
slovenskem trgu isto vlogo, kot jo imajo na notranjem trgu EU.
3. pogoj: Predložitev dokaza, da je Slovenski inštitut v RS priznan kot uradni organ za
standarde, kije pristojen za področja CEN, CENELEC, ETSI
4. pogoj: Plačilo članarine
5. pogoj: Država kandidatka mora dokazati, daje sposobna učinkovito obravnavati vprašanja
in obveznosti nacionalne članice CEN, CENELEC.Na leto bo moral Inštitut obdelati 3000
dokumentov CEN in 1500 dokumentov CENELEC.
6. pogoj: V zvezi s formalnim sodelovanjem v procesih CEN, CENELEC mora organizacija
kandidatka imeti delujočo telekomunikacijsko in IT infrastrukturo, ki bo omogočila
učinkovito odzivanje na velik obseg podatkov in dokumentov
7. pogoj: Privzem več kot 80% evropskih standardov pred sprejemom v polnopravno članstvo
v CEN in CENELEC
8. pogoj: Obveščanje CEN in CENELEC o delu na nacionalni ravni (vključno s postopkom
mirovanja). Predloženi morajo biti dokazi o ustreznih internih pravilih Inštituta.
9. pogoj: Kandidatka mora predložiti dokaz, da je politiko CEN/CENELEC o avtorskih
pravicah (SD n 42 in SD N 43) mogoče ustrezno izvajati v državi, upoštevaje nacionalno
zakonodajo o varstu pravic intelektualne lastnine.
V obeh evropskih organizacijah za standardizacijo CEN in CENELEC ima nacionalni organ
za standarde od leta 1992 status pridruženca, v ETSI (področje telekomunikacij) pa je
polnopravni član od leta 1993.
Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99), kije začel veljati 7. 08. 1999 je dal pravno
osnovo za spremembo statusa in reorganizacijo slovenskega nacionalnega organa za
standarde.
Sklep o ustanovitvi slovenskega inštituta za standardizacijo (potrditev na Vladi RS 20. 07.
2000)
Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za
ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 66/00)
V skladu s 6. členom Uredbe deluje kontaktna točka za izvedbo notifikacij na področju
standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti v okviru
nacionalnega organa za standarde (Slovenski inštitut za standardizacijo).
3.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti,

Navedba zakonskih podlag za izvajanje dejavnosti:
Mednarodni sporazum o tehničnih ovirah pri trgovanju, WTO/TBT (Uradni list RS, št. 10/95)
E\Topski sporazum o pridružitvi Republike Slovenije EU (76. člen sporazuma)
Nacionalni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU
Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99)
Sklep o ustanovitvi slovenskega inštituta za standardizacijo (potrditev na Vladi RS 20. 07.
2000)
Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za
ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 66/00)
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Obrazložitev aktivnosti, ki se izvajajo v okviru podprograma s pripadajočimi proračunskim
postavkami:
Aktivnost 1 - Pripravljanje in sprejemanje standardov in standardizacijskih dokumentov
Priprava slovenskih nacionalnih standardov s privzemom evropskih in mednarodnih
standardov na pobudo zainteresiranih (država, gospodarstvo, potrošniki).
Ključne naloge: pripravljanje in sprejemanje naslednjih standardov in standardizacij skih
dokumentov:
Privzem evropskih standardov EN z razglasitvijo in prevodom naslova, katerih uporaba
ustvari domnevo o skladnosti.
Privzem mednarodnih in evropskih terminoloških standardov s prevodom
Privzem drugih standardov z razglasitvijo, platnico in prevodom.
Aktivnost 2 - Izdajanje standardov in standardizacij skih dokumentov
1. Opis aktivnosti, poslanstva in ključnih nalog:
Proces priprave standarda v slovenskem jeziku (prevod) je dolgotrajen in poteka povprečno 2
leti. Osnovni prevod mora skozi določen postopek usklajevanja izrazja (delovni osnutek,
osnutek, predlog, predlog za javno obravnavo).
Besedilo predloga slovenskega standarda v skladu z Navodilom o sprejemanju in izdajanju
slovenskih standardov, pred dokončno potrditvijo v tehničnem odboru pregleda redakcijsko
lektorski odbor, ki opravi terminološki - redakcijski pregled in uskladitev izrazja.
1. Opis aktivnosti, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika:
Informacijske storitve (baze podatkov) in notifikacije, knjižnica, standardoteka, prodaja
Izobraževanje strokovnjakov za delo v mednarodnih in evropskih tehničih odborih,
pododborih in delovnih skupinah
Usposobljenost slovenskih strokovnjakov za delo v mednarodnih in evropskih tehničnih
odborih je pogoj za aktivno sodelovanje na področju standardizacije CEN in CENELEC
(pogoj za aktivno sodelovanje je povnopravno članstvo Inštituta v CEN in CENELEC) in je v
skladu z zahtevami 76. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi RS k EU. Strokovnjaki, ki
delajo in bodo delali v medanarodnih in evropskih TC, SC in WG morajo biti seznanjeni z
mednarodnimi in evropskimi standardizacij skimi pravili.
Strokovnjake mora usposobiti nacionalni organ za standarde, ker edini to znanje ima.
Aktivnost 5 - Vzpostavitev in vzdrževanje standardizacij skih baz podatkov ISO, IEC, CEN,
CENELEC, ETSI, SIST
Prehod mednarodnih in evropskih organizacij za standarizacijo (ISO, IEC, CEN, CENELEC)
na elektronski način poslovanja v začetku leta 2001 bo za nacionalne organe za standarde
pomenila nujen prehod iz papirne oblike izvajanja dejavnosti na elektronski način poslovanja
v začetku leta 2001 bo za nacionalne organe za standarde pomenila prehod iz papirne oblike
izvajanja dejavnosti na elektronski način dela.
Neorganiziranje tega področja bo praktično onemogočilo sodelovanje s temi organizacijami.
Organizirati bo potrebno tekoče iskanje in spremljanje vseh dokumentov, ki jih proizvajako te
organizacije, obvestil in podatkov o standardih na njihovih strežnikih, prenos dokumentov na
naše računalnike, njihovo arhiviranje, zapisovanje na medije, vnose v baze podatkov, njihovo
vzdrževanje in elektronsko posredovanje članom strokovnih teles ter uporabnikom z
upoštevanjem področja intelektualne lastnine.
V kolikor kot nacionalni organ za standarde ne bomo organizirali elektronskega načina
poslov anja in glasovanja
ne bomo mogli več sodelovati z mednarodnimi in evropskimi
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organizacijami za standardizacijo ISO, IEC, CEN IN CENELEC, kar bo imelo resne
posledice za vse uporabnike.
Aktivnost 6 - Mednarodno sodelovanje
Nacionalni organ za standarde je polnopravni član v ISO in EEC od leta 1992 in polnopravni
član v ETSI od leta 1993 ter pridruženec v CEN in CENELEC od leta 1992. Status
polnopravnega člana in pridruženca je zagotovil nacionalnemu organu določene
pravice,postavil pa tudi obveznosti, kot je plačevanje članarin.
Bistvena naloga Inštituta, kot nacionalnega organa za standarde je, da zainteresirani slovenski
javnosti (gospodarstvu, potrošnikom in državi) zagotovi možnost za aktivno delo na področju
evropske in mednarodne standardizacije in pridobivanje informacij ter prenos znanja na
nacionalno raven.
Da bi slovenska industrija in gospodarstvo dosegla evropsko raven se morata aktivno vključiti
v standardizacijsko delo na evropski in mednarodni ravni, že na ravni novih projektov, ki so
prva stopnja priprave novih standardov. Te izkušnje in znanje slovenski strokovnjaki
prenašajo na nacionalno raven in vgraijo v slovenski proizvod.Takšna vrsta sodelovanja se
lahko vzpostavi le preko nacionalnega organa za standarde.
Nacionalni tehnični odbori mednarodno sodelujejo s 184 mednarodnimi in evropskimi
tehničnimi odbori, kjer imajo status "opazovalca, O- member v CEN, CENELEC, ISO, IEC,
AECMA" in s 27 tehničnimi odbori kjer imajo status "aktivno sodelujočega, P- member v
ETSI,, ISO, IEC.
Udeležba na sestankih TC, SC in WG je za P-člane obvezna. Dokaze o napredovanju
usposobljenosti za aktivno delo v CEN in CENELEC (pogoj 5) in dokaze o sposobnosti
prenosa rezultatov dela iz nacionalne na evropsko raven in mednarodno raven in obratno.
Aktivnost 7 - Promocija
Promocija SIST za večjo prepoznavnost inštituta in povečanja prihodkov iz lastne dejavnosti.
4.

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

Glavni izvedbeni cilj je izpolnitev zahtev nacionalnega programa RS za prevzem pravnega
reda EU.
Glavni indikatorji in planirani rezultati so:
Privzem evropskih standardov EN v letu 2001, ki so podlaga slovenski zakonodaji
(izpolnjevanje zahtev nacionalnega programa RS za prevzem pravnega reda EU.
V letu 2001 predvidevamo sprejem 2500 standardov SIST.
2000 strani prevedenih mednarodnih ISO, IEC terminoloških standardov
Implementacija zakona o standardizaciji (začetek delovanja SIST)
Napredovanje pri izpolnjevanju drugih pogojev za polnopravno članstvo v CEN in
CENELEC.
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2126

URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

14013404

1.

ZAŠČITA INTELEKTUALNE LASTNINE

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Urad RS za intelektualno lastnino:
vodi postopke za podelitev patentov in priznanje znamk, modelov in označb porekla
blaga na podlagi ZIL in mednarodnih pogodb,
vodi postopek za registracije topografije polprevodniških vezij,
vodi postopek za izdajo dovoljenja za kolektivno uveljavljanje avtorske in sorodnih
pravic ter opravlja nadzor nad kolektivnimi avtorskimi organizacijami,
v okviru urada je ustanovljen Poravnalni svet za reševanje sporov v zvezi s pravicami
industrijske lastnine ustvaijenimi v delovnih razmeijih,
informacijska dejavnost (informacije o stanju tehnike, o veljavnih pravicah).
2.

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

Zagotavljanje varstva intelektualne lastnine na ravni, ki jo je RS programirala v
pridružitvenem sporazumu (čl. 68) in v sporazumu TRIPS v okviru WTO.
3.

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

Dosedanji obseg poslovanja in obveznosti v zvezi z vključevanjem v EPO, kije programirana
z mednarodnim sporazumom do 31.7.2002.
4.

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

Pravočasna in kakovostna obdelava celotnega letnega pripada zadev s področja patentiranja in
registracije znakov razlikovanja.
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Leto 2001

Obrazložitev finančnega načrta neposrednega uporabnika državnega proračuna -

2 VLADNI PRORA ČUNSKI UPORABNIKI
23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2312 Veterinarska uprava RS
2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva
2314 Inšpektorat RS za kmetijijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov
2317 Urad RS za varstvo in registracijo sort rastlin
2318 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
2319 Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil
I. PRORAČUNSKI IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI
H. PRORA ČUNSKI IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
m. GRAFIČNI PRIKAZ PRORAČUNSKIH IZDATKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH
IV. OBRAZLOŽITEV OZIROMA PROGRAM DELA
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IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov
23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MIN/PU/GPR/PPR/PP

Sprejeti
proračun 2000
(D

Predhodna
realizacjga 2000
~
(2)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
_.(3) (4M3):(2)

[MINISTRSTVO ZA _
""tZDARSTVO IN PREt
[2311

fr[Ministrstvo za kmetijstvojozdaretvo^^^

|! ^^£4^536^18^1

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
22301 Inšpektorat RS za kontrolo kakovosti kmet. pridelkov in živil Plače
22302 Inšpektorat RS za kontrolo kakovosti kmet. pridelkov in živil Materialni stroški
3020 Plače
1509 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
3344 Materialni stroški
8746 Splošno: Denacionalizacija - reševanje pritožb in revizija
pravnomočnih odločb
1403 Drugo: Odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane divjadi
2558 EU in mednarodno sodelovanje: Humanitarna pomoč
2419 Nakup kmetijskih zemljišč v skladu s 16. ČL Zakona o kmetijskih
zemljiščih, v smislu zaokroževanja kmečkih gospodarstev
5548 Investicije in investicijsko vzdrževanje
8444 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1997 - SL 9702
8494 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovanje z Italijo za leto 1998 SL 9802
8495 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1998 - SL 9807
8718 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine
11012302 Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU
1325 EU in mednarodno sodelovanje: Pakt stabilnosti
1327 EU in mednarodno sodelovanje: letni ustanoviteljski prispevek
za slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje predstavništvo v Bruslju
2428 EU in mednarodno sodelovanje: Drugi mednarodni projekti lastna udeležba
2561 EU in mednarodno sodelovanje: Sodelovanje z EU
5546 EU in mednarodno sodelovanje: Harmonizacija predpisov,
izdelava primerjalnih analiz in zakonodaje
7504 EU in mednarodno sodelovanje: Kotizacija za članstvo v
mednarodnih organizacijah
1474 Kmerijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov
kmetijstva
2426 Kmetijstvo: Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu
6635 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v Republiki
Sloveniji
8669 Okoljska ocena - tuja donacija
1326 PH.4RE: SPP - Pilotni projekt Pomurje
8435 PHARE CFCU - Nacionalni program za teto 1998 predpr-.stopna pomoč na področju kmetijstva - SNP 99-SL 9806
8493 PH.-lRz CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11022301 l krepi za stabilizacijo trga (trlno-cenovna politika)
22307 Sofinanciranje vzreje plemenskih živali
5536 Sredsn'a za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0
poročevalec, št. 16/V
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2.058.436
1.225.000
0

2.209.261
1.445.260
0

2.986.810
1.615.192
0

135.2
111,8

683.065
12303
357.879
14.000

852.590
94
403.419
13.833

988.246
35.926
387.252
13.739

115,9
38.342,4
96,0
99,3

25.000
41.781
972

33.896
37.812
0

34.090
27.076
0

100,6
71.6

90.000
0

43.844
37.143

42.579
61.617

97.1
165.9

12.470

13.038

104,6

9.906

11.629

117,4

0
833.436
0
0

255
764.001
0
0

0
1.371.618
39.380
24.350

0.0
179,5

34.008

18.987

18.753

98,8

156.433
57.000

85.140
20.411

88.666
21.829

104.1
106.9

79.943

92.638

70.119

75.7

35.000

15.180

53.400

351.8

229.770
241.282

173.590
151.875

205.710
371.297

118.5
244.5

0
0
0

469
0
63.738

472
34.720
8.766

100.7

o
24.398.553
15.751.000
0
9.991.000

141.973
20.091.087
12.586.861
0
6.858.658

434.156
26.350.582
16.732.490
0
9.600.390

305.8
131.2
132.9

13.8

140,0
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Sprejeti
proračun 2000
(i)

6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg)
11022302 Slovenski kmetijski okoljski program
5850 Območja s težjimi razmerami - ECO 1
5851 Slovenski kmetijski okoljski program - ECO 2. ECO 3
8202 PHARE CPCU - Pilotski nasad Tolmin
8345 PHARE CPCU - Skupni življenjski prostor
8346 PHARE CPCU - Oživljanje gorskih območij
11022303 Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva
1491 Agromelioracije
1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč
1497 Akumulacije
2430 Podeželje in agrarne operacije: Komasacije in sanacija
nedokončanih komasacij
2431 Podeželje in agrarne operacije: Izdelava predhodnih analiz in
investicijske tehnične dokumentacije ter promocije
2435 Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni program namakanja
2436 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje akumulacije
Vogršček
2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov
2449 Skupni nameni: Podpora ukrepom za pospeševanje kmetijstva v
občinah
2556 Skupni nameni: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu
in interesnemu povezovanju
3807 Poizkusni centri za namakanje
5537 Podpore tržnim organizacijam pridelovalcev
5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje
8227 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje in sanacija
melioracijskih sistemov
8745 Splošno: Komasacija - reševanje pritožb
5853 Programi podpor za prestrukturiranje živilstva
2424 EU in mednarodno sodelovanje: PHARE - lastna udeležba
1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov podpora
6637 Agromeieorološki monitoring
6689 SAPARD - tuja donacija
6718 SAPARD • lastna sredstva
8397 PHARE CPCU - CBC Italija 97
8415 PHARE CPCU-Kmetijstvo COP 97
11022304 Razvoj podeželja
1458 Ukrepi prostorskega urejanja - Obnova vasi
2429 Inovarivni programi za razvoj podeželskih ekonomij
2470 Podpore ekonomski diverzifikacijipodeželja - alternativni
dohocf\ovni viri
3804 Ukrepi prostorskega urejanja - Razvoj infrastrukture, povezane
z raz\-o:em kmetijstva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11032301 Delovanje služb in javnih zavodov
22309 Usposobitev rejskih organizacij za izvajanje javne službe v
živinoreji in Apimondia 2003
22310 Razvoj konjereje
4. marec 2001

Leto 2001
v tisoč tolarjih

Predhodna
realizacija 2000
(2)

Indeks
(4)=(3):(2)

5.760.000
3.477.000
2.562.000
500.000
415.000
0
0
4.120.553
90.000
50.000
30.000
100.000

5.728.204
3.455.640
2.928.935
494.833
0
20.743
11.129
3.725.198
90.000
32.647
30.534
85.696

7.132.100
5.472.583
3.439.040
1.991.360
0
31.213
10.970
3.072.200
74.346
23.975
11.354
182.975

124,5
158,4
117,4
402.4

15.000

1.123

6.805

605,7

169.999
30.000

44.797
30.000

93.682
19.840

209,1
66,1

70.000
500.000

99.115
499.081

48.114
0

48.5
0.0

50.000

89.500

9.770

10,9

10.000
50.000
524.775

8.040
8.500
1.877.009

3.599
8.423
1.973.165

44,8
99,1
105,1

104.000

150.5
98,6
82.5
82.6
73.4
37.2
213,5

0

10.500
300.000
93.279
120.000

9.578
524.294
45.260
125.532

9.617
442.474
24.283
120.985

100,4
84,4
53.7
96,4

3.000
1.200.000
600.000
0
0
1.050.000
200.000
260.000
200.000

0
0
0
8.276
116.216
323.388
17.830
93.442
21.752

0
0
0
8.873
9.920
1.073.309
198.341
188.509
288.442

107,2
8.5
331,9
1.112.4
201,7
1.326.1

390.000

190.365

398.017

209.1

3.659.346
2.322.000
0

3.S12.802
2.522.260
0

5.334.SS1
4.369.624
0

151.9
173.2

0
987

Predlog
proračuna 2001
(3)

0
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1317
1456
2423
2560
4181
6557

Javna kmetijska svetovalna služba
Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji
Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji
Kmetijska gozdarska zbornica
Javni zavod Lipica • investicijsko vzdrževanje in oprema
Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v
kmetijstvu
6767 Javni zavod Kobilarna Lipica
5545 Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable
1328 Identifikacija in registracija živali
11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in Hvali
22314 Javni zavod za kmetijstvo in mediteranske kulture
22315 Projekt: Center za varstvo rastlin in semenarstvo
1335 Odškodnine-zdravstveno varstvo rastlin
2471 Prognoza rastlinskih Škodljivih organizmov v kmetijstvu - oprema
5854 Fitofarmacevtska sredstva
6634 PHARE-lastna udeležba ffitosanitama oprema)
7704 Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin
11032303 Varstvo in registracija sort rastlin
1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in
oljkarstvo
1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri - podpora
1511 Kmerijsn-o: Obramba pred točo
4106 Skupni nameni: Zavarovanje kmetijskih pridelkov in vzajemna
zavarovalnica
6562 Obramba pred točo - oprema
11032304 Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in
raziskovanje
7706 EU in mednarodno sodelovanje: Mednarodni center za
senzorično analizo vina
1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk
2551 Kmetijsko: Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo - podpora
11032305 Kakovost in nadzor
6631 Politika kakovosti
1104 Gozdarstvo
11042301 Delovanje služb in javnih zavodov
1841 Javna gozdarska služba
11042302 Program obnove, nege in varstva gozdov
1407 Obnova gozdov: Obnova gozdov, Id so predmet
denacionalizacije
1411 Obnova gozdov: Obnova zasebnih gozdov
1438 Nega gozdov: Nega gozdov, ki so predmet denacionalizacije
1441 Nega gozdov: Nega v zasebnih gozdovih
2248 Obnova gozdov: Obnova gozdov na pogoriščih in obnova
gozdov posškodovanih v naravnih ujmah
6326 Varstvo gozdov: Preventivno varstvo gozdov
6327 Varst\'0 gozdov: Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih
6328 Gozdarsr. o - ostalo: Vzdrževanje življenjskega okolja prosto
živečih i:vali v zasebnih gozdovih
poročevalec, št. 16/V

Sprejeti
proračun 2000
(i)
0
495.000
1.042.000
400.000
45.000
90.000

Predhodna
realizacija 2000
(2)
0
494.999
1.042.000
597.055
45.000
102.379

1.894.511
516.327
1.112.878
175.168
40.291
100.113

150.000
100.000
0
426.955
0
0
0
4.858
276.350
9.716
136.031
400.888
165.419
147.000

150.900
89.927
0
193.585
0
0
0
9.778
65.255
0
118.552
349.777
165.419
141.531

149.694
89.209
291.433
211.320
0
0
19.480
5.989
65.851
0
120.000
341.681
175.578
122.474

21.000
5.000
52.469

21.000
21.827
0

20.554
23.075
0

10.000
309.503

0
276.710

0
292.741

1.943

988

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4)-(3):(2)
104,3
106.8
29,3
89,5
97.8
99,2
99,2
109,2

61,2
100,9
101,2
97,7
106,1
86,5
97,9
105,7

105,8

0

77.500
230.060
200.000
200.000
4.239.851
3.074.856
3.074.856
600.249
4.227

77.500
199.210
170.470
170.470
4.067.451
3.074.856
3.074.856
572.893
4.110

82.244
210.497
119.185
119.185
4.425.700
3.376.235
3.376.235
590.015
2'18

106,1
105.7
69,9
69,9
108.8
109,8
109,8
103,0
66.1

106.756
17.000
192.187
42.000

98.364
16.078
179.732
36.142

104.678
18.051
188.446
36.438

106,4
112,3
104.8
100.8

142.331
41.275
16939

140.580
41.275
24.271

141.444
40.473
24.161

100,6
98.1
99.5
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6329 Varstvo gozdov: Protipožarno varstvo na Krasu
6330 Gozdarstvo - ostalo: Semenarska in drevesničarska dejavnost v
gozdarstvu
11042303 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
4177 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest, ki so predmet
denacionalizacije
4178 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v zasebnih gozdovih
4179 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v državnih gozdovih
5547 Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest
11042304 Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu
22316 Gozdarske naloge v javnem interesu v KGZ
2552 Gozdarstvo: Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu podpora
2559 Drugo: Izvršba odločb ZZG Slovenije
6332 Gozdarstvo - ostalo: Odškodnine zaradi razglasitve gozdov s
posebnim namenom
6632 Podpora združevanju lastnikov gozdov
6633 Sofinanciranje investicij za izboljšanje pogojev pridobivanja
gozdnih proiz\>odov
6772 Gozdarstvo - ostalo: Financiranje nakupa varovalnih gozdov s
posebnim namenom
7702 Gozdarstvo: Podpora nevladnim organizacijam, strokovnim
prireditvam in strokovni publicistiki v gozdarstvu
1105 Ribištvo
11052301 Program razvoja ribištva
1422 Morsko ribišt\-o in marikultura
1449 Sladkovodno ribogojstvo
1859 Ribišt\'o: Ulov plave ribe - podpora
2553 Varstvo naravnih virov v ribištvu in monitoring ribolovnih
fondov v slovenskem morju
255 7 Ribištvo: podpore ribičem za preusmeritev dejavnosti in
socialne podpore
[2312 ||Veterinarska uprava RS

Sprejeti
proračun 2000
(1)

Predhodna
realizacija 2000
(2)"

29.025
8.509

28.184
4.156

28.949
4.657

102,7
112.1

379.980
70.620

302.711
40.516

351.937
38.620

116,3
95.3

189.500
79.860
40.000
184.766
0
93.100

182.478
71.291
8.426
116.991
0
94.674

205.500
68.137
39.680
107.513
0
92.309

112.6
95.6
470.9
91,9

5.350
8.316

596
0

1.033
0

173.2

10.000
40.000

0
0

0
0

20.000

17.667

9.920

56.1

8.000

4.054

4.251

104,9

180.000
180.000
13.500
40.500
68.400
35.100

160.931
160.931
13.500
52.094
68.400
26.938

151.099
151.099
0
46.641
61.242
43.216

93.9
93,9
0.0
89.5
89,5
160.4

4.699.479

4.218.446|[

4.514.764^[

107^

2.665.213
2.665.213
1.598.511
388.621
37.450
130.957
509.674
2.034.266
1.102.158
504.902
597.256
932.108
0
0
80.143
846.241

1.953.796
1.953.796
1.512.302
301.709
17.434
7.640
114.710
2.264.650
1.102.158
504.902
597.256
1.162.492
0
0
80.142
1.031.814

2.279.323
2.279.323
1.804.854
285.901
19.840
6.935
161.793
2.235.441
1.184.795
550.864
633.931
1.050.646
51.000
14.(10
85.064
87~J55

116.7
116.7
119.3
94.8
113.8
90,8
141.0
98.7
107,5
109.1
106.1
90,4

97.5

22.500

it

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
5968 Plače
4522 Materialni stroški
5549 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
5552 Odškodnine za živali, predmete in surovine
7717 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11032301 Delovanje služb in javnih zavodov
2562 Veterinarski inštitut Slovenije
2563 Veterinarski zavod Slovenije
11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
1340 Monitoring škodljivih ostankov okolja v živalih
1343 Certifikati in zaračunljive tiskovine
24 73 Vakcinacija l:sic
6685 Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali ter ukrepi
v veterini
4. marec 2001

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4M3):(2)

989

106.1
85.0
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Sprejeti
proračun 2000
(i)

77/5 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci
8166 Vakcinacija lisic - TUJA DOMAČIJA
11032305 Kakovost in nadzor
22318 Animo
22320 Sistematičen nadzor povzročiteljev zoonoz

5.724
0
0
o
o

|2313 IfUprava RS za pospeSevanje kmetijstva

1.952.085

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
5969 Plače
4523 Materialni stroški
7719 Investicije in investicijsko vzdrievanje driavn!h organov
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11032301 Delovanje služb in javnih zavodov
2565 Republiška kmetijsko svetovalna služba
11032304 Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in
raziskovanje
7718 Pospeševalne naloge

128.303
128.303
55.091
7.592
65.620
1.823.782
1.776.049
1.776.049
47.733

|2314^J[lnšpektonint^iUanetjjijstvo^ozdi^^
1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
5970 Plače
2618 Certifikati, informatika, obrazci in registri
4524 Materialni stroški
6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb in odškodnine
7720 Investicije in investicijsko vzdrževanje držamh organov
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11032305 Kakovost in nadzor
2619 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci
|2317 |[Urad RS za vai-stvo in registracijo sort rastlin

|2318 ^Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
1101 Urejanje kmetijstva, gozdai-stva in ribUr\a
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
6648 Plače
6649 Materialni stroški
6650 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
990

1.558.247
K
76.172
76.172
50.499
5.673
20.000
1.482.075
1.477.134
1.477.134
4.941

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Predhodna
realizacija 2000
(2)

°-°*
M
0,0
0.0
0,0
0.0
M
0,0
0.0
0,0

47.733

4.941

_J64037j:^

738L570^

851.123 ||

115,2|

753.637
753.637
599.094
3.432
86.430
23.400
41.281
10.400
10.400
10.400

728.313
728.313
625.797
2.343
68.279
17.666
14.228
10.258
10.258
10.258

840.971
840.971
718.338
2.612
69.257
38.000
12.764
10.152
10.152
10.152

115.5
115,5
114.8
111.5
101.4
215.1
89,7
99.0
99,0
99.0

43.848

25.121

29.758 |f"

118,5^

27.892
27.892
19.012
6.399
2.481
1.866
1.866
1.866

123.4
123.4
184.5
85.1
52.0
73.8
73,8
73.8

1.803.398

516,4|

34.238
34.238
16365
12.045
5.828
9.610
9.610
9.610

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
6639 Plače
6645 Materialni stroški
6646 Investicije in investicijsko vzdrievanje dr zavrih organov
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11032303 I 'arstvo in registracija sort rastlin
6647 Program varstva in registracije sort rastlin
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K

50.535
0
0
0
0

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
" (3) (4H3):(2)
22.517
44.6
0
0
0
0

K
22.595
22.595
10.306
7.516
4.772
2.527
2.527
2.527

449.999 I

349Ti98|[

449.999
449.999
0
197.920
252.079

349.198
349.198
55.685
123.791
169.722

0.0

J.
792.942
792.942
4! 1.997
1 '.3.163
2:2.782

227.1
227,1
-39.9
135.8
125.4
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Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog _
Indeks
proračuna 2001
(3) (4H3):(2)

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MIN/PU/GPR/PPR/PP

Sprejeti
proračun 2000
(1)

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11022303 Prestrukturiranje kmetijstva in tivilstva
1344 Stroški SAPARD po finančnem memorandumu
1346 SAPARD - tuja donacija
1347 SAPARD - lastna udeležba

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
1332 Plače
1334 Materialni stroški
1345 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1.010.456
1.010.456
1.461
685.476
323.519

0|l

0j\

14.77411

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

14.774
14.774
5.569
5.930
3.275

;

j
;
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IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
A. Bilanca odhodkov
23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
(1)
fll

MIN/K3/K4

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
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 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
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofiuiim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustano\<am
413 Drugi tekoči domaČi transferi
-/30 Tekoči transferi drugim ravnem države
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih
služb
414 T ekoči transferi v tujino
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini
4143 Drugi tekoči transferi v tujino
420 Nakup in 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
420" Nakup nematerialnega premoženja
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
430 Investicijski transferi
-3 00 Investicijski transferi drugim ravnem države
4301 Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam
-3 02 In\>esticijski transferi neprofitnim organizacijam
43 03 Investicijski transferi javnim podjetjem
43 05 Im-esticijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom
4306 Investicijski transferi posameznikom
430" Investicijski, transferi javnim, zavodom in javnim
gospodarskim zavodom
4} OS 1 n\<esticijski transferi v tujino
poročevalec, št. 16/V
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Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
J3J
(4)
46.4(i2.559 | jl00,00%fr I" "l2^8|

2.595.883
2.269.554
68.016
161.005
71.816
11.882
0
13.611
374.372
208.377
162.228
1413
2.354
2.230.394
854.989
150453
113.346
62.273
176 540
52.828
110.158
74310
0
635.497
16.567.826
0
16.567 826
0
0
248.154
248.154
10.684.641
874073
62.859
9.747 709

7.03%
6,15%
0,18%
0,44%
0,19%
0,03%
0,00%
0,04%
1.01%
0,56%
0,44%
0,00%
0,01%
6.04%
2,32%
0,41%
0,31%
0,17%
0,48%
0,14%
0,30%
0,20%
0,00%
1,72%
44.86%
0,00%
44,86%
0.00%
0,00%
0.67%
0,67%
28.93%
2,37%
0,17%
26,39%

3.272.007
2.854.402
76.792
208.030
101.352
13.581
0
17.850
472.132
262.785
204.592
1.784
2.971
3.178.199
913.035
268.145
105.748
64.624
207.804
75.879
164.328
148.919
203.877
1.025.840
22.615.867
9.770
22.606.097
0
0
241.708
241.708
10.663.593
378.111
65.333
10.220.149

37.812
37812
0
0
0
485.682
0
9 241
448 117
3.450
431
239
2401
21.804

0.10%
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
1.32%
0,00%
0,03%
1,21%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,06%

65.676
27.076
0
38.600
0
678.695
0
13.859
564 174
2.463
83.037
0
1.808
13354

0.14%
0,06%
0,00%
0,08%
0,00%
1.46%
0,00%
0,03%
1.21%
0,01%
0,18%
0,00%
0,00%
0,03%

3.706.351
245.880
17.667
79 725
0
2 868 379
90
491 625

10.04%
0,67%
0,05%
0,22%
0,00%
7,77%
0,00%
1,33%

5.274.682
616244
35 712
73 791
30 008
3.305.204
665 571
548 152

11.35%
1,33%
0,08%
0,16%
0,06%
7,11%
1,43%
1.18%

115.2
739.523,3
111.5

2 984

0,01%

0.00%

0.0

7.04%
6,14%
0,17%
0,45%
0,22%
0,03%
0,00%
0,04%
1.02%'
0,57%
0,44%
0,00%
0,01%
6.84%
1,97%
0,58%
0,23%
0,14%
0,45%
0,16%
0.35%
0,32%
0,44%
2,21%
48.68%
0,02%
48,65%
0.00%
0,00%
0.52%
0,52%
22.95%
0,81%
0,14%
22,00%

126.0
125.8
112.9
129.2
141.1
114.3
131,1
126.1
126,1
126.1
126.3
126.2
142.5
106,8
178,2
93,3
103,8
117,7
143.6
149,2
200.4
161,4
136.5

97.4
97,4
99,8
43,3
103,9
104,8
173.7
71,6

139.7
150.0
125,9
71.4
19 268,1
0,0
75,3
61,2
142.3
250,6
202.1
92,6
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
23

MINISTRSTVO

ZA

KMETIJSTVO,

GOZDARSTVO

IN

PREHRANO

11012301 UREJANJE KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN RIBIŠTVA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram obsega aktivnosti in investicije potrebne za ustrezno funkcioniranje ministrstva
in organov v sestavi. Podprogram sestavlja več sklopov in sicer: Sredstva, ki zagotavljajo
nujne materialne stroške, plače in investicije in planiranje potrebnih zaposlitev; seznanjanje
prebivalstva z aktivnostmi ministrstva; financiranje in pomoč živilsko predelovalni industriji
pri promoviranju v svetu in prodoru na tuje trge; zagotavljanje programa dela Inšpektorata RS
za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (PU 2314), Veterinarske uprave RS (PU 2312), Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (PU 2318), Urada za varstvo in registracijo sort
rastlin (PU 2317), Urada za priznavanje označb kmetijskih pridelkov in živil (PU 2319),
sredstva za odškodnine za škodo divjadi, sredstva za izvajanje pritožb v komasacijskih in
denacionalizacijskih postopkih, sredstva namenjena za izvajanje aktivnosti na podeželju,
harmonizaciji ter financiranju prevodov in ustrezne udeležbe strokovnih usposabljanj doma in
v tujini in programi tako imenovanega prekomejnega sodelovanja z Avstrijo in Italijo,
humanitarna pomoč v tujini.
2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Izboljšati in zagotavljati nemoteno delovanje ministrstva in organov v sestavi
Seznaniti državljane in državljanke z delovanjem in delovnim področjem ministrstva, ter
s tem posredno omogočiti javnosti kontrolo nad njegovim delovanjem
Pomoč slovenski živiljsko predelovalni industriji, njeni promociji v tujini in prodoru na
tuje trge
Hitrejše dokončanje denacionalizacij skih in komasacijskih postopkov
Čimprejšnja harmonizacija in izvedbe predpisov, ki jih zahteva EU, tako izboljšati
programe tako imenovanega prekomejnega sodelovanja z Avstrijo in Italijo
humanitarne pomoči tujini

3.

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

1403 Drugo: Odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane divjadi
Dejavnost: Izplačilo odškodnine oškodovancem, ki jim je škodo povzročila zaščitena divjad
Izhodišče: Trend povečanja odškodninskih primerov
Kazalci: Število odškodninskih zahtevkov, ki se premešajo v naslednje leto, vrste odškodnin,
ki naraščajo zaradi napadov divjih živali na ljudi
1509 Drugi odhodki za delo na drugih področjih

poročevalec, št. 16/V

994

4. marec 2001

Dejavnost: Izdelava promocijskih gradiv, sofinanciranje promocijskih gradiv, kritje
materialnih stroškov za potrebe promocije
Izhodišče: Javnost dela MKGP in organov v sestavi, njihovo odprtost preglednost in
zagotavljanje možnosti dostopa do informacij
2558 EU in mednarodno sodelovanje: Humanitarna pomoč
Dejavnost: Sodelovanje v okviru »World Food Programme« pri Združenih narodih v okviru
pomoči državam v boju proti lakoti
Izhodišče: Humanitarna pomoč Republiki Bosni in Hercegovini, v obliki prehrambenih
proizvodov in denarnega prispevka Združenim narodom Madagaskarju
2618 Certifikati, informatika, obrazci in registri (PU 2314)
Dejavnost: Vzpostavitev in povezava informacijskih baz, ki kot registri podatkov obstajajo na
raznih upravnih organih, zavodih in drugih javnih institucijah, vzdrževanje informacijskega
sistema fitosanitarne inšpekcije
Izhodišče: Izboljšanje in nadgradnja programa, ki ga uporablja fitosanitarna inšpekcija in
učinkovitejše upravljanje nadzora po posameznih predpisih.
3020 Plače
Sredstva za plače so namenjena za zaposlene na MKGP in organih v sestavi v skladu z
veljavnimi predpisi in na podlagi potijenega načrta zaposlovanja
3344 Materialni stroški
4522 Materialni stroški (PU 2312)
4524 Materialni stroški (PU 2314)
5548 Investicije in invest. vzdrž. državnih organov
5549 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev (PU2312)
5552 Odškodnine za živali, predmete in surovine (PU 2312)
5968 Plače (PU 2312)
5970 Plače (PU 2314)
6639 Plače (PU 2317)
6645 Materialni stroški (PU 2317)
6646 Investicije in invest. vzdrž. državnih organov (PU 2317)
6648 Plače (PU 2318)
6649 Materialni stroški (PU 2318)
6650 Investicije in invest. vzdrž. državnih organov (PU 2318)
6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb in odškodnine (PU 2314)
7717 Investicije in invest. vzdrževanje državnih organov (PU 2312)
7720 Investicije in invest. vzdrž. državnih organov (PU 2314)
8444 PHARE CFCU - program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1997 - SL9702
8494 PHARE CFCU - program prekomejnega sodelovanja z Italijo za leto 1998 - SL 9802
8495 PHARE CFCU - program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1998 - SL 9807
8746 Splošno: Denacionalizacija - reševanje pritožb in revizija pravnomočnih odločb
22311 Plače (PU 2319)
22312 Materialni stroški (PU 2319)
22322 Investicije in invest. vzdrž. državnih organov (PU 2319)
4.

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

11012302 SPREMLJAJOČI UKREPI PRILAGAJANJA EU
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
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Postavka 1474 Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva
izvajanje analitično-razvojnih nalog na področju kmetijstva, živilstva in razvoja podeželja v
skladu z zahtevami EU.
Postavka 2426 Kmetijstvo: vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu
vzpostavitev informacijskih sistemov za podporo dejavnosti, ki so predvidene kot potrebne v
ukrepih prilagajanja EU in v zakonih, ki so bili v okviru teh ukrepov sprejeti ali v pripravi. V
večini primerov gre za vzpostavitev in vzdrževanje registrov in evidenc, ki jih predvideva
Zakon o kmetijstvu, nekaj pa tudi drugi zakoni tega področja.
Postavka 2428 EU in mednarodno sodelovanje: Drugi mednarodni projekti - lastna udeležba
Izvajanje programa izobraževanja kadrov iz BiH pod vodstvom slovenskih strokovnjakov na
področju kmetijstva in prehranske industrije.
Postavka 2561 EU in mednarodno sodelovanje: Sodelovanje z EU
uresničevanje dvostranskega sodelovanja z EU (pripravljalni sestanki in pogajanja za članstvo
R. Slovenije v EU, pogajanja o nadaljnji liberalizaciji trgovine s kmetijskimi in agroživilskimi
proizvodi), bilateralno sodelovanje s posameznimi evropskimi državami, izvajanje" obvez do
Svetovne trgovinske organizacije (WTO).
Postavka 5546 EU in mednarodno sodelovanje: Harmonizacija predpisov, izdelava
primerjalnih analiz in zakonodaje
harmonizacija predpisov s pravnim redom EU.
Postavka 6635 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v Republiki Sloveniji
projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (financiranje 54% iz kredita Svetovne banke,
46% direktno iz proračuna).
Postavka 7504 EU in mednarodno sodelovanje: Kotizacija za članstvo v mednarodnih
organizacijah
plačilo članarin 21. mednarodnim organizacijam.
Postavka 8435 PHARE CFCU - tuja donacija - Nacionalni program za leto 1998 predpristopna pomoč na področju kmetijstva - SNP 99-SL 9806
Postavka 8493 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99
Postavka 8669 Okoljska ocena - tuja donacija
izdelava okoljske ocene in presoje vplivov na okolje na podeželju.
Postavka 22304 EU in mednarodno sodelovanje: Pakt stabilnosti
Pakt stabilnosti - Donacija RS Federaciji Bosne in Hercegovine in Republiki srbski:
realizacija sprejetih programov na področju kmetijstva za izgradnjo treh pilotskih kmetij za
proizvodnjo mleka v Federaciji BiH, dobavo kmetijske mehanizacije in hlevske opreme;
ustanovitev strojnega krožka v Republiki srbski, dobavo kmetijske mehanizacije. Poleg tega
se zagotavlja ustrezno usposabljanje kmetov za učinkovito delo z mehanizacijo.
Postavka 22305 PHARE: SPP - pilotni projekt Pomuije
V okviru izvajanja Phare - SPP- Posebnega pripravljalnega programa za strukturne sklade se
bodo v letu 2001 izvajali 3 pilotni projekti v 3 regijah. Pilotni projekt s področja kmetijske
strukturne politike se bo izvajal v Pomuiju: "New business structures in the role of
stimulating the economic restructuring of rural areas in Pomuije region". Za izvedbo projekta
mora R. Slovenija zagotoviti tudi lastna sredstva za sofinanciranje programa. Poleg
Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za delo in lokalnih virov, bo projekt sofinanciralo
tudi MKGP (že podpisano pismo o nameri).
Postavka 22306 EU in mednarodno sodelovanje: letni ustanoviteljski prispevek za slovensko
gospodarsko in raziskovalno združenje - predstavništvo v Bruslju
Letni ustanoviteljski prispevek za delovanje predstavništva slovenskega raziskovalnogospodarskega združenja (SRGZ) v Bruslju.
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2.

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

Postavka 1474 spremljanje in analiza učinkov uveljavljenih ukrepov kmetijske politike v
skladu z zahtevami pravnega reda EU; priprava strokovnih podlag za učinkovitejše
načrtovanje kmetijske politike (v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda
EU in Programom razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002).
Postavka 2426 Dolgoročni cilj je omogočiti, poenostaviti in pospešiti postopke, ki so z ukrepi
prilagajanja EU predvideni ali že ustrezno zakonsko podprti z uporabo informacijske
tehnologije.
Postavka 2428 Dvig prehranske varnosti ter vzpostavitev kmetijske politike in politike
prehranske industrije na nivo, primerljiv z državami EU, vzpostavitev mejne inšpekcijske
fitosanitarne in veterinarske kontrole.
Postavka 2561 Strateški cilji je realizacija obvez, ki izhajajo iz Državnega programa za
prevzem pravne reda EU (april 2000), ki vodijo do polnopravnega članstva Slovenije v EU,
izvajanje sporazumov o prosti trgovini (na področju kmetijstva) z 34 evropskimi državami,
uveljavitev strateških interesov slovenskega kmetijstva v okviru novega kroga pogajanj za
liberalizacijo trgovine s kmetijskimi proizvodi v okviru WTO.
Postavka 5546 Harmonizacija predpisov s pravnim redom EU
Postavka 6635 Zagotoviti podlage za IAKS, ki jih zahteva EU - zajeti rabo kmetijskih
zemljišč v Sloveniji in le-to prekriti z digitalnimi katastrskimi načrti.
Postavka 7504 Ohranitev članstva, zagotovitev informacij in podatkovne baze z delovnih
področij posameznih mednarodnih organizacij.
Postavka 8669 Višja dodana vrednost ter diverzifikacija proizvodnje na manjših kmetijah v
regiji; ustvariti možnost za hitrejši gospodarski in socialni razvoj regije, zagotoviti trajnostni
razvoj regije in izboljšati kvaliteto življenja ljudi v podeželskih območjih.
Dolgoročni cilji programa so v skladu s Programom reforme kmetijske politike 1999-2002,
1998; v razvojnim dokumentom Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva
2000-2002 (16.9.99).
Postavka 22304 Trajnostni razvoj kmetijstva v državah JVZ Evrope je eden od pogojev
stabilnosti v tem delu Evrope. Slovenija je v okviru mednarodne skupnosti prevzela obvezo,
da bo po svojih močeh pomagala pri obnovi in razvoju kmetijstva in živilsko predelovalne
industrije. To področje je eden od redkih trgov, kjer so slovenski kmetijski in živilski
proizvodi zelo cenjeni in imamo visok ■ trgovinski deficit. Z zagotavljanjem prehranske
varnosti ter vzpostavitev kmetijske politike in politike prehranske industrije na nivo,
primerljiv z državami EU, se bodo povečale možnosti gospodarskega sodelovanja Republike
Slovenije s temi državami.
Postavka 22305 Seznanitev z vsebino in načinom dela za izdelavo okoljske ocene za program
SAPARD.
Postavka 22306 Delež MKGP pri ustanovitvi SRGZ za plače direktorja in osebja, zaposlenega
v centru.
3.

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

Postavka 1474:
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izbira in imenovanje izvajalca agrarno ekonomskih analiz in raziskav v skladu z
zahtevami oz. potrebami ministrstva v letu 2001,
priprava letnega programa dela, izdelava letnega poročila o stanju v slovenskem
kmetijstvu v letu 2001 (zeleno poročilo za leto 2001), objava rezultatov,
izbira in imenovanje izvajalca projekta, vključitev določenega števila novih kmetij v
projekt »vodenja knjigovodstva na kmetijah« v skladu s programom prilagajanja
zahtevam pravnega reda EU, dograditev računalniškega programa, obdelava
podatkov, objava rezultatov.
izvedba programa PROGNOSFRUIT v enakem obsegu kot v preteklih letih.
Postavka 2426: nakup in vzdrževanje strojne in programske opreme, vzdrževanje sistemske
programske opreme, dogradnja računalniškega omrežja, vzdrževanje in razvoj specifičnih
programskih paketov za posamezne projekte
Postavka 2428: Realizacija projekta treh pilotskih kmetij v Federaciji BiH, ustanovitev
strojnega krožka v republiki Srbski, usposabljanje kadrov, organizacija delavnic in seminaijev
na področju kmetijstva in prehranske industrije.
Postavka 2561:
izdatki za službena potovanja doma in v tujini (skupaj 250 delavcev oz. 810
delovnih dni na tehničnih sestankih, twinningih, screeningih, pogajanjih, sejmih)
priprava sestankov, delavnic, seminaijev in okroglih miz v sklopu priprav za članstvo
Republike Slovenije v EU,
stroški strokovnega izobraževanja in usposabljanja, plačilo pisnih prevodov in
prevajanja, strokovna literatura, plačilo podlag zunanjih strokovnih sodelavcev.
Postavka 5546:
prevodi predpisov članic EU in slovenskih predpisov v angleščino
avtorski honoraiji, namenjeni strokovnjakom, ki nudijo strokovno pomoč pri
pripravi predpisov s področja kmetijstva
pogodbe o delu, za sodelovanje strokovnjakov pri pripravi predpisov
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, na katerih sodelujejo pripravljalci
predpisov
Postavka 6635: Zakon o ratifikaciji sporazuma o posojilu (Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin) med RS in Mednarodno banko za obnovo in razvoj; 21.12.1999, podpisniki
sporazuma so MOP, MKGP, MF, MP, VS. Izhodišča za izračun finančnih predlogov so že
sklenjene pogodbe, ter ocenjene vrednosti razpisov, predvidenih za leto 2001.
Postavka 7504: Udeležba na delavnicah, seminaijih, kongresih in simpozijih iz delavnega
področja posamezne mednarodne organizacije (FAO, OIE, OIV,EPPO, CJP, IFHA, EAAP, EARGE, EFCCMD, EVROMONTANA, IPGRI/GR/EC,IPGRI/EUFORGEN,itd.).
Postavka 8669: Izdelava okoljske ocene in presoje vplivov na okolje na podeželju je bila ena
od zahtev pri izdelavi Načrta razvoja podeželja 2000-2006 (Sapard) s strani EU, Komisije za
okolje. Za pomoč pri pripravi in izvedbi te posebne predpristopne pomoči EU je bilo
zadolženo nizozemsko ministrstvo za kmetijstvo, okolje in ribištvo ter nizozemsko
ministrstvo za zunanje zadeve. Delo zajema 3 faze, prvi dve fazi sta bili izvedeni v letu 2000,
tretji del pa bo izveden v letu 2001.
Postavka 22304: Dogovorjeni program sodelovanja ministrstev za kmetijstvo Republike
Slovenije, Federacije Bosne in Hercegovine in Republike srbske za leto 2000. Okvirni
program Strategije vključevanja Republike Slovenije v gospodarsko obnovo Jugovzhodne
Evrope, sprejeta na 139. seji Vlade R Slovenije 16.12.1998. Realizacija projekta treh pilotskih
kmetij v Federaciji BiH, ustanovitev strojnega krožka v republiki Srbski, usposabljanje
kadrov, organizacija delavnic in seminaijev na področju kmetijstva in prehranske industrije.
Postavka 22305: Razvoj novih oblik kmetijske proizvodnje z uporabo trajnih virov energije
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izpeljati izgradnjo nove proizvodne in predelovalne enote. za zelenjavo (glej priloga 7,
rastlinjak ogrevan s termalno vodo- občina Moravske Toplice)-kot pilotski projekt in uvedba
novih oblik in vsebin kmetijske proizvodnje v regiji, z višjo dodano vrednostjo.
Upravičenci: Javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb, Izvajalci del in dobavitelji opreme,
izbrani na javnih razpisih.
Postavka 22306: Zagotavljanje informacij s področja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in
ribištva, ki jih posreduje EU državam in pridruženim državam.
4.

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

Postavka 1474:
a-) agrarno-ekonomske analize in raziskave:
izdelava modelnih kalkulacij stroškov pridelave pomembnejših kmetijskih pridelkov
(mesečno)
spremljanje stanja v kmetijstvu v letu 2001 in primerjava s stanjem v državah EU in
CEFTA (spomladansko in jesensko poročilo, letno = zeleno poročilo)
usklajevanje metodologij zaradi primerljivosti agrarno-ekonomskih analiz in podatkov v
okviru OECD, EU
druge krajše analize in raziskave na zahtevo naročnika (MKGP)
b") FAJDN - spremljanje knjigovodstva na kmetijah:
določitev kmetij, na katerih se v letu 2001 uvede vodenje knjigovodstva v skladu s
kriteriji, ki jih določa zakon o kmetijstvu
določitev vrste in obsega knjigovodskih podatkov ter način njihove obdelave v skladu z
zahtevami EU
obdelava podatkov in objava rezultatov za leto 2001
c") spremljanje in napoved pridelka jabolk in hrušk letine 2001 ter posredovanje in izmenjava
podatkov v okviru mednarodnega sistema PROGNOSFRUIT
Postavka 2426:
Organizirati pristop do zunanjih virov (Centralni register prebivalstva, Davčni
register, Register prostorskih enot, Poslovni register...)
Vzpostavitev registrov: evidenca subjektov, register kmetijskih gospodarstev,
evidenca pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov oz. živil, evidenca o
finančnih podporah, evidenca o območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost, kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč. Evidenca trgovcev' in
uvoznikov določenih kmetijskih pridelkov oz. živil, evidenca imetnikov rejnih živali,
evidenca rejnih živali, kataster čebelje paše, pedološka karta, register planin in
skupnih pašnikov, evidenca okoljskih programov, register in kataster melioracijskih
sistemov.
Vzdrževanje registra pridelovalcev grozdja in vina.
Postavka 2428: Realizacija projekta treh pilotskih kmetij v Federaciji BiH, ustanovitev
strojnega krožka v republiki Srbski, usposabljanje kadrov, organizacija delavnic in seminarjev
na področju kmetijstva in prehranske industrije.
Postavka 2561: Organiziranje pododbora za kmetijstvo EU-SLO v Ljubljani, začetek pogajanj
za področje kmetijstva z EU, delovni sestanki nadzornih teles za spremljanje programov PHARE
in SAPARD v Bruslju), usposabljanje delavcev doma in v tujini (po programu) za vzpostavitev
Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, usposabljanja delavcev MKGP (monitoring
SAPARD), udeležba na pogajanjih in ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije
(WTO), organizacija konference OECD v Ljubljani, organizacija odbora EFTA - Slovenija v
Ljubljani, izvedba uradnih obiskov ministra in sodelavcev v državah EU in pridružitvenih
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članicah (na podlagi letnega programa), pogajanja z Republiko Avstrijo o zaščiti lipicancev,
prevod in izdaja OECD študije o slovenskem kmetijstvu.
Postavka 5546: Izvajanja Državnega programa za prilagoditev pravnemu redu EU, ki se v letu
2001 povečuje za približno 11%.
Postavka 6635: Zajeta raba kmetijskih zemljišč na območju cele države, prekritje rabe in
digitalnih katastrskih načrtov - delno (soodvisnost od ostalih sodelujočih institucij).
Postavka 7504: Udeležba na delavnicah, seminarjih, kongresih in simpozijih iz delavnega
področja posamezne mednarodne organizacije (FAO, OIE, OIV,EPPO, CIP, IFHA, EAAP, EARGE, EFCCMD, EVROMONTANA, IPGRI/GR/EC,IPGRI/EUFORGEN,itd.)
Postavka 8669: V letu 2001 bodo ovrednoteni dobljeni rezultati z vidika lokalne situacije in
predstavljeni v smislu določil oz pogojev EU okoljske politike.
Postavka 22304: Realizacija programa iz leta 2000. Sredstva so bila zagotovljena proračunu
2000, vendar je zaradi neuspelega javnega natečaja potrebno ponoviti javni razpis razpisa za
kmetijsko mehanizacijo in izdelavo projektne dokumentacije, izgradnja treh pilotskih kmetij v
Federaciji BiH, ustanovitev strojnega krožka v republiki Srbski, usposabljanje kadrov,
organizacija delavnic in seminarjev na področju kmetijstva in prehranske industrije.
Postavka 22305: Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na
nivoju ukrepa.
Indikatorji napredka:
povečanje kmetijske diverziftkacije,
10 kmetijskih proizvajalcev, kot podjetnikov,
razvoj podobnih projektov v regiji,
povečanje potencialov za rabo trajnih in cenejših lokalnih virov energetskih virov,
izgradnja 1 ha rastlinjakov, ogrevanih s termalno vodo,
razvoj modernega demonstracijskega centra,
praktična uporaba trajnih metod usposabljanja v kmetijstvu,
sklop delavnic v povezavi s Centrom za usposabljanje Rakičan,
usposobljeni udeleženci,
aktivna udeležba Centra za usposabljanje Rakičan, tako v programskem delu, kot v delu
usposabljanja.
Rezultati projekta:
izgradnja novih kmetijskih (podjetniških) fizičnih infrastruktur v regiji,
izvedba razvitega modela za usposabljanje in izobraževanje,
usposobljeni ljudje.
Postavka 22306: Zagotavljanje informacij s področja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in
ribištva, ki jih posreduje EU državam in pridruženim državam.
11022301

1.

UKREPI
ZA
POLITIKA)

STABILIZACIJO

TRGA

(TRŽNO-CENOVNA

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Ukrepi za stabilizacijo trga obsegajo dve skupini ukrepov tržno cenovne politike: (1)
neposredna plačila v kmetijstvu (eko 0) in (2) ukrepe za stabilizacijo trga (na notranjem in
zunanjem trgu). S temi ukrepi se v skladu z razmerami na trgu s kmetijskimi proizvodi in
živili, cilji kmetijske politike na cenovnem in dohodkovnem področju ter skladno s cilji,
ukrepi in aktivnostmi, ki izhajajo iz procesa prilagajanja slovenskega kmetijstva za prevzem
in izvajanje skupne kmetijske politike EU zagotavlja postopna usposobitev slovenskega
kmetijstva in živilstva za prevzem skupne kmetijske politike na tržno cenovnem področju.
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Neposredna plačila so namenjena pridelovalcem določenih poljščin in hmelja in rejcem živine
kot nadomestilo za izpad dela dohodka zaradi nižjih cen le -teh na trgu, ki so posledica
liberalizacije kmetijskih trgov oz. sprememb, ki jih povzročajo nove tržne ureditve za
posamezen kmetijski proizvod. Ukrep je proizvodno nevtralen, kar je v skladu s sprejetim
konceptom sonaravnega razvoja kmetijstva. Ukrep bo omogočal uvajanje tržnih zakonitosti in
mehanizmov za učinkovitejše prestrukturiranje in povečevanje konkurečnosti kmetijske
pridelave in
predelave ob hkratnem zagotavljanju
primerne dohodkovne ravni
nadpovprečnim pridelovalcem.
Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji) so namenjeni neposrednemu uravnavanju
ponudbe in povpraševanja na domačem trgu s kmetijskimi pridelki in živili. Predvidene so
zlasti naslednje oblike ukrepov: podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za izvoz,
intervencije na trgu, podpore skladiščenju in drugi ukrepi kot podpora izvajanju tržnih
ureditev.
2.

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

V Programu reforme kmetijstva in živilstva predstavlja tržno-cenovna politika I. steber,
katerega temeljni cilj je liberalizacija zunanjetrgovinske zaščite, ob ohranitvi (in prilagoditvi)
paritetnih dohodkovnih ravni (skupaj z drugim stebrom). Na tej podlagi so v Programu
razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002, ki je izvedbeni načrt programa
reforme, določeni naslednji cilji tržno-cenovne politike: stabiliziranje kmetijskih trgov,
povečanje konkurenčnosti, povečanje vloge tržnih mehanizmov in usposobitev za delovanje v
razmerah skupnega trga, zadržati in na nekaterih trgih izboljšati dohodkovni položaj
(zmanjšati razlike med kmetijskimi pridelki), ohraniti obseg proizvodnje pri ključnih
kmetijskih proizvodih, zaščito dohodkov na posameznemu trgu postopoma prilagoditi ravni,
ki jo lahko pričakujemo po vstopu v EU in s tem ublažiti pretrese ob prevzemu skupnih tržnih
ureditev in vsebinska ter institucionalna usposobitev za prevzem ukrepov skupne kmetijske
politike EU.
Ti cilji tržno-cenovne politike imajo podlago tudi v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS,
št.54/00), ki v 2. členu določa naslednje cilje kmetijske politike: (1) stabilna pridelava
kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti; (2) ohranjanje
poseljenosti podeželja in krajine; (3) varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in
nesmotrno rabo; (4) trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva; (5)
zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom; (6) uresničevanje načel
varstva okolja in ohranjanje narave. V skladu s temi cilji zakon o kmetijstvu tudi natančno
določa vrste ukrepov kmetijske tržno-cenovne politike in pogoje ter način za njihovo
uveljavitev.
3.

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

5536 Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu (ECO 0)
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bodo namenjena za plačila na ha za krušna žita (38.000 ha; 60000 SIT/ha), koruza (73000ha;
54000 SIT/ha, ostala žita (13000 ha; 54000 SIT/ha), oljnice (2500 ha; 54000 SIT/ha), oljna
repica (500 ha; 70500 SIT/ha, stročnice (2000 ha; 54000 SIT/ha), sladkorna pesa (9500 ha;
54000 SIT/ha) in hmelj (2000 ha; 118000 SIT/ha), ter posebna premija za pitano govedo-bike
in vole (55000 glav; 49900 SIT/žival), krave dojilje (65000 glav; 39900 SIT/žival) in
drobnico- za mesne ovce (56000 glav; 4800 SIT/žival) ter mlečne ovce in koze (16000 glav;
3800 SIT/ žival), kot nadomestilo za izpad dela dohodka zaradi nižjih cen teh kmetijskih
pridelkov, ki so posledica liberalizacije kmetijskih trgov. Dohodkovni položaj v rastlinskem
in živinorejskem sektoiju se zaradi zniževanja cen kmetijskih proizvodov in hkratnega
uvajanja primerljivih ukrepov z EU poslabšuje. Poudaijamo, da bomo zlasti pri premijah za
rejo živine še naprej močno zaostajali za EU, tako v pogledu vrst ukrepov kakor tudi po
njihovi višini. Neposredna plačila so pogoj in podlaga za uveljavljanje in delovanje že
sprejetih in predvidenih tržnih ureditev.
6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg)
bodo obsegali podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za izvoz, financiranju
intervencijskih nakupov za mlečne izdelke, žita, sladkor, govedine, prašičjega mesa, vina ipd;
podpore skladiščenju za pšenico in rž, mleko in mlečne izdelke, govedine, mesa jagnjet,
prašičjega mesa in vina. Notranja struktura sredstev za posamezne namene je odvisna
predvsem od cenovnih gibanj na domačem in tujem trgu in nujnosti ukrepanja z določenimi
ukrepi, ki lahko v danih razmerah učinkovito vzpostavijo ustrezno ravnovesje na trgu. Ti
ukrepi so pogoj in podlaga za uveljavljanje in delovanje že sprejetih in predvidenih tržnih
ureditev.
4.

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

V letu 2001 moramo v skladu z nacionalnim programom za prevzem pravnega reda EU
sprejeti in uveljaviti vse najpomembnejše tržne ureditve, kot jih pozna EU. To so zlasti tržni
red za: mleko, goveje in prašičje meso, mleko in mlečne proizvode, sadje in zelenjavo, krušna
žita, sladkor, med ter ovčje in kozje meso. Sestavni del in podlaga vseh tržnih ureditev so
prav zgoraj navedeni ukrepi Najzahtevnejša bo uveljavitev tržne ureditve z mlekom in
mlečnimi izdelki, ker je to še edino področje, kjer je država do 1.1.2001 še določala odkupne
cene mleka. Prehod na tržno urejanje cenovnih odnosov bo zelo zahteven tudi z vidika
zagotavljanja pogojev na trgu , ki bodo to omogočili. V letu 2001 moramo zagotoviti, da bodo
presežki mleka in mlečnih proizvodov, govejega mesa (zaradi krize), sadja in vina izvoženi v
ustrezni količinah, kar je najpomembnejši instrument uravnavanja ponudbe in povpraševanja
na domačem trgu.
11022302 SLOVENSKI KMETIJSKI-OKOLJSKI PROGRAM
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Na podlagi Programa razvoja kmetijstva, živilstva gozdarstva in ribištva 2000-2002 je MKGP
v 1. 2000 pričelo izvajati neposredna plačila za ukrepe varovanja okolja in krajine ter
kompenzacijska plačila za kmetovanje v območjih s težjimi razmerami za kmetijsko
dejavnost. Tovrstnai plačila daje država na hektar obdelane kmetijske površine oz. v nekaterih
primerih na žival. S tem je bila priznana večnamenskost kmetijske pridelave in javna funkcija
vzdrževanja krajine, biodiverzitete in ohranjanja poseljenosti slovenskega podeželja. Plačila
prispevajo k izravnavi dohodka na območjih, kjer so stroški pridelave zaradi težjih
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pridelovalnih razmer višji in na kmetijstvih, kjer gospodaiji s svojim ravnanjem prispevajo k
varovanju narave. Plačujejo se družbeno pomembne storitve kot so ohranjanje poseljenosti,
kulturne krajine, okolja, ki niso neposredno tržno merljive. Neposredna plačila so izražena na
hektar kmetijskih zemljišč z upoštevanjem obsega omejitvenih dejavnikov. Vsebinsko pomeni
podprogram prehod na proizvodno nevezana plačila na hektar kmetijskih zemljišč v skladu z
EU usmeritvami. Kmetijsko-okoljski program je na področju strukturne politike tudi edini
obvezen program za vsako državo članico EU.
2.

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

Zakonska podlaga za podprogram je :
Zakon o kmetijstvu (UL54/2000)
Program reforme kmetijske politike
- NPPA
Podprogram je sestavljen iz plačil za ukrepe znotraj ožjega Kmetijsko-okoljskega programa in
na plačila na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo.
A) Direktna plačila z okoliško razsežnostjo:
Oblikovanje takega programa je poleg tega tudi osrednji del Nacionalnega programa
prilagajanja pravnemu redu EU ter Nacionalnega programa varovanja okolja in Akcijskega
programa ohranjanja biodiverzitete v Sloveniji, ki je v pripravi. Osnovni namen programa je
ohraniti kmetijstvo na slovenskem podeželju v takšni obliki, da je omogočeno zdravo in
solidno preživetje ljudi, daje narava obvarovana pred negativnim vplivom kmetovanja in da
se na podeželju ohrani pestrost živalskih in rastlinskih vrst. Slovenski okoljski program
vključuje podporo naslednjim sklopom ukrepov:
zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje,
ohranjanje kulturne krajine in biološke pestrosti ter ukrepi proti zaraščanju,
varovanje okoljsko občutljivih območij,
izobraževanje in osveščanje,
izvajanje programa genske banke v kmetijstvu.
Ukrepi se bodo izvajali na ravni celotne države, na območjih s posebno okoljsko vrednostjo
pa so oblikovani dodatni posebni ukrepi. Nosilec kmetijskega gospodarstva prostovoljno
pristopi k programu in se obveže, da bo na celotnem kmetijskem gospodarstvu najmanj 5 let
kmetoval na predpisan način, ne bo dodatno obremenjeval okolja in intenziviral tehnoloških
postopkov na škodo okolja ter si s tem zagotovil podporo države. Država na tak način
zagotavlja zmerno obdelanost zemljišč ter ohranjanje vrednot podeželja, kar se priznava kot
posebna javna funkcija kmetijstva, ki jo izvajajo kmetijska gospodarstva. Izvajanje kmetijskookoljskega programa v obdobju pred polnopravnim članstvom v EU pomeni uskladitev s
pravnim redom EU. Kmetijsko-okoljski program je namreč edini obvezen program strukturne
politike, ki pa omogoča tudi sofinanciranje ukrepov v državah članicah do 50%.
B) Kompenzacijska plačila na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo:
Ukrepi so neposredna plačila, izražena na ha kmetijskih površin ob upoštevanju posebne
tipologije območij in določenih izločitvenih kriterijev. Reforma kmetijske politike na
področju pospeševanja razvoja območij s težjimi razmerami obsega dve, z vsebinskega vidika
povezani področji:
prehod z veljavnega sistema opredeljevanja hribovskih, gorskih, kraških in drugih
območij s težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost na evropsko primerljiv sistem
opredeljevanja teh območij,
prehod z veljavnega sistema podpor za pridelavo mleka, prirejo mesa in planinsko pašo
na proizvodno nevezana neposredna plačila na ha kmetijskih površin.
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Dolgoročni temeljni cilj kmetijske politike do območij s težjimi razmerami za pridelavo je
ohranjanje funkcionalne sposobnosti teh območij. Upoštevajoč načela ekosocialnega
uravnoteženega razvoja so cilji uvedbe proizvodno neodvisnih izravnalnih plačil v območjih
s težjimi razmerami naslednji:
ohranjanje trajne poseljenosti,
ohranjanje zemljiških in drugih potencialov,
ohranjanje kulturne krajine,
ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
ohranjanje v preteklosti doseženega ekološkega ravnotežja v prostoru.
3.

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

5850 Območja s težjimi razmerami (ECO 1)
5851 Slovenski kmetijski okoljski program (ECO 2, ECO 3)
EU predvideva kompenzacijska plačila na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo do
višine 200 EUR/ha in za kmetijsko-okoljske ukrepe do 900 EUR/ha. V sprejetih predpisih in
programih se je Slovenija opredelila za postopno uvajanje teh ukrepov, prilagoditev
metodologije in tudi višine plačila na raven EU plačila ob vstopu v EU. Slovenija mora biti ob
vstopu pripravljena, da pridobi sredstva EU za te programe v višini 50% vseh potrebnih
sredstev.
Na področju okoljskih ukrepov so bili že v letu 2000 uvedeni nekateri ukrepi, ki naj bi se
nadaljevali tudi v naslednjih letih npr.:
zmanjšanje erozije v vinogradih,
podpora ekološkemu kmetovanju,
podpora integriranemu sadjarstvu, vrtnarstvu in vinogradništvu,
podpora planinski paši,
izvaj anj e programa genske banke v kmetij stvu.
Začetek izvajanja kmetijsko-okoljskega programa bo z vstopom v EU obvezen, sicer se bomo
soočili z občutno izgubo finančnih sredstev za državo Slovenijo, pa tudi s sankcijskimi ukrepi
EU.
V letu 2000 je bila realizirana večina izplačil za direktna plačila v skupnem znesku 3,220 mrd
SIT, oziroma 13.000 SIT/ha.
8345 PHARE CFCU - Skupni življenjski prostor
8346 PHARE CFCU - Oživljanje gorskih področij
4.

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

Cilj na področju kompenzacijskih plačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo je
vsaj ohraniti nivo plačil na hektar površine v realni višini iz leta 2000. V tem letu ni
predvideno nikakršno povišanje plačil, kar že samo po sebi pomeni odmik od zastavljenega
Programa reforme kmetijske politike.
Na področju ožjega kmetijsko-okoljskega programa je nujno pričeti z izvajanjem celovitega
programa, uvajanjem IACS sistema, pripravo ustreznih podatkovnih baz in navodil za
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H.

pridelovalce. Program je tako zelo administrativno zahteven, da so ga v večini držav EU
uvajali več let!
11022303 PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva je vsebovan v III. stebru Reforme kmetijske politike
in obsega dva večja sklopa: izboljšanje kmetijskih struktur in posodobitev ter prilagajanje
živilsko predelovalne industrije. MKGP z investicijskimi podporami daje zagon k zasebnemu
investiranju na področju pridelave in predelave hrane, hkrati pa s selektivnimi razpisnimi
pogoji usmerja investicije v smislu izboljšanja varstva okolja, izpolnjevanjem EU standardov,
koncentraciji in specializaciji proizvodnje, zniževanju stroškov, itd. Kmetijske strukture
obsegajo ukrepe investicijskih podpor na kmetijska gospodarstva, zemljiške politike in drugih
oblik kmetijskih strukturnih podpor, predvsem spodbujanju združevanja in povezovanja
kmetijskih proizvajalcev. Sklop živilsko predelovalna industrija obsega ukrepe za
posodobitev tega sektoija s posebnim poudarkom na izboljšanju konkurenčnosti in odpiranju
dodatnih delovnih mest ter prilagoditev sektoija v smislu doseganja tehnoloških, higienskih in
okoljskih standardov. Na področju kmetijskih struktur beležimo izjemno neugodno velikostno
strukturno kmetijskih gospodarstev ter nadpovprečno razdrobljenost posesti in zemljišč kar je
eden ključnih problemov. Glede na primerjavo z državami EU je velikost slovenske kmetije
(4,8) ha petkrat manjša od kmetij EU. Izjemno pomembno je tudi dejstvo, da ima Slovenija
čas le do vstopa v EU, da prilagodi in usposobi ta del kmetijske politike standardom EU, saj
bodo po vstopu ti ukrepi omejeni zaradi presežkov v kmetijstvu držav članic. Pomembno je
tudi dejstvo, da smo se s pogajalskimi izhodišči zavezali, da bomo vse ukrepe podprograma
prestrukturiranja kmetijstva in živilstva do konca leta 2002 harmonizirali z ukrepi in
zahtevami EU.
Podprogram vključuje izdatke za izvedbo Programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD).
V predpristopnem obdobju je EU na podlagi sklepov Evropskega Sveta v Luxemburgu (97), v
Berlinu (99) in AGENDE 2000 vzpostavila poseben predpristopni program na področju
kmetijstva in razvoja podeželja za države kandidatke. R. Slovenija je upravičena do
koriščenja sredstev v višini 6.337 mio EUR na letni ravni (cene 1999), do vstopa v EU.
Proračunske postavke v okviru podprograma vključujejo sredstva donacij EU, lastni delež za
sofinanciranje programa in stroške po določilih finančnega memoranduma, ki jih je dolžna
pokrivati R Slovenija. Ključna naloga v okviru podprograma je reševanje prednostnih in
specifičnih težav pri trajnostnem prilagajanju kmetijskega sektoija in podeželskih območij v
skladu s pravnim redom EU in se izvaja po EU primerljivem sistemu na področju kmetijske
strukturne politike in politike razvoja podeželja ter izpolnjuje pogoje v okviru partnerstva za
pristop in sicer:
oblikovanje konkurenčnega kmetijskega sektorja,
ohranjanje poseljenosti podeželja,
uvedba pravnega reda EU.
2.

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

Cilj podprograma je oblikovanje gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših
kmetijskih gospodarstev. Ob kapitalskih podporah je poseben poudarek dan zemljiškim
operacijam in organizacijam pridelovalcev.
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Cilji:
izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijske dejavnosti in živilskopredelovalnega sektoija, zniževanje stroškov;
izboljšanje velikostne, socioekonomske in proizvodne strukture v kmetijstvu
(modernizacija kmetij, njihovih gospodarskih objektov, mehanizacije in opreme);
prilagoditev tržnim razmeram in diverzifikacija dejavnosti;
izboljšanje organizacijske strukture v kmetijstvu (uvajanje in razvoj učinkovitih oblik
proizvodnega in tržnega povezovanja);
uvajanje in spodbujanje načinov gospodaijenja, ki so sprejemljivejši za okolje in
ohranjajo krajinsko vrednost prostora;
razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
odpiranje dodatnih delovnih mest na kmetijah in izboljšanje kakovosti življenja na
podeželskih območjih;
izboljšanje dohodkov na kmetiji;
izboljšanje higienskih razmer in zdravstvenega varstva živali;
skladnost s standardi EU.
Dolgoročni cilji so izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijstva, zniževanje
stroškov pridelave, povečanje proizvodnega obsega.
Zakon o kmetijstvu (Ur.l.RS, št.54/00), Program reforme kmetijske politike 1999-2002,
Programu razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002 (16.9.99), Prehodni
državni razvojni program 2000-2002, Uredbo Sveta (ES) 1268/99 (SAPARD), ki opredeljuje
ukrepe spodbujanja trajnostnega razvoja kmetijstva in podeželja.
2.

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

1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora
1491 Agromelioracije
Dejavnost: Podpora k usposobitvi kmetijskih zemljišč za uvajanje novih tehnologij in
racionalno obdelavo.
Izhodišče: Izrazito neugodna reliefna struktura obdelovalnih površin, skalovitost, slaba
dostopnost do kmetijskih zemljišč, neurejen vodni režim tal itd, ki zavirajo in podražijo
kmetijsko pridelavo.
Kazalci: Površina kmetijskih zemljišč (ha).
Delež podpore: 75% priznane investicijske vrednosti.
Dolgoročno planiranje: Približevanje efektivnosti obdelave kmetijskih zemljišč v EU v skladu
z načeli trajnostnega razvoja.
1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč (združena postavka: 1494, 1497, 2431,
2435 in 3807)
Dejavnost: Podpora pri izgradnji namakalnih sistemov in zagotovitvi vodnih virov za njihovo
funkcioniranje.
Izhodišče: Neugodni klimatski pogoji in izrazita sezonska nihanja pri pridelavi, kar zmanjšuje
količino in kvaliteto kmetijskih pridelkov.
Kazalci: Površina namakalnih sistemov (ha) in kubatura vodnih akumulacij (m3).
Delež podpore: do 75% priznane investicijske vrednosti.
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Dolgoročno planiranje: Približevanje stopnji opremljenosti
kmetijskih zemljišč z
namakalnimi sistemi v EU.
1497 Akumulacije
Dejavnost: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
2424 EU in mednarodno sodelovanje: PHARE - lastna udeležba
2430 Podeželje in agrarne operacije: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij
Dejavnost: Podpora pri zložbi kmetijskih zemljišč in ureditev pravno lastniških razmerij v
okviru sanacije starih, nedokončanih komasacij
Izhodišče: Neugodna velikostna struktura ter razdrobljenost kmetijskih zemljišč (nove
komasacije); Nedokončane komasacije zavirajo proces denacionalizacije, pravno formalno
neurejeno lastništvo kmetijskih zemljišč (sanacija nedokončanih komasacij).
Kazalci: Površina zložb zemljišč (nove komasacije); Število zaključenih komasacijskih
območij (sanacija nedokončanih komasacij).
Delež podpore: 100% priznanih vrednosti.
Dolgoročno planiranje: Povečanje velikosti posestne strukture slovenskih kmetij; Zaključitev
sanacije nedokončanih komasacij v obdobju petih let.
2431 Podeželje in agrarne operacije: Izdelava predhodnih analiz in investicijskE tehnične
dokumentacije ter promocije
Dejavnost: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
2435 Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni program namakanja
Dejavnost: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
2436 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje akumulacije Vogršček
Dejavnost: Podpora pri najnujnejših vzdrževalnih delih na osnovnem in sekundarnem
razvodu namakalnega sistema Vogršček ter vzdrževanju akumulacije za namen namakanja
kmetijskih zemljišč.
Izhodišče: Neugodni klimatski pogoji in izrazita sezonska nihanja pri pridelavi, kar zmanjšuje
količino in kvaliteto kmetijskih pridelkov.
Kazalci: kazalci neopredeljeni.
Delež podpore: sorazmerni delež priznanih vrednosti za vzdrževanje namakalnega sistema in
sorazmerni delež za vzdrževanje akumulacije.
Dolgoročno planiranje: Povečanje pridelave na namakalnem območju.
2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov
Dejavnost: Podpora pri obnovi ter ureditev novih pašnikov na dolinskem, hribovskem in
višinsko gorskem območju.
Izhodišče: Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin.
Kazalci: Površina pašnih površin (ha).
Delež podpore: 30% priznanih investicijskih vrednosti.
Dolgoročno planiranje: Zaustavitev zaraščanja kmetijskih površin ter revitalizacija površin v
zaraščanju.
2556 Skupni nameni: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu
povezovanju
Dejavnost: Spodbujanje delovanja različnih stanovskih oblik organiziranja (zveze, društva) na
področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti.
Izhodišče: Povečanje multi funkcionalne vloge kmetijstva na podeželju.
Kazalci: Število programov, izobraževanj, promocij, strokovno informativnih publikacij itd.
Delež podpore: do 50% celotne vrednosti programa.
Dolgoročno planiranje: Zadovoljiva organiziranost civilne iniciative na podeželju.
3807 Poskusni centri za namakanje
Dejavnost: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
5537 Podpore tržnim organizacijam pridelovalcev
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Dejavnost: Podpora pri ustanovitvi in administrativnem poslovanju tržnih organizacij
pridelovalcev.
Izhodišče: Prilagoditev pogojem evropskega trga.
Kazalci: Število članov.
Delež podpore: do 60% priznanih stroškov.
Dolgoročno planiranje: Zadovoljiva tržna organiziranost kmetijskih pridelovalcev.
5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje
Dejavnost: Podpora pri prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev.
Izhodišče: Prilagoditev na higienske, ekološke in etološke standarde EU ter nizka
konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, nizek dohodek, visoka starostna struktura kmetov itd.
Kazalci: Število investicij, število prevzetih kmetij, število stojišč.
Delež podpore: do 50% priznanih vrednosti, s programom MKGP določene višine podpor.
Dolgoročno planiranje: Izboljšanje konkurenčne sposobnosti slovenskega kmetijstva in čim
boljša pripravljenost kmetijskih gospodarstev pri vstopu v EU.
5853 Programi podpor za prestrukturiranje živilstva
Dejavnost: Podpora pri investicijskemu prestrukturiranju živilsko predelovalne industrije.
Izhodišče: Prilagoditev na higienske, ekološke in etološke standarde EU ter izboljšanje
konkurenčnosti.
Kazalci: Število investicijskih projektov
Delež podpore: do 35% priznanih vrednosti.
Dolgoročno planiranje: Izboljšanje konkurenčne sposobnosti živilsko predelovalne industrije
in čim boljša pripravljenost pri vstopu v EU.
8745 Splošno: Komasacija-reševanje pritožb
8397 PHARE CFCU - CBC Italija 97
8415 PHARE CFCU - tuja donacija: kmetijstvo COP 97
22323 SAPARD - tuja donacija (PU 2318)
22324 SAPARD - lastna udeležba (PU 2318)
22321 Stroški SAPARD po finančnem memorandumu (PU 2318)
Na podlagi rezultatov analize razvojnih neskladnosti, prednosti in slabosti, ustreznega
delovanja nacionalne politike ter odobre nega obsega pomoči EU, program SAPARD
vključuje naslednji dve prednostni nalogi:
Izboljšave proizvodnih in tržnih struktur v kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji, ki
vključuje ukrepa:
UKREP 1 - Investicije na kmetijskih gospodarstvih: ukrep zajema 35% EU sredstev,
ki bodo namenjena upravičencem, mlajšim od 40 let s ciljem povečanja
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev (večja od 8 ha kmetijske zemlje), povečanja
prihodka na kmetijo in prilagajanju proizvodnje EU standardom. Sofinanciranje
investicijskih projektov bo v nižini deležno 40% javnih nepovratnih sredstev, v
območjih LFA pa je delež javnih sredstev 50%. Podpor bodo deležne investicije v
kmetijske zgradbe, opremo in kmetijsko mehanizacijo na področju prireje mleka in
mesa in njune predelave na kmetiji.
UKREP 2 - Naložbe v živilsko predelovalno industrijo: ukrepu namenjamo 40% EU
sredstev. Na področju investicij v prestrukturiranje in modernizacijo sektoija mleka
in mesa (vključno s predelavo rib) bo delež javnih nepovratnih sredstev 35%,
investitor pa bo moral zagotavljati 65% lastnih sredstev za izvedbo projekta.
Finančna pomoč je namenjena investicijam, ki neposredno prispevajo k
izpolnjevanju veterinarsko sanitarnim in okoljskim standardom EU, omogočajo
racionalizacijo proizvodnih procesov, vpeljevanju novih tehnoloških postopkov,
prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti in tržne prodornosti na domačem in tujih
trgih.
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Gospodarska diverzifikaciia in izboljšava podeželske infrastrukture.
UKREP 3 - Razvoj in diverzifikacija gospodarskih dejavnosti: ukrepu namenjamo
14% EU sredstev, skupna javna sredstva (EU in nacionalni proračun) predstavlja
50% sofinanciranje projektov. Sredstva so namenjena sofinanciranju turističnih
kapacitet na podeželju in oživljanju tradicionalnih domačih obrti na kmetiji. Cilj
ukrepa je ustvaijanje novih zaposlitvenih možnosti na podeželju, diverzifikacija
dejavnosti na podeželju in povečanje prihodka na kmetijah.
UKREP 4 - Razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju: ukrepu je namenjenih
10% EU sredstev. Projekti bodo v celoti pokriti iz javnih sredstev, 50% sredstev EU,
25% nacionalni proračun in 25% sofinanciranje projekta iz sredstev lokalnih
proračunov. Sredstva bodo namenjena cestni in vodovodni infrastrukturi na
podeželju. S ciljem zagotavljanja boljšega dostopa do urbanih središč, izboljšanje
dostopa do podeželja obiskovalcem in turistom ter boljše preskrbljenosti podeželskih
gospodinjstev z vodo.
Ter spremljajoč UKREP 5 - Tehnična pomoč v podporo osnovnim 4 ukrepom:
financiranje izdelave študij v podporo posameznim ukrepom, vzpostavitve sistema za
spremljanje napredka (doseganje ciljev) po posameznih ukrepih in podukrepih,
izdelave publikacij in financiranje stroškov drugih oblik informiranja upravičencev
in širše javnosti o programu in ukrepih.
Podrobnejši pogoji so opredeljeni v Programu razvoja podeželja 2000-2006, Uredbe o ukrepih
kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000-2006 (Uredba SAPARD, Ur.l.
RS 114/2000), Sporazumu o večletnem financiranju med Vlado R. Slovenije in Komisijo
Evropskih skupnosti. Letna višina sredstev Skupnosti bo za vsako leto opredeljena v
Sporazumu o letnem financiranju in se bodo koristila na podlagi javnih razpisov, objavljenih
v Uradnem listu. Aktivnosti v zvezi z implementacijo ukrepov in plačili bo izvajala Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
3.

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

1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora
1491 Agromelioracije
Letni izvedbeni cilji: 290 ha novih površin.
Aktivnosti v teku: zaključek z deli na 268.4 ha lanskih agromelioracij.
1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč (združena postavka: 1494, 1497, 2431,
2435 in 3807)
Letni izvedbeni cilji: 40 ha malih namakalnih sistemov in 70.000 m3 akumulacij; 200 ha
velikih namakalnih sistemov.
Aktivnosti v teku: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
1497 Akumulacije
Letni izvedbeni cilji: NI
Aktivnosti v teku: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
2424 EU in mednarodno sodelovanje: PHARE - lastna udeležba
2430 Podeželje in agrarne operacije: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij
Letni izvedbeni cilji: 3000 ha novih komasacij.
Aktivnosti v teku: Sanacija nedokončanih komasacij po programih upravnih enot.
2431 Podeželje in agrarne operacije: Izdelava predhodnih analiz in investicijsko tehnične
dokumentacije ter promocije
Letni izvedbeni cilji: NI
Aktivnosti v teku: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
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2435 Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni program namakanja
Letni izvedbeni cilji: NI
Aktivnosti v teku: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
2436 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje akumulacije Vogršček
Letni izvedbeni cilji: Pokrivanje dogovoijenih obveznosti
Aktivnosti v teku: NI
2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov
Letni izvedbeni cilji: 2000 ha pašnih površin.
Aktivnosti v teku: NI
2556 Skupni nameni: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu
povezovanju
Letni izvedbeni cilji: podpora zvezam in društvom.
Aktivnosti v teku : NI
3807 Poskusni centri za namakanje
Letni izvedbeni cilji: NI
Aktivnosti v teku: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
5537 Podpore tržnim organizacijam pridelovalcev
Letni izvedbeni cilji:
Aktivnosti v teku: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje-Podpore tržnim
organizacijam pridelovalcev
Letni izvedbeni cilji: 300 prevzemov kmetij, 4 planšarije, širitev rejskih središč za 720 stojišč
za plemenske svinje in za 900 stojišč za plemenske mladice in okoli 600 ostalih investicijskih
projektov kmetijskih gospodarstev.
Aktivnosti v teku : 3 hladilnice za sveže sadje.
5853 Programi podpor za prestrukturiranje živilstva
Letni izvedbeni cilji: podpora 30 do 40 investicijskih projektov.
Aktivnosti v teku : NI
8397 PHARE CFCU - CBC Italija 97
8415 PHARE CFCU - tuja donacija: kmetijstvo COP 97
22323 SAPARD - tuja donacija (PU 2318)
22324 SAPARD - lastna udeležba (PU 2318)
22321 Stroški SAPARD po finančnem memorandumu (PU 2318)
Za spremljanje napredka po ukrepih in evaluacijo Programa razvoja podeželja 2000-2006
bodo vzpostavljene potrebne podatkovne baze in orodja. Posamezni ukrepi bodo spremljani
po fizičnih, ekonomskih indikatorjih na osnovni nacionalnega računa za kmetijstvo, FADN
sistema kmetijskega knjigovodstva in računovodskih izkazov za podjetja živilsko
predelovalne, socialnih in okoljskih indikatorjih. Mreža neodvisnih podatkov bo razvita v
sistemu tehnične pomoči za izvajanje NRP.
Ocenjujemo, da bomo v letu 2001 (s sredstvi za leto 2000 in 2001) sofinancirali okrog 150
projektov.
Indikatorji, kijih bomo spremljali znotraj podprograma:
število in %
izboljšanih kmetijskih gospodarstev (predelovalnih obratov) v
primerjavi z vsemi, ki so potrebne modernizacije,
prihodek na PDM na začetku in ob zaključku programa ,
povprečni prihodek na PDM vseh udeleženih kmetij,
KM, % zgrajenih cest, poti na podeželju, položenih vodovodnih cevi,
št., /% obratov /kmetijskih gospodarstev, ki dosegajo standarde EU,
število novih delovnih mest,
delež povečanih turističnih kapacitet.
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11022304 RAZVOJ PODEŽELJA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Republika Slovenija že od sredine sedemdesetih let izvaja nekatere ukrepe kmetijske
strukturne politike in politike razvoja podeželja. Ukrepi so vsebinsko primerljivi z ukrepi
kmetijske politike EU ter skladno s IV. stebrom reforme slovenskega kmetijstva, kjer tako EU
kot R. Slovenija poudarjata večnamenskost kmetijstva in aktivno vlogo države pri razvoju
kmetijstva in podeželja. Ključne naloge so tako zagotovitev ukrepov za ekonomsko
diverzifikacijo podeželja s podporami za doseganje alternativnih virov dohodka, dodane
vrednosti kmetijskim proizvodom ter inovativnost programov za gospodarski razvoj, kakor
tudi prostorsko urejanje, kjer je pomoč usmeijena v razvoj infrastrukture, povezane z
razvojem kmetijstva in obnovo vasi.
2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo
razvojnih in zaposlitvenih možnosti v drugih gospodarskih panogah (turizem, manjši
industrijski obrati, obrt trgovina),
podpora zasebnemu podjetništvu in uvajanju alternativnih proizvodnih usmeritev,
izboljšanje prometne, komunalne in socialne infrastrukture,
izvajanje razvojnih projektov, opredeljenih v obstoječih programskih dokumentih
Celostnega razvoja podeželja in obnove vasi,
umeščanje v izvajanje regionalnih razvojnih programov,
vzpostavitev in samostojno izvajanje inovativnih razvojnih programov s področja
razvoja podeželja.

3.

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

1458 Ukrepi prostorskega urejanja - Obnova vasi
Dejavnost: Obnova vasi v smislu urbanističnega urejanja vaških središč, obnavljanje in urejanje
zgradb (stavbe skupnega pomena, obnova stanovanjskih hiš - gospodarskih objektov) ter
prostorska preureditev vasi in optimizacija lokacij kmetij. Namen je izboljšanje kakovosti
življenja v slovenskih vaseh, ohranjanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti.
Izhodišče: Obnova in preureditev vasi in vaškega prostora je nujna, če želimo ohraniti
poseljenost. Prioriteto imajo naložbe, ki bodo izhajale iz projektov celostnega razvoja
podeželja, regionalnih razvojnih projektov in vinskih turističnih cest.
Kazalci: Število projektov (veliki in mali projekti), število obnovljenih in urejenih stavb,
površina obnovljenega in urejenega vaškega prostora (m2), povprečna predračunska investicijska
vrednost je za velike projekte do 15.000.000 SIT in za male projekte do 5.000.000 SIT
Delež podpore: do 50 % priznane investicijske vrednosti
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Upravičenci: So občine oz. krajevne skupnosti, če gre v skladu s Statutom občine za naloge, ki
jih KS lahko opravljajo samostojno, druge pravne osebe, usposobljene za izvajanje
predmetnih del ter fizične osebe z območja izvajanja projekta.
Nove načrtovane aktivnosti v letu 2001: cca 8 večjih projektov in cca 30 manjših projektov
2429 Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij
Dejavnost: Usposabljanje lokalnega prebivalstva, da je soodgovoren kreator svojega razvoja.
Ustvarjanje potrebnih evidenc, analiz in študij za potrebe izvajanja kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja.
Izhodišče: Na podeželju je nujna animacija lokalnih prebivalcev za nove razvojne možnosti v
kmetijstvu in jim s tem omogočiti dodatni zaslužek. Potrebno pa je vzpostaviti tudi evidenco
posameznih aktivnostih.
Kazalci: Število projektov (vključevanje novih lokacij CRPOV, izvedbe programov na lokaciji
CRPOV, VTC in regionalnih razvojnih projektov podeželja, raziskovalne naloge, regionalni
razvojni projekti podeželja, vzpostavitev registrov),
Delež podpore: do 50 % priznane investicijske vrednosti
Upravičenci: So občine oz. krajevne skupnosti, če gre v skladu s Statutom občine za naloge, ki
jih KS lahko opravljajo samostojno, druge pravne in fizične osebe, usposobljene za izvajanje
predmetnih del.
Nove načrtovane aktivnosti v letu 2001: cca 20 novih lokacij CRPOV, 45 izvedb programov na
lokaciji CRPOV, VTC in regionalnih razvojnih projektov podeželja, 3-5 raziskovalnih nalog, 1-2
nova regionalna razvojna projekta podeželja, 1-3 registra
2470 Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja - alternativni dohodkovni viri
Dejavnost: Ustvaijanje zaposlitvenih možnosti in novih delovnih mest za kmete in njihove
družine, razvijanje dopolnilnih dejavnosti zlasti, podeželskega turizma, ustanavljanje malih
predelovalnih obratov, ohranjanje tradicionalnih obrti in organiziranje prodaje s
sofinanciranjem izgradnje pomožnih objektov na kmetijah in turističnih kapacitet na kmetijah,
izdelave blagovnih znamk in promocije produktov podeželja.
Izhodišče: Na kmetijah so v povprečju zelo nizki dohodki in zaradi tega se naše podeželje
prazni.
Kazalci: Število projektov (veliki in mali projekti), število novih ali ohranjenih delovnih mest,
število delovnih mest za ženske, povprečna predračunska investicijska vrednost je za velike
projekte do 15.000.000 SIT in za male projekte do 5.000.000 SIT
Delež podpore: do 50 % priznane investicijske vrednosti,
Upravičenci: So občine oz. krajevne skupnosti, če gre v skladu s Statutom občine za naloge, ki
jih KS lahko opravljajo samostojno, druge pravne osebe, usposobljene za izvajanje
predmetnih del ter fizične osebe, ki niso z območja vinsko turističnih cest in ostalih
regionalnih razvojnih programov podeželja v izvedbi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Nove načrtovane aktivnosti v letu 2001: cca 5 večjih projektov in cca 60 manjših projektov
3804 Ukrepi prostorskega urejanja - Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva
Dejavnost: Sofinanciranje kmetijske infrastrukture in sicer rekonstrukcije in novogradnje
cestne infrastrukture (nekategorizirane ceste, lokalne ceste in javne poti) ter vodne oskrbe
(iskanje vodnih virov, posodobitve obstoječega vodovodnega omrežja, novogradnje ).
Izhodišče: Urejena infrastruktura je predpogoj za ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in turizma na podeželju.
Kazalci: Število projektov (cestna infrastruktura in vodna infrastruktura), število kilometrov
novih ali obnovljenih cest, število kilometrov novih ali obnovljenih vodovodov, povprečna
predračunska investicijska vrednost je za km ceste ca. 12.000.000 SIT in za km vodovoda s
pripadajočo opremo ca.20.000.000 SIT
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Delež podpore: do 20 % priznane investicijske vrednosti oziroma do 100% priznanih
investicijskih stroškov v primeru projekta Vodooskrba Bele krajine.
Upravičenci: So občine oz. krajevne skupnosti, ki se ne nahajajo na območju regionalnih
razvojnih programov podeželja v izvedbi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
če gre v skladu s Statutom občine za naloge, ki jih KS lahko opravljajo samostojno in druge
pravne osebe, usposobljene za izvajanje predmetnih del.
Nove načrtovane aktivnosti v letu 2001: cca 100 km cest in cca 6 km vodovoda
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
100% realizacija v okviru podprograma,
število realiziranih projektov po fazah uvajanja oziroma izvajanja.

11032301 DELOVANJE SLUŽB IN JAVNIH ZAVODOV
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram proračuna vključuje financiranje delovanja kmetijskih javnih zavodov in
strokovnih služb. Pri tem gre za dejavnosti z zakonom določenega obsega selekcije v
živinoreji, reprodukcije, kontrole proizvodnje in vodenja rodovništva. Vzpostavitev sistema
sledljivosti živali, ki je obvezen ukrep prilagajanja pravnemu redu EU in je poleg testiranja
trenutno ključni preventivni ukrep pri BSE. Pomemben del podprograma sta proračunski
postavki 2563 Veterinarski zavod Slovenije in 2562 Veterinarski inštitut Slovenije z vrsto
nalog in ukrepov preventivne in kurativne narave za varovanje zdravja živali in ljudi.
Proračunska postavka 22303 Javna kmetijska svetovalna služba zagotavlja opravljanje javne
službe kmetijskega svetovanja in omogoča izvedbo pomembnega dela izvajanja kmetijske
reforme v skladu s strategijo razvoja slovenskega kmetijstva. Proračunska postavka 2560
Kmetijska gozdarska zbornica zagotavlja financiranje KGZ v zvezi z ustanavljanjem in
statusnim preoblikovanjem javnih kmetijskih gozdarskih zavodov. Proračunski postavki 6767
Javni zavod Kobilarna Lipica in 4181 Javni zavod kobilarna Lipica-investicijsko vzdrževanje
in oprema zagotavljata rejo črede lipicancev v minimalnem obsegu, oskrbo in nego konj,
zdravstveno varstvo lipicancev, preizkus delovne sposobnosti lipicancev, usposabljanje nujno
potrebnih jahačev, predstavitvene dejavnosti in nujno investicijsko vzdrževanje objektov in
opreme.
2.

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

Podprogram zasleduje naslednje dolgoročne cilje:
zagotavljanje zdravstvenega varstva živali, varovanje zdravja živali in izvajanje ukrepov za
varovanje zdravja ljudi, zagotavljanje ustreznega ravnanja z živalmi z etološkega vidika,
zaščita zdravja živali pred kužnimi in drugimi boleznimi, ugotavljanje, diagnosticiranje in
zdravljenje bolnih živali, zagotavljanje higienske ustreznosti surovin in živil živalskega izvora
ter skrb za higiensko ustreznost živil, krmil in vode za napajanje živali, zagotavljanje
nemotene reprodukcije živali, enotno izvajanje ukrepov na področju zdravstvenega varstva
živali in živil, ki izhajajo iz zahtev skupnega trga skupnosti, zagotavljanje prostega pretoka
živali, živil, surovin in odpadkov živalskega izvora. Nadalje so dolgoročni cilji podprograma
izboljšanje ekonomskega položaja rejcev živali, ohranjanje in izboljšave proizvodnih lastnosti
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osnovnih čred v čisti pasmi, ohranjanje in obnavljanje plemenskega materiala, zagotavljanje
prometa s plemenskim materialom, ugotavljanje in izboljševanje proizvodnih zmogljivosti
domače živali.
V okviru podprograma je tudi podpora raziskovanju in resornemu šolstvu s cilji zagotavljanja
strokovnih podlag za izvajanje nacionalnih strategij na posameznih področjih kmetijstva,
uveljavitev in razvoj znanstvenih disciplin in strokovnih ved, povezanih s kmetijstvom,
razvojem podeželja in prehrano, dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in
kmetijskih strokovnjakov, usklajevanje programov izobraževanja zaradi spremenjenih razmer
doma in sodobnih trendov v svetu, usposabljanje kmetov za dopolnilne dejavnosti, doseganje
višje izobrazbene ravni za prevzemnike kmetij, svetovanje o uvajanju okolju prijaznega
kmetovanja, predvsem bioloških načinov kmetijske pridelave, izvajanje razvojnih programov
z vključevanjem v programe EU in uvajanje sistema plačevanja spodbud za kmetijstvo po
priporočilih EU, v okvirih delovanja Javnega zavoda Lipica je dolgoročni cilj ohranjanje
primernega števila rodov in linij.
3.

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

V proračunskih postavkah 1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji, 2423 Služba za
kontrolo proizvodnje v živinoreji vključujejo izvedbene programe, kar omogoča kontinuirano
delo na izboljševanju genetskega potenciala pri vseh gospodarsko pomembnih vrstah domačih
živali, kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji.
Postavka 2562 Veterinarski inštitut Slovenije ima naloge opredeljene v 68.členu Zakona o
veterini, kot so: sodelovanje pri organizaciji in vodenju preprečevanja in zatiranja posebno
nevarnih živalskih kužnih bolezni, opravljanje vrhunskih preiskav, preverjanje rezultatov
laboratorijskih preiskav, poseben nadzor zdravil, raziskave in uvajanje novih zdravil,
razvijanje in uvajanje novih kliničnih laboratorijskih metod za diagnostiko in zdravljenje
kužnih bolezni, ki ne ogrožajo države, presnovnih, vzrejnih in drugih bolezni, bolezenskih
stanj in poškodb živali, raziskave s področja varovanja okolja, higiene zraka, odpadnih voda
iz živinorejske proizvodnje in živilskih obratov in kafilerij, etološke raziskave v zdravstvenem
varstvu živali.
Naloge postavke 2560 Kmetijska gozdarska zbornica so: vzdrževanje volilnega imenika,
izvedba statusnega preoblikovanja in ustanovitve območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov,
transfer delodajalcu Sektor za kmetijsko svetovanje v Uradu KGZS (plače, prispevki,
materialni stroški), pokritje stroškov pospeševalnih nalog.
Postavka 2563 Veterinarski zavod Slovenije ima opredeljene naloge v 66.členu Zakona o
veterini kot so: patomorfološka diagnostika, veterinarsko higienska služba, preventivna služba
dezinsekcije, deratizacije in dezinsekcije, laboratorijske preiskave materiala, preiskave
materiala in živali in živil in surovin, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, vode za
napajanje živali, zraka, zemlje, krme in dodatkov, odpadkov in odplak zaradi diagnostike
živalskih kužnih in parazitarnih bolezni.
Postavka 22303 Javna kmetijska svetovalna služba opravlja v skladu s potijenim letnim
programom dela zlasti: svetovanja v zvezi s tehnološkim gospodarskim in okolje varstvenim
področjem opravljanja kmetijske dejavnosti, svetovanja in pomoč pri izdelavi razvojnih
načrtov za kmetijska gospodarstva, svetovanja in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske
politike, svetovanja in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij
pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega in interesnega združevanja kmetijskih
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pridelovalcev, svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.
Postavka 6767 Javni zavod Kobilarna Lipica in postavka 4181 Javni zavod Kobilarna Lipicainvesticijsko vzdrževanje in oprema zagotavlja pogoje vzdrževanja osnovne črede Lipicancev,
šolanja mladih konjev, usposabljanja jahačev in predstavitvene dejavnosti in investicijskega
vzdrževanja in nakupa potrebne opreme.
Postavka 5545 Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable bo nudil storitve za
potrebe raziskovalnega, razvojnega, izobraževalnega in pospeševalnega dela na področju
kmetijstva.
Postavka 6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu
finančno podpira usposobitve šolskih posestev in obratov srednjih kmetijskih, živilskih,
veterinarske in gozdarske šole in podporo investicijam v posodobitev raziskovalnoizobraževalnih centrov s področja kmetijstva v posameznih regijah. Usposobitev rejskih
organizacij za izvajanje javne službe v živinoreji in Apimondia 2003 aktivnosti bodo
usmeijene predvsem kot pomoč pri sofinanciranju pri organizacijskem delu, pomoč pri
investicijah in pomoč pri vzpostavljanju potrebnih informacijskih povezav med temi
organizacijami in MKGP.
Postavka 22308 Identifikacija in registracija živali predstavlja vzpostavitev sledljivosti govedi
in v nadaljevanju projekta tudi ovc, koz in prašičev kmetijstvu.
4.

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

Postavka 2423 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji ima glavni izvedbeni cilj
konkurenčno kakovost plemenskih živali preko zagotovitve nemotenega delovanja te službe,z
usposobitvijo rejskih organizacij za prevzem pravnega reda EU.
Postavka 2560 Kmetijsko gozdarska zbornica omogoča delovanje območnih kmetijsko
gozdarskih zavodov ter Sektorja za kmetijsko svetovanje v Uradu KGZS na podlagi letnega
programa dela.
Postavka 2562 Veterinarski inštitut Slovenije bo izvajal svojo dejavnost na podlagi letnega
programa nalog opredeljenih v Zakonu o veterini in enako postavka 2563 Veterinarski zavod
Slovenije bo naloge opravljal v skladu s programom, ki ga bo potrdila Vlada RS.
Postavka 22303 Javna kmetijska svetovalna služba bo financirala izvajanje javne službe
kmetijskega svetovanja v skladu z letnim programom, ki ga bo sprejela Vlada RS. Postavki
6767 Javni zavod Kobilarna Lipica in 4181 Javni zavod Kobilarna Lipica-investicijsko
vzdrževanje in oprema bo program potrdila Vlada RS, ki bo vseboval s posebnim zakonom
določene aktivnosti in investicije v objekte in opremo.
Postavka 5545 Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable ima za izvedbeni
cilj dokončanje obnove gradu s priključkom na javno komunalno omrežje, nabavo opreme ter
zagotovitev plač delavcem za začetek delovanja Centra.
Postavka 6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu
predvideva investicije v posodobitev šolskih posestev in raziskovalno-izobraževalnih centrov
ter načrtuje nakup kmetijskih zemljišč za šole, ki nimajo ustreznih posestev za izvajanje
praktičnega pouka ima za glavni letni izvedbeni cilj. Poleg tega predvideva tudi zagotovitev
minimalnih nalog za pripravo kongresa Apimondia, pripravo podlage za ustrezno
organiziranost nekaterih organizacij rejcev ter zagotovitev potrebnih investicijskih sredstev za
izgradnjo nekaterih nujno potrebnih objektov za delovanje rejskih organizacij.
Namen postavke 22308 Identifikacija in registracija živali za leto 2001 je začetek izvedbe
sistema sledljivosti govedi od rojstva oz. uvoza do konca življenja oz. izvoza.
11032302 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI
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1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

1. Zdravstveno varstvo rastlin
Zdravstvena varstvo rastlin je namenjeno varstvu rastlin in rastlinskih proizvodov pred
škodljivimi boleznimi in škodljivci; preprečevanju vnosa in siljenja ter zatiranju škodljivih
bolezni in škodljivcev z zagotavljanjem ukrepov za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov;
ugotavljanju in določanju škodljivih bolezni in škodljivcev; omogočanju optimalne pridelave
rastlin in trgovanja z njimi; varovanju okolja z izvajanjem nadzora škodljivih bolezni in
škodljivcev na rastlinah, z uvajanjem biotičnega varstva rastlin in z opazovalnonapovedovalno dejavnostjo; usmerjanju in spremljanju razvoja varstva rastlin; skrbi za
izobraževanje in osveščanje prebivalstva o varovanju zdravja rastlin; registraciji
fitofarmacevtskih sredstev, kjer se pripravljajo ocene vpliva na zdravje ljudi, živali in okolja;
pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev ob upoštevanju načel dobre prakse varstva rastlin.
Ključne naloge:
delovanje sistema, ki bo omogočal ustrezno varovanje zdravja rastlin v Sloveniji, tudi po
ukinitvi nadzora na mejah z državami članicami in hkrati tudi v drugih državah članicah
z uskladitvijo in izvajanjem postopkov in zahtev, ki veljajo na skupnem trgu;
varovanje zdravja ljudi in okolja z ustreznimi načini uporabe fitofarmacevckih sredstev
sodelovanje med državami s ciljem medsebojne izmenjave podatkov in vzpostavljanja
skupnih baz podatkov, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin,
enotno izvajanje ukrepov na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki izhajajo iz zahtev
skupnega trga skupnosti,
zagotavljanje prostega pretoka rastlinskega blaga in fitofarmacevtskih sredstev,
zagotovitev enotnega in nemotenega delovanja službe za varstvo rastlin tako na meji kot
v notranjosti države,
zagotavljanje ustreznega ravnanja s fitofarmacevtskimi sredstvi.
II. Zdravstveno varstvo živali
Zdravstveno varstvo živali je namenjeno varovanju zdravja živali, preprečevanju širjenja
kužnih bolezni, nadzoru in kontroli živil živalskega izvora in s tem dajanje garancije za
zdravstveno ustrezna živila slovenskim potrošnikom.
2.

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

I. Zdravstveno varstvo rastlin
ustanovitev osrednjega državnega organa za koordinacijo in izvajanje nalog v zvezi z
zdravstvenim varstvom rastlin, z ustrezno strukturo, sistemom odločanja in delovanjem
ter hkrati tudi ureditev ustreznega sistema nadzora pooblaščenih strokovnih institucij
(neposreden nadzor osrednjega organa oblasti, ustrezna organiziranost, neodvisnost v
delovanju, osebna odgovornost strokovnjakov);
usposobitev laboratorija za strokovno podporo pri izvajanju nalog s področja;
nadgraditev informacijske mreže za hitro povezavo med pristojnimi organi (uprava,
inšpekcija, laboratoriji, carina itd.) za izvajanje fitosanitamega nadzora;
vzpostavitev enotnega in usklajenega sistema stalnega spremljanja zdravstvenega stanja
rastlin v državi z namenom ugotavljanja pojava in širjenja škodljivih organizmov;
vzpostavitev sistema registracije pridelovalcev, uvoznikov in distributerjev določenih
vrst rastlin in rastlinskih proizvodov;
vzpostavitev sistema potnega lista za rastline;
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poenotenje postopkov zdravstvenega nadzora v skladu z evropskimi in mednarodnimi
standardi;
vzpostavitev koncepta varovanih območij;
zagotovitev sistema financiranja nadzornih ukrepov, povezan s sistemom finančne
odgovornosti države do drugih držav;
zagotovitev ustrezne diagnostike in poenotenje metod testiranja;
razvoj informacijskega sistema za spremljanje pojava in siljenja škodljivih organizmov v
državi ter za obveščanje o tem;
določitev osrednjega državnega organa, ki je odgovoren za vzpostavitev in delovanje
sistema na področju fitofarmacevtskih sredstev;
uskladitev sistema registracije fitofarmacevtskih sredstev (fizikalno kemične analize,
ocena učinkovitosti, toksikološka in ekotoksikološka ocena, izdaja dovoljenj itd);
vzpostavitev enotnega sistema nadzora nad prometom in uporabo fitofarmacevtskih
sredstev;
uskladitev najvišjih dovoljenih količin pesticidov v rastlinah za prehrano, zagotoviti
ustrezno spremljanje in nadzor;
zagotovitev usposabljanja izvajalcev zdravstvenega va"stva rastlin.
II. Zdravstveno varstvo živali
Zagotavljanje zdravstvenega varstva živali, preprečevanje šiijenja kužnih bolezni, nadzor in
kontrola živil živalskega izvora.
3.

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

I. Zdravstveno varstvo rastlin
2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu - oprema
Namen ukrepa:
Zagotovitev izvajanja opazovanja oziroma napovedovanja pojava škodljivih organizmov v
kmetijstvu na podlagi ustreznih meteoroloških, bioloških in drugih podatkov. Z določanjem
optimalnih rokov za zatiranje škodljivih organizmov se zagotavlja povečanje ekonomičnosti
rastlinske proizvodnje ter racionalnost rabe fitofarmacevtskih sredstev in s tem zmanjšanje
obremenjevanja okolja. V ta namen je potrebno posodobiti opremo in naprave pri izvajalcih teh
nalog.
7704 Kmetijstvo - Zdravstveno varstvo rastlin
Namen ukrepa:
Zagotovitev izvajanja nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin, ki jih določajo zakonski
predpisi in mednarodni sporazumi oziroma jih zahteva EU v procesu vključevanja Slovenije v
EU. Za vstop na skupni trg EU mora Slovenija vzpostaviti sistem na področju varstva rastlin, ki
je enak in primerljiv z drugimi državami EU. Namen tega sistema je zagotavljanje zdravstvenega
varstva rastlin, enotno izvajanje ukrepov na področju, ki izhajajo iz zahtev skupnega trga
skupnosti; zagotavljanje prostega pretoka rastlin in rastlinskih proizvodov ter zagotovitev
enotnega in nemotenega delovanja državne službe za varstvo rastlin.
5854 Fitofarmacevtska sredstva
Namen ukrepa:
Zagotovitev izvajanja nalog s področja fitofarmacevtskih sredstev, ki jih določajo zakonski
predpisi in mednarodni sporazumi oziroma jih zahteva EU v procesu vključevanja Slovenije v
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EU. Za vstop na skupni trg EU mora Slovenija vzpostaviti nov sistem na področju
fitofarmacevtskih sredstev, kije enak in primerljiv z drugimi državami EU. Namen tega sistema
je uvedba enotnih standardov glede registracije, prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev
zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, usklajeno izvajanje ukrepov na področju uporabe
fitofarmacevtskih sredstev ter zagotavljanje lažje notranje in zunanje trgovanje s
fitofarmacevtskimi sredstvi in rastlinskim blagom (rezidui fitofarmacevtskih sredstev).
22313 Odškodnine - zdravstveno varstvo rastlin
Izplačilo odškodnin zaradi uničenja rastlin, okuženih s karantenskimi škodljivimi organizmi,
v skladu z zakonskimi in EU obveznostmi.
II. Zdravstveno varstvo živali
2473 Vakcinacija lisic (PU 2312)
Steklina se uvršča v kategorijo zoonoz, se pravi bolezni, ki se prenašajo med živalmi in ljudmi
in je bolezen za katero žal ni zdravila. Edini uspešen ukrep preprečevanja pojavov stekline je
vakcinacija. Republika Slovenija se že nekaj let srečuje s pojavljanjem stekline pri divjih
živalih, kjer je glavni vektor prenosa rdeča lisica in predstavlja zaradi tega veliko nevarnost
prenosa bolezni na ljudi. Cepljenja oziroma vakcinacije divjih živali proti steklini se
opravljajo v vseh državah, kjer so z rednim cepljenjem domačih živali zagotovili
izkoreninjenje urbane stekline, kar se je v Sloveniji uredilo v 50. letih. Cepljenje lisic
predstavlja preventivni ukrep preprečevanja siljenja te bolezni na prebivalstvo in domače
živali in je bistveno cenejše, kakor pa pougrizno cepljenje prebivalstva. Prav tako je
vakcinacija lisic del evropskega pravnega reda in je predpisana v direktivi 92/117 EEC, ki jo
je Republika Slovenija že prevzela in implementirala.
6685 Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali ter ukrepi v veterini (PU 2312)
Namen ukrepa:
Financiranje diagnostičnih in preventivnih ukrepov, ki jih vsako leto z odredbo predpiše
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sodijo v okvir javne veterinarske službe, ki
se opravlja na podlagi koncesij - javnih pooblastil. Del sredstev je namenjen tudi financiranju
izdelave značk za označevanje psov, ki jih skladno z zakonom o veterinarstvu zagotovi
VURS. Del sredstev je namenjen Veterinarski zbornici, ki opravlja naloge na podlagi javnih
pooblastil, ki sc financirajo iz proračuna Republike Slovenije. Ti stroški bodo povišani z
novim ZVet, ki predvideva dodatne naloge Veterinarske zbornice. Predpisano in preventivno
zdravstveno varstvo živali je utemeljeno v 58. členu ZVet (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95,
16/96 in 100/99), v katerem je določeno, da se vsakoletno sprejme program predpisanih
ukrepov za zagotavljanje zdravstvenega varstva živali v RS in s tem da podlaga za pripravo in
izdajo mednarodnih zdravstvenih spričeval. S tovrstnimi ukrepi se omogoča nemoten promet
z živalmi in izdelki živalskega izvora ter zagotavlja varovanje prebivalstva pred prenosom
nekaterih bolezni. Izvajalci so zasebne veterinarske organizacije (koncesionaiji), ki so bili
izbrani za izvajanje predpisanih nalog na javnem razpisu in imajo podeljeno koncesijo za
obdobje 10 let. Uporabniki storitev se lastniki živali in slovenski potrošniki, ki na ta način
dobijo ustrezno preverjena in zdravstveno ustrezna živila oziroma je z ukrepi omogočen
promet živali. Del sredstev je v okviru ukrepov v veterini namenjen za izvajanje javnih
pooblastil Veterinarske zbornice Slovenije in nakup evidenčnih registrskih oznak pri
označevanju živali, pri katerih so se opravili posamezni diagnostični pregledi. Določen del
sredstev se namenja drugim ukrepom v izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva živali,
kot so uvajanje novih metod zdravljenja in diagnostičnih postopkov, ki se opredelijo na
podlagi predloženih programov in sprejete odredbe o izvajanju preventivnih in diagnostičnih
preiskavah za vsako leto posebej.
7715 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci (PU 2312)
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Sredstva postavke se bodo uporabila za plačevanje izvidov analiz in mnenj za vzorce, ki jih
veterinarski inšpektorji vzamejo po uradni dolžnosti, pa tudi za redne letne kontrole in
monitoring, ki bo vse obsežnejši zlasti na področju živalske krme in dodatkov krmi.
22317 Monitoring škodljivih ostankov okolja v živalih (PU 2312)
Pravilnik o veterinarsko - sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko - sanitarnih
pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Ur.l.RS, št.
100/99 in 38/00), je v celoti uskladil nadzor nad ostanki škodljivih snovi v živilih živalskega
izvora z zahtevami EU (Direktiva 96/23/EC in odločba 97/747/EC). V Sloveniji laboratoriji
nekatere analize v tem letu uvajajo, rezultati pa bodo uporabljeni za validacije metod, ki naj bi
se pričele izvajati rutinsko takoj v začetku leta 2001. V letu 2001 bomo izvedli vse zahtevane
preiskave v Sloveniji v pooblaščenih laboratorijih izključno v okviru validiranih metod.
Oceno tveganja je možno izvesti le na rezultatih preiskav, ki so validirane, kar bi pomenilo
približno polovico vzorcev v letu 2001, polovico pa v letu 2002. Izvajalci nekaterih analiz po
validiranih metodah bodo izven mreže javne veterinarske službe, ki posebne opreme nima. V
okvir nadzora nad ostanki škodljivih snovi moramo v naslednjem letu uvesti tudi nekaj
toksikoloških preiskav na biotoksine, ki povzročajo alimentarne intoksikacije pri ljudeh, ter
zelo pomembne preiskave na ostanke razkužil in čistil v živilih živalskega izvora.
22319 Certifikati in zaračunljive tiskovine (PU 2312)
Certifikat oz. Potrdilo o zdravstvenem stanju je uradni dokument, ki mora spremljati vsako
izvozno pošiljko in ga zahteva vsaka država uvoznica. To pomeni, da mora imeti Veterinarska
uprava RS v vsakem trenutku na voljo ustrezno število certifikatov, tako da ne prihaja do
oviranja izvoza in seveda tudi kršenja pravil WTO, saj smo podpisniki Sporazuma o uporabi
sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov.
VURS mora po ZVet zagotoviti tudi izdajo obrazcev zdravstvenih spričeval, ki spadajo v
najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali, ki ga zagotavlja Republika Slovenija.
4.

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

I. Zdravstveno varstvo rastlin
1. Vzpostavitev enotnega sistema stalnega nadzora zdravstvenega stanja rastlin
Rezultati 2001:
ustanovitev Uprave za varstvo rastlin in semenarstvo
vzpostavitev pogojev za ustanovitev Centra za varstvo rastlin in semenarstvo
2. Poenotenje postopkov nadzora zdravstvenega stanja rastlin v skladu z EU in mednarodnimi
standardi
Rezultati 2001:
izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov, zemlje
in drugih premetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov, zlasti iz seznamov,
predpisanih po zakonu;
priprava in izvedba programa sistematičnega nadzora karantenskih škodljivih
organizmov;
izvedba obveznih sistematičnih raziskav posebej pomembnih karantenskih organizmov;
zagotovitev meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene napovedovanja
pojava škodljivih organizmov kot načina izvajanja sistematičnega nadzora;
vzpostavitev metodologije za prikaz rezultatov sistematičnih raziskav, ki mora temeljiti
na grafični predstavitvi v prostoru:
spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in
rastlinskih proizvodih ter določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje;
evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih organizmov;
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izvedba izobraževanja in strokovnega usposabljanja izvajalcev varstva rastlin;
razvoj in uvedba novih laboratorijskih metod za diagnostiko škodljivih organizmov.
3. Nadgradnja ustreznega sistema zdravstvenega nadzora, ki omogoča hitro ukrepanje in
zatiranje ob nenadnem pojavu škodljivih organizmov
Rezultati 2001:
poenotenje izvajanja zdravstvenih pregledov rastlin v notranjosti oziroma na mestu
pridelave;
zadržanje okuženih pošiljk ob uvozu na podlagi strokovnega mnenja;
zasnova informacijskega sistema za spremljanje pojava in širjenja škodljivih organizmov
v državi ter za obveščanje med izvajalci nadzora;
izvedba obveznih zdravstvenih pregledov semena in objektov za pridelovanje sadilnega
materiala v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin;
priprava ocen nevarnosti škodljivih organizmov (PRA) in predlogov ukrepov ob uvozu
in v državi.
4. Nadgradnja informacijske mreže za hitro povezavo med pristojnimi organi (uprava,
inšpekcija, laboratoriji, carina) za izvajanje fitosanitarnega nadzora
Rezultati 2001:
izdelava idejnega programa za evidenco pregledov zdravstvenega stanja rastlin,
spremljanj in sistematičnih raziskav kot osnovne evidence za zbiranje podatkov o
nadzoru škodljivih organizmov v državi;
vzpostavitev elektronskih povezav za možnost povezave z EU državami in komisijo EU;
vzpostavitev evidence sistematičnega nadzora škodljivih organizmov in FITO-GIS
prostorski prikaz za potrebe mednarodne trgovine;
informacijska analiza sistema registracije zavezancev za vpis v register.
5.1 Uskladitev sistema registracije fitofarmacevtskih sredstev (fizikalno kemične analize,
ocena učinkovitosti, toksikološka in ekotoksikološka ocena, izdaja dovoljenj itd);
5.2 Vzpostavitev enotnega sistem nadzora nad prometom in uporabo fitofarmacevtskih
sredstev;
problematike na področju herbicidov, njihove uporabe in posledic (vodozbirna območja
in varstvo pred pleveli, navodila za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, evidence
uporabe fitofarmacevtskih sredstev);
priprava strokovnih podlag za ocenjevanje fungicidov v postopku registracije, ocena
nevarnosti za okolje, priprava strokovnih mnenj in navodil za uporabo, sodelovanje pri
pripravi poročil, analiz, publikacij, brošur in drugih gradiv:
priprava strokovnih podlag za ocenjevanje insekticidov v postopku registracije, ocena
nevarnosti za okolje, implementacija EU zakonodaje, spoznavanje aktivnih snovi in
njihovega delovanja na okolje;
ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev glede na spiranje v tleh in podtalnico,
ocenjevanje dokumentacije, ki jo mora predložiti proizvajalec fitofarmacevtskih sredstev
v postopku registracije v skladu z EU zakonodajo, ocena problematičnih sredstev kot je
na primer acetoklor, ostanki fitofarmaevtskih sredstev v pitni vodi, njihov vpliv na
neciljne organizme, izobraževanje javnosti in sodelovanje pri pripravi brošur;
priprava terminologije poslovenjenih imen kemijskih substanc, ki se uporabljajo kot
fitofarmacevtska sredstva, opravljanje fizikalno kemijskih analiz za namene registracije
in nadzora fitofarmacevtskih sredstev, strokovna podpora s kemijskega področja v
postopku ocenjevanj fitofarmacevtskih sredstev za potrebe registracije in nadzora nad
prometom in uporabo;
priprava strokovnih podlag za uporabo fitofarmacevtskih sredstev v malih kulturah
(varstvo rastlin v vrtnarstvu).
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6. Uskladitev najvišjih dovoljenih količin pesticidov v rastlinah za prehrano, zagotoviti
ustrezno spremljanje in nadzor
priprava z EU usklajenega programa in spremljanja ostankov fitofarmacevtskih sredstev
v rastlinah;
izelava laboratorijskih analiz ostankov fito farmacevtskih sredstev v rastlinah.
II. Zdravstveno varstvo živali
vakcinacija lisic,
diagnosticiranje,
preventivni ukrepi,
usposobljenost uradnih preizkusnih laboratorijev in ustreznih organov na strokovnem,
tehničnem in organizacijskem nivoju primerljivo z EU. Uvedba novih toksikoloških
preiskav na biotoksine, ki povzočajo alimentarne intoksikacije pri ljudeh, pomembne
preiskave na ostanke razkužil in čistil v živilih živalskega izvora in s tem njihovo
detekcijo in kasneje izločitev iz prometa, zagotoviti ustrezno število neodvisno odvzetih
analitičnih vzorcev z namenom zagotavljanja varnosti potrošnika in neodvisnosti
analiznih laboratorijev, izdelavo obrazcev zdravstvenih spričeval, mednarodnih
certifikatov in drugih listin za dokazovanje zdravstvene ustreznosti oziroma istovetnosti
proizvoda oziroma pošiljke, konkurenčnost slovenskih proizvajalcev izdelkov iz mesa
prašičev in prašičerej cev.
11032303 VARSTVO IN REGISTRACIJA SORT RASTLIN
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Postavka 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji so introdukcija poljščin in vrtnin, introdukcija in
selekcija sadnih rastlin in vinske trte, introdukcija hmelja in zdravilnih rastlin, izvajanje
sortnih poskusov v predizbiri, v postopku registracije sort in za ekološko rajonizacijo sort,
uvajanje certifikacijskih shem in certificiranje semena in sadilnega materiala kmetijskih
rastlin, hranjenje vzorcev semenskega materiala registriranih sort kmetijskih rastlin,
spremljanje dozorevanja grozdja.
Postavka 1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo
Poskusni centri izvajajo naslednje naloge: vzpostavitev in vzdrževanje matičnih nasadov v
sadjarstvu, oljkarstvu in vinogradništvu, zagotavljanje izhodiščnega materiala za pridelavo
sadik, preizkušanje in prikazovanje novih sort in tehnologij pridelave.
Postavka 1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri - podpora
Poskusni centri izvajajo naslednje naloge: preizkušanje in prikazovanje novih sort vrtnin ter
tehnologij pridelave, pridelava kakovostnih sadik vrtnin za vrtnarje, preizkušanje in
prikazovanje novih tehnologij dodelave in priprave vrtnin za trg.
Postavka 1511 Kmetijstvo: Obramba pred točo
Postavka 6647 Program varstva in registracije sort rastlin (PU 2317)
Varstvo sort zagotavlja žlahtniteljem sort primerno obliko varstva intelektualne lastnine. Urad
RS za varstvo in registracijo sort rastlin (UVRSR) potrebuje za odločanje v upravnem
postopku za registracijo in varstvo sort strokovne ekspertize. Urad koordinira delovanje
Sortne komisije in podkomisij, in članom zagotavlja nadomestilo materialnih stroškov.
2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
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vzpostaviti sistem preverjanja genetskih lastnosti (razločljivost, izenačenost in
nespremenljivost) ter vrednosti domačih in tujih sort kmetijskih rastlin za pridelovanje
in uporabo (VPU);
zagotavljati učinkovit sistem varstva žlahtniteljskih pravic;
zagotavljati kakovostni semenski material kmetijskih rastlin sort, ki so prilagojene našim
pedoklimatskim razmeram in potrebam trga oziroma prenosa novih znanj in tehnologij v
prakso.
3.

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

Postavka 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
Izvajanje strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji temelji na Zakonu o semenu in sadikah
(Uradni list SRS, št. 42/73, 29/86), Zakonu o potijevanju novih sort, dovolitvi introdukcije
tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Ur.l. SFRJ, št. 38/80, 82/90).
Naloge izvaja Kmetijski inštitut Slovenije na podlagi odločbe o določitvi Kmetijskega
inštituta Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana, za izvajanje strokovnih nalog v zvezi s
preizkušanjem sort in hranjenjem vzorcev reprodukcijskega materiala kmetijskih rastlin. V
skladu z Zakonom o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97), se
kot strokovna naloga v rastlinski proizvodnji izvaja tudi spremljanje dozorevanja grozdja, ki
ga izvajajo pooblaščene strokovne institucije Kmetijski inštitut Slovenije Ljubljana, Kmetijski
zavod Maribor in Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica. Naloge se izvajajo na podlagi
letnega programa ministrstva, kije v skladu s prej navedenimi zakoni in s Programom razvoja
kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002.
Postavka 1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo
Naloge izvajajo: Sadjarski center Gačnik, Sadjarski center Bilje, Selekcijsko trsničarski
središči Ivanjkovci in Vrhpolje, Poskusni center za oljkarstvo. Centri izvajajo naloge na
podlagi letnega programa dela ministrstva, ki je v skladu s Programom razvoja kmetijstva,
živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002 in 5-letnim programom razvoja sadjarstva,
drevesničarstva in oljkarstva. Iz proračunskih sredstev se v centrih financirajo samo naloge,
investicije in vzdrževalna dela, ki se izvajajo v okviru programov. Za leto 2001 je predviden
enak obseg dela in investicij kot v letu 2000, razen za oljkarski center, za katerega je s 5letnim programom dela predviden za leto 2001 večji obseg dela in investicij.
Postavka 1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri - podpora
Naloge izvajajo: Vrtnarski center pri Kmetijskem inštitutu Slovenije, Vrtnarski center pri
Biotehniški fakulteti, Oddelek za agronomijo in naslednje vrtnarske postaje: Logarovci, Grm
Novo mesto, SKŠ Nova Gorica, SKŠ Celje, Purissima pri KZ Agraria Koper. Centra in
postaje izvajajo naloge na podlagi letnega programa dela ministrstva, ki je v skladu s
Programom razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002 in 3-letnim
programom razvoja vrtnarstva. Iz proračunskih sredstev se v centrih in na postajah
sofinancira: preizkušanje in uvajanje novih tržno zanimivih sort vrtnin, preizkušanje novih
tehnologij pridelave glede na različne klimatske in geografske značilnosti območij, kjer so
locirani posamezni centri, s posebnim poudarkom na integrirani pridelavi vrtnin.. Za leto 2001
je predviden enak obseg dela kot v letu 2000.
Postavka 1511 Kmetijstvo: Obramba pred točo
Postavka 6647 Program varstva in registracije sort rastlin (PU 2317)
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MKGP - Urad za varstvo in registracijo sort rastlin zagotavlja sredstva za izvedbo nalog na
področju registracije sort rastlin in varstva sort rastlin na podlagi letnega programa, ki jih je
Republika Slovenija dolžna izvajati na podlagi Zakona o varstvu novih sort rastlin (Uradni list
RS, št. 86/98) in Zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu
sort kmetijskih rastlin (Ur.l. SFRJ, št. 38/80, 82/90). Sredstva so namenjena za pokrivanje
stroškov, povezanih z vzdrževanjem sistema preizkušanja RIN in VPU ter sistema hranjenja
varstvenih vzorcev semena registriranih in zavarovanih sort rastlin. Del sredstev je namenjen
plačilu materialnih stroškov članom sortne komisije in podkomisij.
4.

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

Postavka 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
izvedba sortnih poskusov v predizbiri, v postopku registracije sort, za ekološko
rajonizacijo sort,
izvajanje certificiranja pri semenskem krompirju,
uvajanje certifrkacijskih shem za potrjevanje semena sladkorne pese in žit,
izvajanje introdukcije in selekcije pri sadnih rastlinah in vinski trti,
uvajanje certifrkacijskih shem za vinsko trto in jablano,
izvajanje introdukcije in selekcije pri hmelju in zdravilnih rastlinah.
Postavka 1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo
vzdrževanje obstoječih in naprava novih matičnih nasadov,
vzdrževanje kolekcijskih in introdukcijskih nasadov,
izvedba aplikativnih in razvojnih poskusov v okviru programa,
zasnova in izvedba sortnih in tehnoloških poskusov,
izvrednotenje poskusov,
obdelava podatkov in objava rezultatov.
Postavka 1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri - podpora
zasnova in izvedba sortnih in tehnoloških poskusov,
organizacija dneva odprtih vrat za vse zainteresirane pridelovalce vrtnin,
izvrednotenje poskusov,
obdelava podatkov in objava rezultatov v publikaciji Kmetijskega inštituta Slovenije.
Postavka 1511 Kmetijstvo: Obramba pred točo
Postavka 6647 Program varstva in registracije sort rastlin (PU 2317)
izdelava protokola za hranjenje varstvenih vzorcev,
poskusna dodelava in priprava vzorcev semena trav in detelj za hranjenje,
obravnava rezultatov preizkušanj v sortnih podkomisijah in v sortni komisiji,
koordinacija izvedbe preizkušanja RIN in VPU,
vzdrževanje sistema preizkušanja RIN in VPU.
11032304 STROKOVNE IN SVETOVALNE NALOGE, IZOBRAŽEVANJE IN
RAZISKOVANJE
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Prilagajanje in reforma kmetijske politike sta podprta s številnimi spremljevalnimi ukrepi,
med njimi tudi ukrepi iz podprograma Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in
raziskovanje, ki vključuje postavke: 1417, 2551. Ciljno usmerjeno splošno izobraževanje,
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usposabljanje, raziskovalna in svetovalna dejavnost so nujni pogoj za uspešno delovanje
kmetijske politike in predpristopno prilagajanje kmetijstva.
2.

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

Cilji podprograma:
zagotavljanje strokovnih podlag (rezultati raziskav) za izvajanje nacionalnih strategij na
posameznih področjih kmetijstva,
uveljavitev in razvoj znanstvenih disciplin in strokovnih ved, povezanih s kmetijstvom,
razvojem podeželja in prehrano,
dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in kmetijskih strokovnjakov na
področju kmetijstva in z njim povezanimi dejavnostmi,
usklajevanje programov izobraževanja zaradi spremenjenih razmer doma in trendov v
svetu (nova znanja s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij...),
zagotavljanje prenosa znanja iz raziskav do uporabnikov, kmetov.
Cilji podprograma so skladni s cilji kmetijske politike v Sloveniji, opredeljenih v Strategiji
razvoja slovenskega kmetijstva, 1993, Programu reforme kmetijske politike 1999-2002, 1998;
v razvojnem dokumentu Programu razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 20002002(16.9.99).
,
3.

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

Dejavnosti v okviru podprograma (PP), ki vključuje 1417 Sofinanciranje kmetijskega
izobraževanja - praktični pouk in 2551 Kmetijstvo: Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo,
so sledeče:
v okviru razpisov vsebin Ciljnega raziskovalnega programa Zemlja sofinanciramo
projekte, ki obravnavajo vprašanja prilagajanja kmetijstva zahtevam vključitve Slovenije
v Evropsko unijo in drugim mednarodnim integracijam, nudijo raziskovalno podpora za
uspešnejše izvajanje reforme kmetijske politike, vključevanje kmetijstva v skupni trg in
skupno kmetijsko politiko, za večjo učinkovitost kmetijstva, konkurenčnost na eni strani
ter socialno ravnovesje in okoljevarstvena primernost na drugi strani;
sofinanciranje za kmetijstvo pomembnih aplikativnih projektov, katerih nosilec je MZT;
podpora mednarodnemu znanstveno strokovnemu sodelovanju, znanstveno strokovnim
prireditvam in periodiki na področju kmetijstva;
podpora stroškom kmetijskega izobraževanja - praktični pouk (materialni stroški
izvedbe praktičnega izobraževanja in usposabljanja) v okviru šolskih posestev
kmetijskih šol in fakultet;
podpora drugim oblikam dodatnega in dopolnilnega izobraževanja in usposabljanja
kmetijskih pridelovalcev.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
V letu 2001 nadaljujemo sofinanciranje raziskovalnega dela (večletne obveznosti ) v
okviru že odobrenih projektov;
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izvedba razpisa novih vsebin raziskovalnih in razvojnih projektov, ki bodo v razpisu
opredeljene kot prioritetne;
,
zagotavljanje pogojev za izvajanje izobraževanja, svetovanja in usposabljanja v
kmetijstvu;
prenos rezultatov raziskav v prakso z demonstracijskimi predstavitvami, prikazi
poskusov;
izvedba dodatnih oblik usposabljanja kmetov s pomočjo kmetijske svetovalne službe na
območnih zavodih.
INDIKATORJI:
št. raziskovalnih projektov, stopnja sofinanciranja projektov, uporabnost rezultatov za
nadaljnje delo pri izvajanju strategij na posameznih področjih kmetijstva,
število izvedenih demonstracijskih poskusov, prireditev za kmete, programov
usposabljanja.
11032305 KAKOVOST IN NADZOR
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram kakovost in nadzor vzpostavlja in uvaja EU primerljiv način nadzora zdravstvene
ustreznosti in kakovosti kmetijsko živilskih proizvodov živalskega in rastlinskega izvora,
uvaja sistem registracije in označevanja proizvodov in njihovo zaščito pred poneverbami,
posebej pri povzročiteljih zoonoz, analizah odvzetih vzorcev inšpekcije in monitoringu
škodljivih ostankov okolja v živilih. Podprogram bo v celoti namenjen zagotavljanju
nadzorstvene funkcije tako zdravstvene ustreznosti kot kvalitete in pripravi novih programov
nadzora škodljivih ostankov okolja, agrometerološkega vpliva in nadzora povzročiteljev
zoonoz, ki so lahko prisotni v vseh živilih živalskega oziroma rastlinskega izvora in
predstavljajo neposredno nevarnost za zdravje ljudi oziroma živali ter rastlin. Podprogram
posebej določa sredstva za usposobitev uradnih laboratorijev in ustreznih organov za nadzor
kakovosti ter uvaja nove metode pri nadzoru povzročiteljev zoonoz in monitoringu škodljivih
ostankov v živilih. Podprogram je namenjen tudi sofinanciranju priprave dokumentacije za
zaščito posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, sistemom vzorčenja živil in pripravi
mednarodnih certifikatov in ostalih tiskovin, ki so namenjene certificiranju državnih organov.
2.

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

Podprogram bo omogočal prevzem pravnega reda EU na naslednjih področjih:
preizkusni laboratoriji,
sistem nadzora zoonoz v skladu z direktivo EU 92/117 EEC,
nadzor škodljivih ostankov okolja v živilih v skladu z EU direktivo 96/22 EEC in
odločbo 97/477,
validaciji metod laboratorijskih preiskav,
izdelavi ocen tveganja,
neodvisno jemanje vzorcev v proizvodnji in na trgu,
akreditacijo preizkusnih laboratorijev za kakovost,
vključevanje v mednarodni informacijski sistem,
pripravo ustreznih certifikacijskih listin.
delovanje agrometeorološke mreže merilnih postaj na kmetijskih površinah,
delovanje agromeorološkega informacijskega sistema,
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arhiv agrometeoroloških baz podatkov.
3.

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

2619 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci (PU 2314)
Namenjena je plačevanju analiznih izvidov in izvedeniških mnenj, ki so nujno potrebna za
odločanje inšpekcij.
6631 Politika kakovosti
Namen proračunske postavke Politika kakovosti je vzpostavitev mehanizmov oziroma
ukrepov potrebnih za izvajanje skupne ureditve kmetijskih trgov in prostega pretoka blaga
predvsem z namenom vzpostavitve in izvajanja EU primerljivega načina nadzora kakovosti
kmetijsko-živilskih proizvodov ter uvajanja sistema registracije in označevanj posebnih in
tradicionalnih proizvodov ter njihovo zaščito pred poneverbami.
Sredstva iz te postavke bodo namenjena predvsem za:
usposobitev uradnih preskusnih laboratorijev in ustreznih organov (strokovno, tehnično
in organizacijsko primerljivo z EU);
usposobitev referenčnih laboratorijev ter uvedbe postopkov za izvajanje preskušanja po
harmoniziranih referenčnih metodah;
sofinanciranje priprave dokumentacije za zaščito posebnih kmetijskih pridelkov oziroma
živil;
izdelava logotipa za označevanje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil;
sofinanciranje projektov za povišanje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil;
spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil v vseh fazah pridelave, predelave,
distribucije in prodaje.
Usposobitev uradnih preskusnih laboratorijev in ustreznih organov strokovno, tehnično in
organizacijsko primerljivo z EU
V letu 2000 smo Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Kmetijskemu zavodu Maribor,
Kmetijsko veterinarskemu zavodu Nova Gorica, Kmetijskemu inštitutu Slovenije in
Veterinarski fakulteti v Ljubljani financirali zaposlitev strokovnega sodelavca - vodjo
kakovosti. Ta vodi postopek za pridobitev akreditacije in skrbi za izvajanje vseh del
povezanih s pridobitvijo akreditacije do konca leta 2002.
V letu 2001 smo nameravali z nadaljevanjem usposabljanja uradnih preskusnih laboratorijev
in ustreznih organov za izvajanje EU primerljivega načina ugotavljanja skladnosti kakovosti
kmetijski-živilskih proizvodov, ki se bodo akreditirali v skladu z mednarodnimi in evropskimi
standardi.
Omenjenim organizacijam nameravamo tudi v prihodnjem letu nameniti enaka finančna
sredstv a. Poleg tega smo za enak namen namenili sredstva še Inštitutu za varovanje zdravja
Ljubljana, Zavodu za zdravstveno varstvo Celje, Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj,
Zavodu za zdravstveno varstvo Koper, Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica in
Zavodu za zdravstveno varstvo Novo Mesto.
Okvirna cena za zaposlitev strokovnega sodelavca je 5.600.000.00 SIT.
Usposobitev referenčnih laboratorijev ter uvedbe postopkov za izvajanje preskušanja po
harmoniziranih referenčnih metodah
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Slovenski laboratoriji za uradno kontrolo kmetijskih pridelkov oziroma živil morajo uvesti
EU oziroma mednarodno priznane referenčne analitske metode.
Predvidena sredstva za ta namen so 20.000.000,00 SIT (povprečna cena validacije 1 metode
je 330.000,00 SIT).
V letu 2000 smo namenili sredstva za sofinanciranje uvedbe EU oziroma mednarodno
priznanih referenčnih analitskih metod za uradno kontrolo mleka in mlečnih izdelkov, krmil,
vina in drugih izdelkov iz grozdja.
V letu 2001 nameravamo sofinancirati uvedbo EU oziroma mednarodno priznanih referenčnih
analitskih metod za uradno kontrolo oljčnega olja, mesa, sokov in marmelad.
Pravna osnova:
Državni program RS za prevzem pravnega reda EU,
Pogajalska izhodišča RS k EU za področje 7-kmetijstvo
Pogajalska izhodišča RS k EU za področje 1 - prost pretok blaga
Sofinanciranje priprave dokumentacije za zaščito posebnih kmetijskih pridelkov oziroma
živil, spremljanje kakovosti že registriranih oziroma zaščitenih posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil
EU zakonodaja (R 2081/92 EEC in R 2082/92 EEC) omogoča vsaki njeni članici razvoj
nacionalnih sistemov, ki jih lahko uporabi za trženje kakovostnih posebnih kmetijskoživilskih proizvodov ter jih ustrezno zaščiti. Z vstopom Slovenije v EU bo to edini možen
zaščitni ukrep ter način trženja bolj kakovostnih slovenskih posebnih kmetijskih in živilskih
proizvodov.
Izdelava logotipa za označevanje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
Zakon o kmetijstvu v IV. poglavju predpisuje, da označbe za kmetijske pridelke oziroma
živila (geografska poimenovanja, tradicionalni ugled, višja kakovost, ekološka in integrirana
predelava ter naravne mineralne vode) predpiše minister pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
Označevanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil z označbami (certifikati) kakovosti ima
dvojno funkcijo: prepoznavati kakovost in nuditi zaupanje. Ti uradni znaki kakovosti so
sredstva, ki potrošniku omogočajo lažjo identifikacijo in razlikovanje proizvodov s posebnimi
lastnostmi, okusom, poreklom itd. in se mu kot dobremu poznavalcu omogoči izbira.
Sofinanciranje projektov za povišanje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
Vlada Republike Slovenije je septembra 1999 sprejela Nacionalni program razvoja
kmetijstva, živilstva gozdarstva in ribištva. Za prašičerejo je zapisano, da se rejci pravočasno
pripravijo na konkurenčne razmere po »pristopu«. Ob vstopu v EU bo slovenska prašičereja
izpostavljena zelo hudi konkurenci.
Slovenija ima tradicijo v izdelovanju suhih mesnin, ki pomenijo največjo stopnjo
ovrednotenja prašičjega mesa. Žal pa klavno predelovalna industrija na domačem trgu ne
more dobiti dovolj kakovostne surovine za predelavo. Projekt bo dal odgovor glede novih
tehnologij prehrane in novih genetskih kombinacij. Namen projekta je tudi ustvariti pogoje za
dolgoročne poslovne povezave med rejci prašičev in klavno-predelovalno industrijo na
kakovostnih parametrih.
Spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil v vseh fazah pridelave, predelave,
distribucije in prodaje
Zakon o kmetijstvu v 67. členu navaja, da ministrstvo vsako leto sprejme program spremljanja
kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil. Sredstva za izvajanje programa pa se zagotovijo
v proračunu ministrstva.
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V letu 2001 je predvideno spremljanje kakovosti predvsem za meso in mesne izdelke, mleko
in mlečne izdelke, med, oljčno olje ter žita in izdelke iz žit. Predviden je odvzem 1000
vzofcev. Povprečna analiza vsakega vzorca stane 40.000,00 SIT.
4.

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

Spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil v vseh fazah pridelave, predelave
distribucije in prodaje ter sosledno s tem ustrezen nadzor nad tovrstnimi izdelki ter plačilo
mnenj izvedencev v zahtevanih primerih.
11042301 DELOVANJE SLUŽB IN JAVNIH ZAVODOV
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Zagotavljanje pogojev za izvajanje nalog javne gozdarske službe. Financiranje z
zakonom določenih nalog zaradi spremljanja in usmeijanja sonaravnega in
večnamenskega gospodaijenja z vsemi gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in
naravnih vrednot, trajnega in optimalnega delovanja gozdov kot ekosistema ter
uresničevanja vseh funkcij gozdov. Njene ključne naloge so določene z zakonom o
gozdovih (Uradni list RS, št.30/93).
Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje gozdarskega dela kmetijsko gozdarske
zbornice.

2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj je zagotavljanje stabilne organizacije in financiranja javne gozdarske
službe, ki naj ji osnovo predstavlja gozdni revir katerega površina v naj intenzivneje
gospodaijenih gozdovih ne bi smela presegati 1600 ha v povprečju pa revir v Sloveniji
ne bi smel presegati 2500 ha. Na teh osnovah organizirana javna gozdarska služba
pomeni tudi optimalno organizacijo strokovnega usmeijanja razvoja gozdov in s tem
tudi zagotavljanja javnega interesa pri gospodarjenju z vsemi gozdovi in gozdnim
prostorom ne glede na lastništvo, usklajevanja javnega interesa z lastnikovimi interesi in
svetovanja lastnikom gozdov. Poleg Zakona o gozdovih določa usmeritve in cilje tudi
Program razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96). Zaradi teritorialne
organiziranosti naj bi služba opravljala tudi nekatere naloge s področja operativnega
varstva narave.
Zagotavljanje financiranja nalog na področju izobraževanja, usposabljanja in
vzpodbujanja združevanja lastnikov gozdov.

3.

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

1841 Javna gozdarska služba
Sodelovanje pri pripravi letnega programa dela in finančnega načrta za izvajanje nalog javne
gozdarske službe. Zagotavljanje izplačil iz sredstev proračuna za opravljene naloge. Nadzor
kvalitete in količine opravljenih nalog.
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Za uresničevanje dolgoročnih ciljev v gozdovih so bile javni gozdarski službi z zakonom
določene dejavnosti in naloge: spremljanje stanja in razvoja gozdov, varstvo gozdov,
usmerjanje gospodaijenja z gozdovi, gozdnim prostorom, posamičnim in skupinami gozdnega
drevja izven naselij, usmerjanje gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic, zagotavljanje
sadik gozdnega drevja, usmerjanje razvoja gozdnega semenarstva, prevzemanje opravljenih
del v gozdovih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna RS. Dejavnost javne gozdarske
službe opravlja Zavod za gozdove Slovenije in v delu, ki ga določa zakon tudi Gozdarski
inštitut Slovenije.
Izračun potrebnih sredstev temelji na osnovah, ki veljajo za državno upravo in izhodiščih, ki
jih je sprejela Vlada RS: število delavcev, ki bodo v letu 2001 v primerjavi s predhodnim
letom opravljali naloge ne sme biti večje (755-Zavod za gozdove Slovenije; 10-Gozdarski
inštitut), povečanje sredstev za plače v zavodu 14% (7%- spremenjena sistemizacija, 7%makroekonomska izhodišča) in 6,4% povečanje sredstev za materialne stroške.
Sprejeta poravnava na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani in posredno zaradi nje
spremenjen pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Zavoda za gozdove
Slovenije, ki ga je Vlada RS potrdila v jeseni 2000, terjata v primerjavi z letom 2000
povečanje razpoložljivih sredstev za plače za 7%. Pri predpostavki, da je makroekonomsko
izhodišče za njihovo povečanje v letu 2001 tudi 7 % (to izhaja tudi iz projekcije MF), je za
normalno izvajanje nalog zavoda določenih z zakonom o gozdovih pri enakem številu
zaposlenih nujno povečanje razpoložljivih sredstev za plače in prispevke delodajalca za 14%
in materialne stroške za 6,4%. V predlogu za pravico proračunske porabe je izračun
pripravljen na podlagi koeficientov določenih s sistemizacijo delovnih mest:
Predlagana sredstva so na spodnji meji potrebnih za zagotovitev izvedbe programa. Po
predlogu se investicijski transferji, ki so namenjeni predvsem vzdrževanju državnega
premoženja v primerjavi z letom 2000 zmanjšujejo za 10%.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Zagotoviti financiranje programa dela javne gozdarske službe, ki bo po obsegu na ravni
leta 2000. Vzdrževanje državnega premoženja in investicije v opremo ter službena
vozila se v primerjavi z letom 2000 zmanjša za 10%.
Zagotoviti organizacijsko postavitev in začetek delovanja gozdarskega dela Kmetijsko
gozdarske zbornice.

11042302 PROGRAM OBNOVE, NEGE IN VARSTVA GOZDOV
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Sofinanciranje izvedbe tistih del v gozdovih, ki zagotavljajo njihovo stabilnost in razvoj v
sorazmerju s tem koliko prispevajo k zagotavljanju javnega interesa. Program sestavljajo
gozdnogojitvena in varstevna dela, ki so določena z gozdnogospodarskimi načrti. V program
so vključena dela, ki jih mora lastnik gozda opraviti zaradi zagotavljanja ekoloških in
socialnih funkcij gozdov. Stroški za izvedbo ukrepov se lastniku gozda sofinancirajo iz
sredstev proračuna RS v sorazmerju s koristnostjo izvedenega ukrepa za ohranitev in razvoj
splošno koristnih funkcij gozdov.
2.

.\avedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
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Dolgoročni cilj je izvedba vlaganj v gozdove v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, to pa
narekuje letno zagotavljanje financiranja oziroma sofinanciranja iz sredstev proračuna RS:
naravna obnova in obnovo gozdov s sadnjo 3.240 ha (2.820.000 sadik g. drevja),
nega gozdov 16.450 ha,
varstvo gozdov 150.500 ur,
ustrezno seme in sadike gozdnega drevja, 3000 kg ; 2.500ur vzdrž. plantaž za seme
g.dreves in sklad, semena,
vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali 14.300 ur.
S takimi vlaganji v gozdove bi bili zagotovljeni potrebni pogoji za ohranitev in krepitev
bioekološke stabilnosti gozdnih ekosistemov, ohranitev in krepitev njihove varovalne vloge,
varovanje redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih življenjskih prostorov,
ohranitev populacij gozdnega drevja. Dolgoročni cilji so opredeljeni v programu razvoja
gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96).
3.

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

V okviru proračunskih postavk se financira in sofinacira:
1407 Obnova gozdov: Obnova gozdov, ki so predmet denacionalizacije,
1411 Obnova gozdov: Obnova zasebnih gozdov,
2248 Obnova gozdov: Obnova gozdov na pogoriščih in obnova gozdov poškodovanih v
naravnih ujmah,
1438 Nega gozdov: Nega gozdov, ki so predmet denacionalizacije,
1441 Nega gozdov: Nega v zasebnih gozdovih,
6326 Varstvo gozdov: Preventivno varstvo gozdov,
6327 Varstvo gozdov: Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih,
6328 Gozdarstvo - ostalo: Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih
gozdovih,
6329 Varstvo gozdov: Protipožarno varstvo na Krasu,
6330 Gozdarstvo - ostalo: Semenarska in drevesničarska dejavnost v gozdarstvu.
Na podlagi določil Zakona o gozdovih je osnova za količinsko opredelitev izvedbe
posameznih del program razvoja gozdov v Sloveniji oziroma program vlaganj v gozdove, ki
ga na njegovi podlagi vsako leto pripravi Zavod za gozdove Slovenije. Opravljena dela
prevzema in obračunava Zavod za gozdove Slovenije skladno z določili odredbe o
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS (Uradni list RS, št.
58/94, 19/95, 22/96 in 82/99), ki določa merila in standarde za sofinaciranje. V povprečju se
je z razpoložljivimi sredstvi proračuna RS v letih 1995 do 2000 lahko sofinanciralo 53%
predvidenega v Programu razvoja gozdov v Sloveniji. V letu 2000 so ostala razpoložljiva
sredstva na ravni leta 1999 in so omogočala le 41% realizacijo določenega s programom.
Izvedba gojitvenih in varstvenih del močno zaostaja za potrebami gozdov. Dolgoročno
ohranjanje takega stanja bo zagotovo negativno delovalo na stabilnost gozdov.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
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V letu 2001 naj bi se iz sredstev proračuna RS zagotovilo financiranje in sofinanciranje
programa gozdno gojitvenih in varstvenih del v naslednjem obsegu:
naravna obnova in obnova gozdov s sadnjo 1.110 ha,
nega gozdov 7.980 ha,
preventivno varstvo gozdov 120.000 ur,
ostalo varstvo v zasebnih gozdovih 37.000 ur,
protipožarno varstvo na Krasu 26.800 ur,
vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali v zasebnih gozd.: vzdrž.grmišč in
pašnikov, vodnih virov, ohranjanje biotopov, sadnja plodonosnih vrst g.drevja 17.000 ur,
semenarska
in
drevesničarska
dejavnost v
gozdarstvu
seme
g.drevja,
vzdrž.semen.plantaž 3.000 kg 1.600 ur.
11042303 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanj in gradnje gozdnih cest,
ki jih na podlagi določil Zakona o gozdovih lahko koristijo tudi nelastniki gozdov. Iz sredstev
proračuna se zagotavlja del sredstev potrebnih za izvedbo vzdrževanja oziroma gradnje v
sorazmerju s tem koliko te ceste služijo tudi v javne namene.
2.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje več kot 12.300 km in izgradnjo okoli
190 km gozdnih cest kar je potrebno za optimalno gospodarjenje z gozdovi.
3.

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

V okviru postavk proračuna RS se zagotavlja sofinaciranje vzdrževanja (37%) in gradnje
(37% do 50%-pogoji javnega razpisa) gozdnih cest. Izvaja se na podlagi tripartitnih pogodb
(ministrstvo, občina, zavod) in prevzetih ter obračunanih del. Delež lastnikov gozdov je pri
financiranju vzdrževanja 65%, pri financiranju novogradnje pa od 65 do 50%.
Sofinanciranje vzdrževanja in gradnje gozdnih cest se izvaja iz proračunskih postavk:
4177 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest, ki so predmet denacionalizacije,
4178 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v zasebnih gozdovih,
4179 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v državnih gozdovih,
5547 Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest.
Razpoložljiva sredstva v letu 2000, ki so bila približno na ravni leta 1999 so omogočala redno
vzdrževanje 51% gozdnih cest in prvič od sprejema zakona o gozdovih tudi novogradnjo od
14 do 10 km gozdnih cest.
Predlog pravice proračunske porabe se oblikuje na podlagi števila km cest (določeno je na
podlagi katastra gozdnih cest), ki se sofinancirajo iz določene postavke, na podlagi kalkulacije
za vzdrževanje oziroma izgradnjo 1 km ceste in na podlagi programa vzdrževanja v letu za
katerega se predlog pripravlja ter upoštevanjem deleža, ki ga zagotovijo lastniki gozdov s
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plačevanjem pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Iz kalkulacij narejenih za področje
Slovenije izhaja, da optimalno vzdrževanje gozdne ceste v letu 2001 zahteva v povprečju
159.737 SIT/km, novogradnja pa 8.500.000 SIT/km. Predpostavka za leto 2001 je, da bodo
lastniki gozdov s plačevanjem pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest zagotovili 503 mio
SIT.
V letu 2000 je bil uveden in preizkušen tudi sistem po katerem se sofinancira izgradnja
gozdnih cest iz sredstev proračuna RS. Razpoložljiva sredstva (40 mio SIT) niso bila v celoti
izkoriščena, ker je bilo po opravljenem javnem razpisu nekaj odstopov od podpisa pogodb pri
fizičnih osebah in zaradi sorazmerno poznega podpisa pogodb in vremenskih razmer niso bila
izvedena dela do vrednosti, ki jo je določal proračun RS.
4.

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

Zagotoviti je potrebno odvodnjavanje na vseh gozdnih cestah: 7.758 km v zasebnih gozdovih,
3.996 km v državnih gozdovih in 551 km v gozdovih, ki so predmet denacionalizacije. Redno
vzdrževanje pa na podlagi pripravljenih programov na tistih cestah kjer je to potrebno zaradi
gospodarjenja z gozdovi: okoli 1400 km v zasebnih gozdovih, 800 km v državnih gozdovih in
140 km v gozdovih, ki so predmet denacionalizacije. Za izvedbo tako zastavljenega programa
je potrebno zagotoviti okoli 65:000 SIT/km.
Zagotoviti sofinanciranje izgradnje vsaj 13 km gozdnih cest, kar bi pomenilo spodbudo za
angažiranje lastnikov gozdov na ravni leta 2000.
Pri realizaciji programa s sofinanciranjem sodeluje 183 občin (sredstva pristojbin za
vzdrževanje gozdnih cest) in Zavod za gozdove Slovenije, ki pripravlja programe vzdrževanja
in prevzema opravljeno vzdrževanje.
S predlogom za pravico proračunske porabe se ohranja raven iz leta 1999, ki pa zaradi
povečanja stroškov ne bo omogočala raven vzdrževanja gozdnih cest iz tega leta.
11042304 SPREMLJAJOČI UKREPI V GOZDARSTVU
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
financiranje in sofinanciranje raziskovalnih projektov za podporo ciljem nacionalnega
pomena na področju gozdarstva in lovstva ter za delo ministrstva pomembnih
raziskovalnih projektov na področju gozdarstva;
financiranje odškodnin zaradi omejitve uživanja lastninske pravice, ki jo je povzročila
razglasitev gozda s posebnim namenom;
financiranje nakupa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom in s tem
povečevanje površine državnih gozdov;
spodbujanje povezovanja lastnikov gozdov z razdrobljeno gozdno posestjo zaradi
učinkovitejšega in bolj ekonomičnega gospodaijenja;
zagotavljanje izvršbe odločb v primerih, ko je izvršitelj Zavod za gozdove Slovenije;
zagotavljanje izvedbe programa za predstavitev gozdov, gozdarstva, lovstva,
financiranje in sofinanciranje naročenih projektov, ki jih izvajajo organizacije civilne
družbe, sofinanciranje strokovne publicistike

2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
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dolgoročni cilj na področju raziskovalne dejavnosti v gozdarstvu je za raziskave
zagotavljati 51.000 raziskovalnih ur (okoli 30 raziskovalcev). Usmeritev raziskav je
določena s ciljnim raziskovalnim področjem GOZD in zajema zlasti gozdnogojitvene
raziskave slovenskih gozdov, naravo gozda, gozd kot predmet varovanja in
gospodarjenja in gozd kot del našega okolja. Dolgoročno naj bi se okoli 30.000
raziskovalnih ur financiralo iz pravice proračunske porabe MKGP, 10.000 MŠZ, 11.000
raziskovalnih ur (22%) pa naj bi bilo predmet trga (Uradni list RS, št. 14/96);
Zakon o gozdovih določa, da mora država v primeru, ko je bil gozd razglašen za gozd s
posebnim namenom v širšem interesu in povzroča omejitev uživanja lastnine, plačati
odškodnino ali gozd odkupiti (Uradni list RS, št. 30/93);
na podlagi Zakona o gozdovih ima država prednostno pravico pri nakupu varovalnih
gozdov in določenih gozdov s posebnim namenom in z njihovim nakupom naj bi se tudi
povečevala površina tako imenovanih javnih gozdov, kar je določeno v programu
razvoja gozdov v Sloveniji;
za Slovenijo je značilna razdrobljena gozdna posest v kateri so stroški gospodaijenja z
gozdovi veliki. Povezovanje lastnikov naj bi omogočilo organizirano gospodarjenje na
večjih površinah in s tem zmanjševanje stroškov;
ker so gozdovi v Sloveniji danost, ki obsega več kot 53% njene površine, javno mnenje
v zvezi s problemi, ki se v zvezi z njimi pojavljajo dostikrat ni oblikovano. K temu da
bo, mora svoje prispevati tudi MKGP.
3.

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

2552
2559
6772
7702

Gozdarstvo: Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu-podpora
Drugo: Izvršba odločb ZZG Slovenije
Gozdarstvo: Financiranje nakupa varovalnih gozdov s posebnimi namenom
Gozdarstvo: Podpora nevladnim organizacijam, strokovnim prireditvam in strokovni
publicistiki v gozdarstvu
sofinanciranje raziskovalnih projektov v okviru CRP GOZD, ki so bili na javnem
razpisu izbrani v letu 2000 in bodo v letu 2001. Poleg tega pa financiranje projektov
naročenih od MKGP, spremljanje izvajanja projektov, zagotavljanje recenzije poročil o
projektih. Za izračun predloga pravice porabe je upoštevana vrednost raziskovalne ure
na podlagi odredbe Ministrstva za znanost in tehnologijo;
sodelovanje v nepravdnih postopkih na sodišču na katerih se na podlagi Zakona o
gozdovih določa odškodnina zaradi omejitve uživanja lastninske pravice, ki je
povzročena zaradi razglasitve gozda s posebnim namenom. Izračun odškodnin. Za
izračun predloga proračunske porabe so upoštevani stroški odmere 110.000 SIT/ha,
povprečna vrednost odškodnine 9.500 SIT/ha (1.900 SIT/m3 etata, ki se zaradi
razglasitve ne sme posekati);
sklenitev pogodbe s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS za nakup varovalnih
gozdov in gozdov s posebnim namenom, sodelovanje pri oblikovanju prioritetne liste
ponudb za odkup. Za oblikovanje predloga proračunske porabe je upoštevana cena
400.000 SIT/ha gozda;
izvedba javnega razpisa za podporo interesnemu združevanju lastnikov gozdov zaradi
kompleksnega gospodarjenja v razdrobljeni gozdni posesti;
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priprava programa;
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
sofinanciranje 8 raziskovalnih projektov za katere so pogodbe že podpisane v letu 2000,
financiranje 5 raziskovalnih projektov po naročilu MKGP in 8 projektov v okviru CRP
GOZD. Za njihovo izvedbo bo potrebnih okoli 20.000 raziskovalnih ur;
računa se da bodo na sodiščih v nepravdnih postopkih določene obveze plačila
odškodnin za okoli 520 ha gozdnih rezervatov in stroškov odmere za okoli 20 ha
gozdov;
zbrane so ponudbe za odkup varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom pri
katerem ima prednostno pravico država za ha;
za spodbujanje združevanja lastnikov gozdov naj bi se na podlagi natečaja zagotovilo
vsaj 12 primerov izvajanja skupne sečnje (redčenje), izvedbe gojitvenih del in podobno;
zagotoviti sofinanciranje 2 tematski številki gozdarskega vestnika, financiranje XA strani
v Kmečkem glasu za gozdarske nasvete lastnikom gozdov, sofinanciranje izvedbe
začetnega seminaija za projekt "Biomasa vir energije za Dolenjsko, financiranje izdaje
brošure "Podzakonski predpis na podlagi zakona o gozdovih".

11052301 PROGRAM RAZVOJA RIBIŠTVA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Posodobitev vzrejnih zmogljivosti in podpora novim za vzrejo morskih rib;
Podpora programov novih zmogljivosti za vzrejo in predelavo sladkovodnih rib;
Posodabljanje in prilagoditev predelave male plave ribe iz slovenskega ulova
veterinarsko-sanitarnim predpisom EU in povečanje konkurenčne sposobnosti v izvozu;
Izvajanje z zakonoma morskega in sladkovodnega ribištva predpisanih nalog;
Podpora ukrepom za zmanjšanje strukturnih neskladij na področju morskega ribištva.

2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Ohranjanje domače vzreje morskih rib v skladu s prostorskimi možnostmi slovenskega
moija;
Povečanje vzreje, predelave in ponudbe sladkovodnih rib v skladu z naravnimi in
tržnimi možnostmi;
Ohranitev izvoznega statusa edinega slovenskega podjetja za predelavo rib;
Dolgoročno zagotavljanje strokovnih podlag za načrtovano upravljanje z naravnimi viri;
Zmanjšanje strukturnega neskladja med ribolovnimi fondi in številom ribičev ter
ribolovnih sredstev, kije nastalo po osamosvojitvi RS.

3.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na
katerih temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba
zakonskih podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in
aktivnosti, ki se izvajajo v okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi
postavkami:
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1449 Sladkovodno ribogojstvo
Podpora razvoju sladkovodnega ribogojstva in predelave rib načrtuje nadaljnje
povečanje vzreje rib in ponudbe rib. Dolgoročno se načrtuje povečanje vzreje za 100%,
v letu 2001 pa za 10%. Programi vlagateljev se na podlagi javnega razpisa podprejo z
najmanj 20% predračunske vrednosti;
1859 Ribištvo: Ulov plave ribe - podpora
Posodobitev ulova ter predelave morskih rib se podpira triletni program nujne
posodobitve proizvodnje v skladu z sanitarno-veterinarskimi predpisi EU in zagotavlja
izvozni status obrata. Omenjeni program kandidira tudi na sredstva SAPARD.
Predvidena podpora znaša 20% predračunske vrednosti posodobitve;
2553 Varstvo naravnih virov v ribištvu in monitoring ribolovnih fondov v slovenskem
moiju
Raziskave v ribištvu, monitoring, ribiški kataster, selekcija sladkovodnih rib se
financirajo vsakoletni programi strokovnih nalog, ki jih izvajajo Nacionalni inštitut za
biologijo, Zavod za ribištvo in Biotehniška fakulteta. Obseg nalog se v primeijavi z
letom 2000 ne povečuje. V letu 2001 se bo iz te postavke financirala prevzeta naloga
(selekcija), ki seje doslej financirala iz p.p. 1456- strokovne naloge v živinoreji. Naloge,
ki se izvajajo v okviru programov, so predpisane za zakonom o sladkovodnem ribištvu
(Uradni list SRS, št. 25/76), zakon o morskem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76) in
zakonom o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86). Ovrednotenje
programov temelji na kriterijih, ki so določeni za področje raziskovalne dejavnosti. S
programi se zagotavljajo nujne strokovne podlage za upravljanje z naravnimi viri in za
upravno odločanje na ravni ministrstva.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
V letu 2001 se naj bi uresničila načrtovana vzreja 2001 morskih rib (brancin, orada);
Načrtuje se nadaljnje 10% povečanje vzreje sladkovodnih rib in večja ponudba izdelkov;
Uresničitev okoli 30% načrtovanega programa posodobitve predelave male plave ribe
(sardele) v podjetju Delamaris;
Dela in naloge ohraniti na ravni preteklih let in predstavljajo najnujnejše strokovne
podlage za smotrno upravljanje z ribolovnimi fondi;
Z navedeno podporo se bo predvidoma zmanjšalo število morskih ribičev na način
zgodnejšega upokojevanja in prezaposlitve skladno z razpoložljivimi sredstvi.
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
23

MINISTRSTVO
PREHRANO

ZA

KMETIJSTVO,

GOZDARSTVO

IN

11012301 UREJANJE KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN RIBIŠTVA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram obsega aktivnosti in investicije potrebne za ustrezno funkcioniranje ministrstva
in organov v sestavi. Podprogram sestavlja več sklopov in sicer: Sredstva, ki zagotavljajo
nujne materialne stroške, plače in investicije in planiranje potrebnih zaposlitev; seznanjanje
prebivalstva z aktivnostmi ministrstva; financiranje in pomoč živilsko predelovalni industriji
pri promoviranju v svetu in prodoru na tuje trge; zagotavljanje programa dela Inšpektorata RS
za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (PU 2314), Veterinarske uprave RS (PU 2312), Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (PU 2318), Urada za varstvo in registracijo sort
rastlin (PU 2317), Urada za priznavanje označb kmetijskih pridelkov in živil (PU 2319),
sredstva za odškodnine za škodo divjadi, sredstva za izvajanje pritožb v komasacijskih in
denacionalizacijskih postopkih, sredstva namenjena za izvajanje aktivnosti na podeželju,
harmonizaciji ter financiranju prevodov in ustrezne udeležbe strokovnih usposabljanj doma in
v tujini in programi tako imenovanega prekomejnega sodelovanja z Avstrijo in Italijo,
humanitarna pomoč v tujini.
2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Izboljšati in zagotavljati nemoteno delovanje ministrstva in organov v sestavi
Seznaniti državljane in državljanke z delovanjem in delovnim področjem ministrstva, ter
s tem posredno omogočiti javnosti kontrolo nad njegovim delovanjem
Pomoč slovenski živiljsko predelovalni industriji, njeni promociji v tujini in prodoru na
tuje trge
Hitrejše dokončanje denacionalizacij skih in komasacijskih postopkov
Čimprejšnja harmonizacija in izvedbe predpisov, ki jih zahteva EU, tako izboljšati
programe tako imenovanega prekomejnega sodelovanja z Avstrijo in Italijo
humanitarne pomoči tujini

3.

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

1403 Drugo: Odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane divjadi
Dejavnost: Izplačilo odškodnine oškodovancem, ki jim je škodo povzročila zaščitena divjad
Izhodišče: Trend povečanja odškodninskih primerov
Kazalci: Število odškodninskih zahtevkov, ki se premešajo v naslednje leto, vrste odškodnin,
ki naraščajo zaradi napadov divjih živali na ljudi
1509 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
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Dejavnost: Izdelava promocijskih gradiv, sofinanciranje promocijskih gradiv, kritje
materialnih stroškov za potrebe promocije
Izhodišče: Javnost dela MKGP in organov v sestavi, njihovo odprtost preglednost in
zagotavljanje možnosti dostopa do informacij
2558 EU in mednarodno sodelovanje: Humanitarna pomoč
Dejavnost: Sodelovanje v okviru »World Food Programme« pri Združenih narodih v okviru
pomoči državam v boju proti lakoti
Izhodišče: Humanitarna pomoč Republiki Bosni in Hercegovini, v obliki prehrambenih
proizvodov in denarnega prispevka Združenim narodom Madagaskarju
2618 Certifikati, informatika, obrazci in registri (PU 2314)
Dejavnost: Vzpostavitev in povezava informacijskih baz, ki kot registri podatkov obstajajo na
raznih upravnih organih, zavodih in drugih javnih institucijah, vzdrževanje informacijskega
sistema fitosanitame inšpekcije
Izhodišče: Izboljšanje in nadgradnja programa, ki ga uporablja fitosanitarna inšpekcija in
učinkovitejše upravljanje nadzora po posameznih predpisih.
3020 Plače
Sredstva za plače so namenjena za zaposlene na MKGP in organih v sestavi v skladu z
veljavnimi predpisi in na podlagi potrjenega načrta zaposlovanja
3344 Materialni stroški
4522 Materialni stroški (PU2312)
4524 Materialni stroški (PU 2314)
5548 Investicije in invest. vzdrž. državnih organov
5549 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev (PU2312)
5552 Odškodnine za živali, predmete in surovine (PU 2312)
5968 Plače (PU 2312)
5970 Plače (PU 2314)
6639 Plače (PU2317)
6645 Materialni stroški (PU 2317)
6646 Investicije in invest. vzdrž. državnih organov (PU 2317)
6648 Plače (PU 2318)
6649 Materialni stroški (PU 2318)
6650 Investicije in invest. vzdrž. državnih organov (PU 2318)
6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb in odškodnine (PU 2314)
7717 Investicije in invest. vzdrževanje državnih organov (PU 2312)
7720 Investicije in invest. vzdrž. državnih organov (PU 2314)
8444 PHARE CFCU - program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1997 - SL9702
8494 PHARE CFCU - program prekomejnega sodelovanja z Italijo za leto 1998 - SL 9802
8495 PHARE CFCU - program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1998 - SL 9807
8746 Splošno: Denacionalizacija - reševanje pritožb in revizija pravnomočnih odločb
22311 Plače (PU 2319)
22312 Materialni stroški (PU 2319)
22322 Investicije in invest. vzdrž. državnih organov (PU 2319)
4.

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

11012302 SPREMLJAJOČI UKREPI PRILAGAJANJA EU
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
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Postavka 1474 Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva
izvajanje analitično-razvojnih nalog na področju kmetijstva, živilstva in razvoja podeželja v
skladu z zahtevami EU.
Postavka 2426 Kmetijstvo: vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu
vzpostavitev informacijskih sistemov za podporo dejavnosti, ki so predvidene kot potrebne v
ukrepih prilagajanja EU in v zakonih, ki so bili v okviru teh ukrepov sprejeti ali v pripravi. V
večini primerov gre za vzpostavitev in vzdrževanje registrov in evidenc, ki jih predvideva
Zakon o kmetijstvu, nekaj pa tudi drugi zakoni tega področja.
Postavka 2428 EU in mednarodno sodelovanje: Drugi mednarodni projekti - lastna udeležba
Izvajanje programa izobraževanja kadrov iz BiH pod vodstvom slovenskih strokovnjakov na
področju kmetijstva in prehranske industrije.
Postavka 2561 EU in mednarodno sodelovanje: Sodelovanje z EU
uresničevanje dvostranskega sodelovanja z EU (pripravljalni sestanki in pogajanja za članstvo
R. Slovenije v EU, pogajanja o nadaljnji liberalizaciji trgovine s kmetijskimi in agroživilskimi
proizvodi), bilateralno sodelovanje s posameznimi evropskimi državami, izvajanje obvez do
Svetovne trgovinske organizacije (WTO).
Postavka 5546 EU in mednarodno sodelovanje: Harmonizacija predpisov, izdelava
primerjalnih analiz in zakonodaje
harmonizacija predpisov s pravnim redom EU.
Postavka 6635 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičninv Republiki Sloveniji
projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (financiranje 54% iz kredita Svetovne banke,
46% direktno iz proračuna).
Postavka 7504 EU in mednarodno sodelovanje: Kotizacija za članstvo v mednarodnih
organizacijah
plačilo članarin 21. mednarodnim organizacijam.
Postavka 8435 PHARE CFCU - tuja donacija - Nacionalni program za leto 1998 predpristopna pomoč na področju kmetijstva - SNP 99-SL 9806
Postavka 8493 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99
Postavka 8669 Okoljska ocena - tuja donacija
izdelava okoljske ocene in presoje vplivov na okolje na podeželju.
Postavka 22304 EU in mednarodno sodelovanje: Pakt stabilnosti
Pakt stabilnosti - Donacija RS Federaciji Bosne in Hercegovine in Republiki srbski:
realizacija sprejetih programov na področju kmetijstva za izgradnjo treh pilotskih kmetij za
proizvodnjo mleka v Federaciji BiH, dobavo kmetijske mehanizacije in hlevske opreme;
ustanovitev strojnega krožka v Republiki srbski, dobavo kmetijske mehanizacije. Poleg tega
se zagotavlja ustrezno usposabljanje kmetov za učinkovito delo z mehanizacijo.
Postavka 22305 PHARE: SPP - pilotni projekt Pomuije
V okviru izvajanja Phare - SPP- Posebnega pripravljalnega programa za strukturne sklade se
bodo v letu 2001 izvajali 3 pilotni projekti v 3 regijah. Pilotni projekt s področja kmetijske
strukturne politike se bo izvajal v Pomuiju: "New business structures in the role of
stimulating the economic restructuring of rural areas in Pomuije region". Za izvedbo projekta
mora R. Slovenija zagotoviti tudi lastna sredstva za sofinanciranje programa. Poleg
Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za delo in lokalnih virov, bo projekt sofinanciralo
tudi MKGP (že podpisano pismo o nameri).
Postavka 22306 EU in mednarodno sodelovanje: letni ustanoviteljski prispevek za slovensko
gospodarsko in raziskovalno združenje - predstavništvo v Bruslju
Letni ustanoviteljski prispevek za delovanje predstavništva slovenskega raziskovalnogospodarskega združenja (SRGZ) v Bruslju.
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2.

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

Postavka 1474 spremljanje in analiza učinkov uveljavljenih ukrepov kmetijske politike v
skladu z zahtevami pravnega reda EU; priprava strokovnih podlag za učinkovitejše
načrtovanje kmetijske politike (v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda
EU in Programom razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002).
Postavka 2426 Dolgoročni cilj je omogočiti, poenostaviti in pospešiti postopke, ki so z ukrepi
prilagajanja EU predvideni ali že ustrezno zakonsko podprti z uporabo informacijske
tehnologije.
Postavka 2428 Dvig prehranske varnosti ter vzpostavitev kmetijske politike in politike
prehranske industrije na nivo, primerljiv z državami EU, vzpostavitev mejne inšpekcijske
fitosanitame in veterinarske kontrole.
Postavka 2561 Strateški cilji je realizacija obvez, ki izhajajo iz Državnega programa za
prevzem pravne reda EU (april 2000), ki vodijo do polnopravnega članstva Slovenije v EU,
izvajanje sporazumov o prosti trgovini (na področju kmetijstva) z 34 evropskimi državami,
uveljavitev strateških interesov slovenskega kmetijstva v okviru novega kroga pogajanj za
liberalizacijo trgovine s kmetijskimi proizvodi v okviru WTO.
Postavka 5546 Harmonizacija predpisov s pravnim redom EU
Postavka 6635 Zagotoviti podlage za IAKS, ki jih zahteva EU - zajeti rabo kmetijskih
zemljišč v Sloveniji in le-to prekriti z digitalnimi katastrskimi načrti.
Postavka 7504 Ohranitev članstva, zagotovitev informacij in podatkovne baze z delovnih
področij posameznih mednarodnih organizacij.
Postavka 8669 Višja dodana vrednost ter diverzifikacija proizvodnje na manjših kmetijah v
regiji; ustvariti možnost za hitrejši gospodarski in socialni razvoj regije, zagotoviti trajnostni
razvoj regije in izboljšati kvaliteto življenja ljudi v podeželskih območjih.
Dolgoročni cilji programa so v skladu s Programom reforme kmetijske politike 1999-2002,
1998; v razvojnim dokumentom Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva
2000-2002(16.9.99).
Postavka 22304 Trajnostni razvoj kmetijstva v državah JVZ Evrope je eden od pogojev
stabilnosti v tem delu Evrope. Slovenija je v okviru mednarodne skupnosti prevzela obvezo,
da bo po svojih močeh pomagala pri obnovi in razvoju kmetijstva in živilsko predelovalne
industrije. To področje je eden od redkih trgov, kjer so slovenski kmetijski in živilski
proizvodi zelo cenjeni in imamo visok trgovinski deficit. Z zagotavljanjem prehranske
varnosti ter vzpostavitev kmetijske politike in politike prehranske industrije na nivo,
primerljiv z državami EU, se bodo povečale možnosti gospodarskega sodelovanja Republike
Slovenije s temi državami.
Postavka 22305 Seznanitev z vsebino in načinom dela za izdelavo okoljske ocene za program
SAPARD.
Postavka 22306 Delež MKGP pri ustanovitvi SRGZ za plače direktorja in osebja, zaposlenega
v centru.
3.

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

Postavka 1474:
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izbira in imenovanje izvajalca agrarno ekonomskih analiz in raziskav v skladu z
zahtevami oz. potrebami ministrstva v letu 2001,
priprava letnega programa dela, izdelava letnega poročila o stanju v slovenskem
kmetijstvu v letu 2001 (zeleno poročilo za leto 2001), objava rezultatov,
izbira in imenovanje izvajalca projekta, vključitev določenega števila novih kmetij v
projekt »vodenja knjigovodstva na kmetijah« v skladu s programom prilagajanja
zahtevam pravnega reda EU, dograditev računalniškega programa, obdelava
podatkov, objava rezultatov.
4
izvedba programa PROGNOSFRUIT v enakem obsegu kot v preteklih letih.
Postavka 2426: nakup in vzdrževanje strojne in programske opreme, vzdrževanje sistemske
programske opreme, dogradnja računalniškega omrežja, vzdrževanje in razvoj specifičnih
programskih paketov za posamezne projekte
Postavka 2428: Realizacija projekta treh pilotskih kmetij v Federaciji BiH, ustanovitev
strojnega krožka v republiki Srbski, usposabljanje kadrov, organizacija delavnic in seminaijev
na področju kmetijstva in prehranske industrije.
Postavka 2561:
izdatki za službena potovanja doma in v tujini (skupaj 250 delavcev oz. 810
delovnih dni na tehničnih sestankih, twinningih, screeningih, pogajanjih, sejmih)
priprava sestankov, delavnic, seminaijev in okroglih miz v sklopu priprav za članstvo
Republike Slovenije v EU,
stroški strokovnega izobraževanja in usposabljanja, plačilo pisnih prevodov in
prevajanja, strokovna literatura, plačilo podlag zunanjih strokovnih sodelavcev.
Postavka 5546:
prevodi predpisov članic EU in slovenskih predpisov v angleščino
avtorski honorarji, namenjeni strokovnjakom, ki nudijo strokovno pomoč pri
pripravi predpisov s področja kmetijstva
pogodbe o delu, za sodelovanje strQkovnjakov pri pripravi predpisov
stroški konferenc, seminaijev in simpozijev, na katerih sodelujejo pripravljalci
predpisov
Postavka 6635: Zakon o ratifikaciji sporazuma o posojilu (Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin) med RS in Mednarodno banko za obnovo in razvoj; 21.12.1999, podpisniki
sporazuma so MOP, MKGP, MF, MP, VS. Izhodišča za izračun finančnih predlogov so že
sklenjene pogodbe, ter ocenjene vrednosti razpisov, predvidenih za leto 2001.
Postavka 7504: Udeležba na delavnicah, seminaijih, kongresih in simpozijih iz delavnega
področja posamezne mednarodne organizacije (FAO, OIE, OIV,EPPO, CIP, IFHA, EAAP, EARGE, EFCCMD, EVROMONTANA, lPGRI/GR/EC,IPGRI/EUFORGEN,itd.).
Postavka 8669: Izdelava okoljske ocene in presoje vplivov na okolje na podeželju je bila ena
od zahtev pri izdelavi Načrta razvoja podeželja 2000-2006 (Sapard) s strani EU, Komisije za
okolje. Za pomoč pri pripravi in izvedbi te posebne predpristopne pomoči EU je bilo
zadolženo nizozemsko ministrstvo za kmetijstvo, okolje in ribištvo ter nizozemsko
ministrstvo za zunanje zadeve. Delo zajema 3 faze, prvi dve fazi sta bili izvedeni v letu 2000,
tretji del pa bo izveden v letu 2001.
Postavka 22304: Dogovorjeni program sodelovanja ministrstev za kmetijstvo Republike
Slovenije, Federacije Bosne in Hercegovine in Republike srbske za leto 2000. Okvirni
program Strategije vključevanja Republike Slovenije v gospodarsko obnovo Jugovzhodne
Evrope, sprejeta na 139. seji Vlade R Slovenije 16.12.1998. Realizacija projekta treh pilotskih
kmetij v Federaciji BiH, ustanovitev strojnega krožka v republiki Srbski, usposabljanje
kadrov, organizacija delavnic in seminaijev na področju kmetijstva in prehranske industrije.
Postavka 22305: Razvoj novih oblik kmetijske proizvodnje z uporabo trajnih virov energije
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izpeljati izgradnjo nove proizvodne in predelovalne enote za zelenjavo (glej priloga 7,
rastlinjak ogrevan s termalno vodo- občina Moravske Toplice)-kot pilotski projekt in uvedba
novih oblik in vsebin kmetijske proizvodnje v regiji, z višjo dodano vrednostjo.
Upravičenci: Javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb, Izvajalci del in dobavitelji opreme,
izbrani na javnih razpisih.
Postavka 22306: Zagotavljanje informacij s področja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in
ribištva, ki jih posreduje EU državam in pridruženim državam.
4.

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

Postavka 1474:
a) agramo-ekonomske analize in raziskave:
izdelava modelnih kalkulacij stroškov pridelave pomembnejših kmetijskih pridelkov
(mesečno)
spremljanje stanja v kmetijstvu v letu 2001 in primeijava s stanjem v državah EU in
CEFTA (spomladansko in jesensko poročilo, letno = zeleno poročilo)
usklajevanje metodologij zaradi primerljivosti agrarno-ekonomskih analiz in podatkov v
okviru OECD, EU
druge krajše analize in raziskave na zahtevo naročnika (MKGP)
b) FADN - spremljanje knjigovodstva na kmetijah:
določitev kmetij, na katerih se v letu 2001 uvede vodenje knjigovodstva v skladu s
kriteriji, ki jih določa zakon o kmetijstvu
določitev vrste in obsega knjigovodskih podatkov ter način njihove obdelave v skladu z
zahtevami EU
obdelava podatkov in objava rezultatov za leto 2001
c) spremljanje in napoved pridelka jabolk in hrušk letine 2001 ter posredovanje in izmenjava
podatkov v okviru mednarodnega sistema PROGNOSFRUIT
Postavka 2426:
Organizirati pristop do zunanjih virov (Centralni register prebivalstva, Davčni
register, Register prostorskih enot, Poslovni register...)
Vzpostavitev registrov: evidenca subjektov, register kmetijskih gospodarstev,
evidenca pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov oz. živil, evidenca o
finančnih podporah, evidenca o območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost, kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč. Evidenca trgovcev in
uvoznikov določenih kmetijskih pridelkov oz. živil, evidenca imetnikov rejnih živali,
evidenca rejnih živali, kataster čebelje paše, pedološka karta, register planin in
skupnih pašnikov, evidenca okoljskih programov, register in kataster melioracijskih
sistemov.
Vzdrževanje registra pridelovalcev grozdja in vina.
Postavka 2428: Realizacija projekta treh pilotskih kmetij v Federaciji BiH, ustanovitev
strojnega krožka v republiki Srbski, usposabljanje kadrov, organizacija delavnic in seminarjev
na področju kmetijstva in prehranske industrije.
Postavka 2561: Organiziranje pododbora za kmetijstvo EU-SLO v Ljubljani, začetek pogajanj
za področje kmetijstva z EU, delovni sestanki nadzornih teles za spremljanje programov PHARE
in SAPARD v Bruslju), usposabljanje delavcev doma in v tujini (po programu) za vzpostavitev
Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, usposabljanja delavcev MKGP (monitoring
SAPARD), udeležba na pogajanjih in ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije
(WTO), organizacija konference OECD v Ljubljani, organizacija odbora EFTA - Slovenija v
Ljubljani, izvedba uradnih obiskov ministra in sodelavcev v državah EU in pridružitvenih
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članicah (na podlagi .letnega programa), pogajanja z Republiko Avstrijo o zaščiti lipicancev,
prevod in izdaja OECD študije o slovenskem kmetijstvu.
Postavka 5546: Izvajanja Državnega programa za prilagoditev pravnemu redu EU, ki se v letu
2001 povečuje za približno 11%.
Postavka 6635: Zajeta raba kmetijskih zemljišč na območju cele države, prekritje rabe in
digitalnih katastrskih načrtov - delno (soodvisnost od ostalih sodelujočih institucij).
Postavka 7504: Udeležba na delavnicah, seminaijih, kongresih in simpozijih iz delavnega
področja posamezne mednarodne organizacije (FAO, OIE, OIV,EPPO, CLP, IFHA, EAAP, EARGE, EFCCMD, EVROMONTANA, IPGRI/GR/EC,IPGRI/EUFORGEN,itd.)
Postavka 8669: V letu 2001 bodo ovrednoteni dobljeni rezultati z vidika lokalne situacije in
predstavljeni v smislu določil oz pogojev EU okoljske politike.
Postavka 22304: Realizacija programa iz leta 2000. Sredstva so bila zagotovljena proračunu
2000, vendar je zaradi neuspelega javnega natečaja potrebno ponoviti javni razpis razpisa za
kmetijsko mehanizacijo in izdelavo projektne dokumentacije, izgradnja treh pilotskih kmetij v
Federaciji BiH, ustanovitev strojnega krožka v republiki Srbski, usposabljanje kadrov,
organizacija delavnic in seminarjev na področju kmetijstva in prehranske industrije.
Postavka 22305: Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na
nivoju ukrepa.
Indikatorji napredka:
povečanje kmetijske diverzifikacije,
10 kmetijskih proizvajalcev, kot podjetnikov,
razvoj podobnih projektov v regiji,
povečanje potencialov za rabo trajnih in cenejših lokalnih virov energetskih virov,
izgradnja 1 ha rastlinjakov, ogrevanih s termalno vodo,
razvoj modernega demonstracijskega centra,
praktična uporaba trajnih metod usposabljanj a v kmetij stvu,
sklop delavnic v povezavi s Centrom za usposabljanje Rakičan,
usposobljeni udeleženci,
aktivna udeležba Centra za usposabljanje Rakičan, tako v programskem delu, kot v delu
usposabljanja.
Rezultati projekta:
izgradnja novih kmetijskih (podjetniških) fizičnih infrastruktur v regiji,
izvedba razvitega modela za usposabljanje in izobraževanje,
usposobljeni ljudje.
Postavka 22306: Zagotavljanje informacij s področja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in
ribištva, ki jih posreduje EU državam in pridruženim državam.
11022301

1.

UKREPI
ZA
POLITIKA)

STABILIZACIJO

TRGA

(TRŽNO-CENOVNA

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Ukrepi za stabilizacijo trga obsegajo dve skupini ukrepov tržno cenovne politike: (1)
neposredna plačila v kmetijstvu (eko 0) in (2) ukrepe za stabilizacijo trga (na notranjem in
zunanjem trgu). S temi ukrepi se v skladu z razmerami na trgu s kmetijskimi proizvodi in
živili, cilji kmetijske politike na cenovnem in dohodkovnem področju ter skladno s cilji,
ukrepi in aktivnostmi, ki izhajajo iz procesa prilagajanja slovenskega kmetijstva za prevzem
in izvajanje skupne kmetijske politike EU zagotavlja postopna usposobitev slovenskega
kmetijstva in živilstva za prevzem skupne kmetijske politike na tržno cenovnem področju.
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Neposredna plačila so namenjena pridelovalcem določenih poljščin in hmelja in rejcem živine
kot nadomestilo za izpad dela dohodka zaradi nižjih cen le -teh na trgu, ki so posledica
liberalizacije kmetijskih trgov oz. sprememb, ki jih povzročajo nove tržne ureditve za
posamezen kmetijski proizvod. Ukrep je proizvodno nevtralen, kar je v skladu s sprejetim
konceptom sonaravnega razvoja kmetijstva. Ukrep bo omogočal uvajanje tržnih zakonitosti in
mehanizmov za učinkovitejše prestrukturiranje in povečevanje konkurečnosti kmetijske
pridelave in
predelave ob hkratnem zagotavljanju
primerne dohodkovne ravni
nadpovprečnim pridelovalcem.
Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji) so namenjeni neposrednemu uravnavanju
ponudbe in povpraševanja na domačem trgu s kmetijskimi pridelki in živili. Predvidene so
zlasti naslednje oblike ukrepov: podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za izvoz,
intervencije na trgu, podpore skladiščenju in drugi ukrepi kot podpora izvajanju tržnih
ureditev.
2.

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

V Programu reforme kmetijstva in živilstva predstavlja tržno-cenovna politika I. steber,
katerega temeljni cilj je liberalizacija zunanjetrgovinske zaščite, ob ohranitvi (in prilagoditvi)
paritetnih dohodkovnih ravni (skupaj z drugim stebrom). Na tej podlagi so v Programu
razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002, kije izvedbeni načrt programa
reforme, določeni naslednji cilji tržno-cenovne politike: stabiliziranje kmetijskih trgov,
povečanje konkurenčnosti, povečanje vloge tržnih mehanizmov in usposobitev za delovanje v
razmerah skupnega trga, zadržati in na nekaterih trgih izboljšati dohodkovni položaj
(zmanjšati razlike med kmetijskimi pridelki), ohraniti obseg proizvodnje pri ključnih
kmetijskih proizvodih, zaščito dohodkov na posameznemu trgu postopoma prilagoditi ravni,
ki jo lahko pričakujemo po vstopu v EU in s tem ublažiti pretrese ob prevzemu skupnih tržnih
ureditev in vsebinska ter institucionalna usposobitev za prevzem ukrepov skupne kmetijske
politike EU.
Ti cilji tržno-cenovne politike imajo podlago tudi v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS,
št.54/00), ki v 2. členu določa naslednje cilje kmetijske politike: (1) stabilna pridelava
kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti; (2) ohranjanje
poseljenosti podeželja in krajine; (3) varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in
nesmotrno rabo; (4) trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva; (5)
zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom; (6) uresničevanje načel
varstv a okolja in ohranjanje narave. V skladu s temi cilji zakon o kmetijstvu tudi natančno
določa vrste ukrepov kmetijske tržno-cenovne politike in pogoje ter način za njihovo
uveljavitev.
3.

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

5536 Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu (ECO 0)
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bodo namenjena za plačila na ha za krušna žita (38.000 ha; 60000 SIT/ha), koruza (73000ha;
54000 SIT/ha, ostala žita (13000 ha; 54000 SIT/ha), oljnice (2500 ha; 54000 SIT/ha), oljna
repica (500 ha; 70500 SIT/ha, stročnice (2000 ha; 54000 SIT/ha), sladkorna pesa (9500 ha;
54000 SIT/ha) in hmelj (2000 ha; 118000 SIT/ha), ter posebna premija za pitano govedo-bike
in vole (55000 glav; 49900 SIT/žival), krave dojilje (65000 glav; 39900 SIT/žival) in
drobnico- za mesne ovce (56000 glav; 4800 SIT/žival) ter mlečne ovce in koze (16000 glav;
3800 SIT/ žival), kot nadomestilo za izpad dela dohodka zaradi nižjih cen teh kmetijskih
pridelkov, ki so posledica liberalizacije kmetijskih trgov. Dohodkovni položaj v rastlinskem
in živinorejskem sektorju se zaradi zniževanja cen kmetijskih proizvodov in hkratnega
uvajanja primerljivih ukrepov z EU poslabšuje. Poudarjamo, da bomo zlasti pri premijah za
rejo živine še naprej močno zaostajali za EU, tako v pogledu vrst ukrepov kakor tudi po
njihovi višini. Neposredna plačila so pogoj in podlaga za uveljavljanje in delovanje že
sprejetih in predvidenih tržnih ureditev.
6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg)
bodo obsegali podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za izvoz, financiranju
intervencijskih nakupov za mlečne izdelke, žita, sladkor, govedine, prašičjega mesa, vina ipd;
podpore skladiščenju za pšenico in rž, mleko in mlečne izdelke, govedine, mesa jagnjet,
prašičjega mesa in vina. Notranja struktura sredstev za posamezne namene je odvisna
predvsem od cenovnih gibanj na domačem in tujem trgu in nujnosti ukrepanja z določenimi
ukrepi, ki lahko v danih razmerah učinkovito vzpostavijo ustrezno ravnovesje na trgu. Ti
ukrepi so pogoj in podlaga za uveljavljanje in delovanje že sprejetih in predvidenih tržnih
ureditev.
4.

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

V letu 2001 moramo v skladu z nacionalnim programom za prevzem pravnega reda EU
sprejeti in uveljaviti vse najpomembnejše tržne ureditve, kot jih pozna EU. To so zlasti tržni
red za: mleko, goveje in prašičje meso, mleko in mlečne proizvode, sadje in zelenjavo, krušna
žita, sladkor, med ter ovčje in kozje meso. Sestavni del in podlaga vseh tržnih ureditev so
prav zgoraj navedeni ukrepi Najzahtevnejša bo uveljavitev tržne ureditve z mlekom in
mlečnimi izdelki, ker je to še edino področje, kjer je država do 1.1.2001 še določala odkupne
cene mleka. Prehod na tržno urejanje cenovnih odnosov bo zelo zahteven tudi z vidika
zagotavljanja pogojev na trgu , ki bodo to omogočili. V letu 2001 moramo zagotoviti, da bodo
presežki mleka in mlečnih proizvodov, govejega mesa (zaradi krize), sadja in vina izvoženi v
ustrezni količinah, kar je najpomembnejši instrument uravnavanja ponudbe in povpraševanja
na domačem trgu.
11022302 SLOVENSKI KMETIJSKI-OKOLJSKI PROGRAM
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Na podlagi Programa razvoja kmetijstva, živilstva gozdarstva in ribištva 2000-2002 je MKGP
v 1. 2000 pričelo izvajati neposredna plačila za ukrepe varovanja okolja in krajine ter
kompenzacijska plačila za kmetovanje v območjih s težjimi razmerami za kmetijsko
dejavnost. Tovrstna plačila daje država na hektar obdelane kmetijske površine oz. v nekaterih
primerih na žival. S tem je bila priznana večnamenskost kmetijske pridelave in javna funkcija
vzdrževanja krajine, biodiverzitete in ohranjanja poseljenosti slovenskega podeželja. Plačila
prispevajo k izravnavi dohodka na območjih, kjer so stroški pridelave zaradi težjih
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pridelovalnih razmer višji in na kmetijstvih, kjer gospodaiji s svojim ravnanjem prispevajo k
varovanju narave. Plačujejo se družbeno pomembne storitve kot so ohranjanje poseljenosti,
kulturne krajine, okolja, ki niso neposredno tržno merljive. Neposredna plačila so izražena na
hektar kmetijskih zemljišč z upoštevanjem obsega omejitvenih dejavnikov. Vsebinsko pomeni
podprogram prehod na proizvodno nevezana plačila na hektar kmetijskih zemljišč v skladu z
EU usmeritvami. Kmetijsko-okoljski program je na področju strukturne politike tudi edini
obvezen program za vsako državo članico EU.
2.

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

Zakonska podlaga za podprogram je :
Zakon o kmetijstvu (UL54/2000)
Program reforme kmetijske politike
- NPPA
Podprogram je sestavljen iz plačil za ukrepe znotraj ožjega Kmetij sko-okoljskega programa in
na plačila na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo.
A) Direktna plačila z okoliško razsežnostjo:
Oblikovanje takega programa je poleg tega tudi osrednji del Nacionalnega programa
prilagajanja pravnemu redu EU ter Nacionalnega programa varovanja okolja in Akcijskega
programa ohranjanja biodiverzitete v Sloveniji, ki je v pripravi. Osnovni namen programa je
ohraniti kmetijstvo na slovenskem podeželju v takšni obliki, da je omogočeno zdravo in
solidno preživetje ljudi, da je narava obvarovana pred negativnim vplivom kmetovanja in da
se na podeželju ohrani pestrost živalskih in rastlinskih vrst. Slovenski okoljski program
vključuje podporo naslednjim sklopom ukrepov:
zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje,
ohranjanje kulturne krajine in biološke pestrosti ter ukrepi proti zaraščanju,
varovanje okoljsko občutljivih območij,
izobraževanje in osveščanje,
izvajanje programa genske banke v kmetijstvu.
Ukrepi se bodo izvajali na ravni celotne države, na območjih s posebno okoljsko vrednostjo
pa so oblikovani dodatni posebni ukrepi. Nosilec kmetijskega gospodarstva prostovoljno
pristopi k programu in se obveže, da bo na celotnem kmetijskem gospodarstvu najmanj 5 let
kmetoval na predpisan način, ne bo dodatno obremenjeval okolja in intenziviral tehnoloških
postopkov na škodo okolja ter si s tem zagotovil podporo države. Država na tak način
zagotavlja zmerno obdelanost zemljišč ter ohranjanje vrednot podeželja, kar se priznava kot
posebna javna funkcija kmetijstva, ki jo izvajajo kmetijska gospodarstva. Izvajanje kmetijskookoljskega programa v obdobju pred polnopravnim članstvom v EU pomeni uskladitev s
pravnim redom EU. Kmetijsko-okoljski program je namreč edini obvezen program strukturne
politike, ki pa omogoča tudi sofinanciranje ukrepov v državah članicah do 50%.
B) Kompenzacijska plačila na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo:
Ukrepi so neposredna plačila, izražena na ha kmetijskih površin ob upoštevanju posebne
tipologije območij in določenih izločitvenih kriterijev. Reforma kmetijske politike na
področju pospeševanja razvoja območij s težjimi razmerami obsega dve, z vsebinskega vidika
povezani področji:
prehod z veljavnega sistema opredeljevanja hribovskih, gorskih, kraških in drugih
območij s težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost na evropsko primerljiv sistem
opredeljevanja teh območij,
prehod z veljavnega sistema podpor za pridelavo mleka, prirejo mesa in planinsko pašo
na proizvodno nevezana neposredna plačila na ha kmetijskih površin.
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Dolgoročni temeljni cilj kmetijske politike do območij s težjimi razmerami za pridelavo je
ohranjanje funkcionalne sposobnosti teh območij. Upoštevajoč načela ekosocialnega
uravnoteženega razvoja so cilji uvedbe proizvodno neodvisnih izravnalnih plačil v območjih
s težjimi razmerami naslednji:
ohranjanje trajne poseljenosti,
ohranjanje zemljiških in drugih potencialov,
ohranj anj e kulturne kraj ine,
ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
ohranjanje v preteklosti doseženega ekološkega ravnotežja v prostoru.
3.

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

5850 Območja s težjimi razmerami (ECO 1)
5851 Slovenski kmetijski okoljski program (ECO 2, ECO 3)
EU predvideva kompenzacijska plačila na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo do
višine 200 EUR/ha in za kmetijsko-okoljske ukrepe do 900 EUR/ha. V sprejetih predpisih in
programih se je Slovenija opredelila za postopno uvajanje teh ukrepov, prilagoditev
metodologije in tudi višine plačila na raven EU plačila ob vstopu v EU. Slovenija mora biti ob
vstopu pripravljena, da pridobi sredstva EU za te programe v višini 50% vseh potrebnih
sredstev.
Na področju okoljskih ukrepov so bili že v letu 2000 uvedeni nekateri ukrepi, ki naj bi se
nadaljevali tudi v naslednjih letih npr.:
zmanjšanje erozije v vinogradih,
podpora ekološkemu kmetovanju,
podpora integriranemu sadjarstvu, vrtnarstvu in vinogradništvu,
podpora planinski paši,
izvajanje programa genske banke v kmetijstvu.
Začetek izvajanja kmetijsko-okoljskega programa bo z vstopom v EU obvezen, sicer se bomo
soočili z občutno izgubo finančnih sredstev za državo Slovenijo, pa tudi s sankcijskimi ukrepi
EU.
V letu 2000 je bila realizirana večina izplačil za direktna plačila v skupnem znesku 3,220 mrd
SIT, oziroma 13.000 SIT/ha.
8345 PHARE CFCU - Skupni življenjski prostor*
8346 PHARE CFCU - Oživljanje gorskih področij
4.

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

Cilj na področju kompenzacijskih plačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo je
vsaj ohraniti nivo plačil na hektar površine v realni višini iz leta 2000. V tem letu ni
predvideno nikakršno povišanje plačil, kar že samo po sebi pomeni odmik od zastavljenega
Programa reforme kmetijske politike.
Na področju ožjega kmetijsko-okoljskega programa je nujno pričeti z izvajanjem celovitega
programa, uvajanjem IACS sistema, pripravo ustreznih podatkovnih baz in navodil za
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pridelovalce. Program je tako zelo administrativno zahteven, da so ga v večini držav EU
uvajali več let!
11022303 PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva je vsebovan v HI. stebru Reforme kmetijske politike
in obsega dva večja sklopa: izboljšanje kmetijskih struktur in posodobitev ter prilagajanje
živilsko predelovalne industrije. MKGP z investicijskimi podporami daje zagon k zasebnemu
investiranju na področju pridelave in predelave hrane, hkrati pa s selektivnimi razpisnimi
pogoji usmeija investicije v smislu izboljšanja varstva okolja, izpolnjevanjem EU standardov,
koncentraciji in specializaciji proizvodnje, zniževanju stroškov, itd. Kmetijske strukture
obsegajo ukrepe investicijskih podpor na kmetijska gospodarstva, zemljiške politike in drugih
oblik kmetijskih strukturnih podpor, predvsem spodbujanju združevanja in povezovanja
kmetijskih proizvajalcev. Sklop živilsko predelovalna industrija obsega ukrepe za
posodobitev tega sektorja s posebnim poudarkom na izboljšanju konkurenčnosti in odpiranju
dodatnih delovnih mest ter prilagoditev sektorja v smislu doseganja tehnoloških, higienskih in
okoljskih standardov. Na področju kmetijskih struktur beležimo izjemno neugodno velikostno
strukturno kmetijskih gospodarstev ter nadpovprečno razdrobljenost posesti in zemljišč kar je
eden ključnih problemov. Glede na primerjavo z državami EU je velikost slovenske kmetije
(4,8) ha petkrat manjša od kmetij EU. Izjemno pomembno je tudi dejstvo, da ima Slovenija
čas le do vstopa v EU, da prilagodi in usposobi ta del kmetijske politike standardom EU, saj
bodo po vstopu ti ukrepi omejeni zaradi presežkov v kmetijstvu držav članic. Pomembno je
tudi dejstvo, da smo se s pogajalskimi izhodišči zavezali, da bomo vse ukrepe podprograma
prestrukturiranja kmetijstva in živilstva do konca leta 2002 harmonizirali z ukrepi in
zahtevami EU.
Podprogram vključuje izdatke za izvedbo Programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD).
V predpristopnem obdobju je EU na podlagi sklepov Evropskega Sveta v Luxemburgu (97), v
Berlinu (99) in AGENDE 2000 vzpostavila poseben predpristopni program na področju
kmetijstva in razvoja podeželja za države kandidatke. R. Slovenija je upravičena do
koriščenja sredstev v višini 6.337 mio EUR na letni ravni (cene 1999), do vstopa v EU.
Proračunske postavke v okviru podprograma vključujejo sredstva donacij EU, lastni delež za
sofinanciranje programa in stroške po določilih finančnega memoranduma, ki jih je dolžna
pokrivati R Slovenija. Ključna naloga v okviru podprograma je reševanje prednostnih in
specifičnih težav pri trajnostnem prilagajanju kmetijskega sektorja in podeželskih območij v
skladu s pravnim redom EU in se izvaja po EU primerljivem sistemu na področju kmetijske
strukturne politike in politike razvoja podeželja ter izpolnjuje pogoje v okviru partnerstva za
pristop in sicer:
oblikovanje konkurenčnega kmetijskega sektorja,
ohranjanje poseljenosti podeželja,
uvedba pravnega reda EU.
2.

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

Gilj podprograma je oblikovanje gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših
kmetijskih gospodarstev. Ob kapitalskih podporah je poseben poudarek dan zemljiškim
operacijam in organizacijam pridelovalcev.
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Cilji:
izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijske dejavnosti in živilskopredelovalnega sektorja, zniževanje stroškov;
izboljšanje velikostne, socioekonomske in proizvodne strukture v kmetijstvu
(modernizacija kmetij, njihovih gospodarskih objektov, mehanizacije in opreme);
prilagoditev tržnim razmeram in diverzifikacija dejavnosti;
izboljšanje organizacijske strukture v kmetijstvu (uvajanje in razvoj učinkovitih oblik
proizvodnega in tržnega povezovanja);
uvajanje in spodbujanje načinov gospodarjenja, ki so sprejemljivejši za okolje in
ohranjajo krajinsko vrednost prostora;
razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
odpiranje dodatnih delovnih mest na kmetijah in izboljšanje kakovosti življenja na
podeželskih območjih;
izboljšanje dohodkov na kmetiji;
izboljšanje higienskih razmer in zdravstvenega varstva živali;
skladnost s standardi EU.
Dolgoročni cilji so izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijstva, zniževanje
stroškov pridelave, povečanje proizvodnega obsega.
Zakon o kmetijstvu (Ur.l.RS, št.54/00), Program reforme kmetijske politike 1999-2002,
Programu razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002 (16.9.99), Prehodni
državni razvojni program 2000-2002, Uredbo Sveta (ES) 1268/99 (SAPARD), ki opredeljuje
ukrepe spodbujanja trajnostnega razvoja kmetijstva in podeželja.
2.

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

1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora
1491 Agromelioracije
Dejavnost: Podpora k usposobitvi kmetijskih zemljišč za uvajanje novih tehnologij in
racionalno obdelavo.
Izhodišče: Izrazito neugodna reliefna struktura obdelovalnih površin, skalovitost, slaba
dostopnost do kmetijskih zemljišč, neurejen vodni režim tal itd, ki zavirajo in podražijo
kmetijsko pridelavo.
Kazalci: Površina kmetijskih zemljišč (ha).
Delež podpore: 75% priznane investicijske vrednosti.
Dolgoročno planiranje: Približevanje efektivnosti obdelave kmetijskih zemljišč v EU v skladu
z načeli trajnostnega razvoja.
1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč (združena postavka: 1494, 1497, 2431,
2435 in 3807)
Deja\"nost: Podpora pri izgradnji namakalnih sistemov in zagotovitvi vodnih virov za njihovo
funkcioniranje.
Izhodišče: Neugodni klimatski pogoji in izrazita sezonska nihanja pri pridelavi, kar zmanjšuje
količino in kvaliteto kmetijskih pridelkov.
Kazalci: Površina namakalnih sistemov (ha) in kubatura vodnih akumulacij (m3).
Delež podpore: do 75% priznane investicijske vrednosti.
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Dolgoročno planiranje: Približevanje stopnji opremljenosti
kmetijskih zemljišč z
namakalnimi sistemi v EU.
1497 Akumulacije
Dejavnost: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
2424 EU in mednarodno sodelovanje: PHARE - lastna udeležba
2430 Podeželje in agrarne operacije: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij
Dejavnost: Podpora pri zložbi kmetijskih zemljišč in ureditev pravno lastniških razmerij v
okviru sanacije starih, nedokončanih komasacij
Izhodišče: Neugodna velikostna struktura ter razdrobljenost kmetijskih zemljišč (nove
komasacije); Nedokončane komasacije zavirajo proces denacionalizacije, pravno formalno
neurejeno lastništvo kmetijskih zemljišč (sanacija nedokončanih komasacij).
Kazalci: Površina zložb zemljišč (nove komasacije); Število zaključenih komasacijskih
območij (sanacija nedokončanih komasacij).
Delež podpore: 100% priznanih vrednosti.
Dolgoročno planiranje: Povečanje velikosti posestne strukture slovenskih kmetij; Zaključitev
sanacije nedokončanih komasacij v obdobju petih let.
2431 Podeželje in agrarne operacije: Izdelava predhodnih analiz in investicijskE tehnične
dokumentacije ter promocije
Dejavnost: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
2435 Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni program namakanja
Dejavnost: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
2436 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje akumulacije Vogršček
Dejavnost: Podpora pri najnujnejših vzdrževalnih delih na osnovnem in sekundarnem
razvodu namakalnega sistema Vogršček ter vzdrževanju akumulacije za namen namakanja
kmetijskih zemljišč.
Izhodišče: Neugodni klimatski pogoji in izrazita sezonska nihanja pri pridelavi, kar zmanjšuje
količino in kvaliteto kmetijskih pridelkov.
Kazalci: kazalci neopredeljeni.
Delež podpore: sorazmerni delež priznanih vrednosti za vzdrževanje namakalnega sistema in
sorazmerni delež za vzdrževanje akumulacije.
Dolgoročno planiranje: Povečanje pridelave na namakalnem območju.
2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov
Dejavnost: Podpora pri obnovi ter ureditev novih pašnikov na dolinskem, hribovskem in
višinsko gorskem območju.
Izhodišče: Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin.
Kazalci: Površina pašnih površin (ha).
Delež podpore: 30% priznanih investicijskih vrednosti.
Dolgoročno planiranje: Zaustavitev zaraščanja kmetijskih površin ter revitalizacija površin v
zaraščanju.
2556 Skupni nameni: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu
povezovanju
Dejavnost: Spodbujanje delovanja različnih stanovskih oblik organiziranja (zveze, društva) na
področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti.
Izhodišče: Povečanje multi funkcionalne vloge kmetijstva na podeželju.
Kazalci: Število programov;izobraževanj, promocij, strokovno informativnih publikacij itd.
Delež podpore: do 50% celotne vrednosti programa.
Dolgoročno planiranje: Zadovoljiva organiziranost civilne iniciative na podeželju.
3807 Poskusni centri za namakanje
Dejavnost: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
5537 Podpore tržnim organizacijam pridelovalcev
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Dejavnost: Podpora pri ustanovitvi in administrativnem poslovanju tržnih organizacij
pridelovalcev.
Izhodišče: Prilagoditev pogojem evropskega trga.
Kazalci: Število članov.
Delež podpore: do 60% priznanih stroškov.
Dolgoročno planiranje: Zadovoljiva tržna organiziranost kmetijskih pridelovalcev.
5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje
Dejavnost: Podpora pri prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev.
Izhodišče: Prilagoditev na higienske, ekološke in etološke standarde EU ter nizka
konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, nizek dohodek, visoka starostna struktura kmetov itd.
Kazalci: Število investicij, število prevzetih kmetij, število stojišč.
Delež podpore: do 50% priznanih vrednosti, s programom MKGP določene višine podpor.
Dolgoročno planiranje: Izboljšanje konkurenčne sposobnosti slovenskega kmetijstva in čim
boljša pripravljenost kmetijskih gospodarstev pri vstopu v EU.
5853 Programi podpor za prestrukturiranje živilstva
Dejavnost: Podpora pri investicijskemu prestrukturiranju živilsko predelovalne industrije.
Izhodišče: Prilagoditev na higienske, ekološke in etološke standarde EU ter izboljšanje
konkurenčnosti.
Kazalci: Število investicijskih projektov
Delež podpore: do 35% priznanih vrednosti.
Dolgoročno planiranje: Izboljšanje konkurenčne sposobnosti živilsko predelovalne industrije
in čim boljša pripravljenost pri vstopu v EU.
8745 Splošno: Komasacija - reševanje pritožb
8397 PHARE CFCU - CBC Italija 97
8415 PHARE CFCU - tuja donacija: kmetijstvo COP 97
22323 SAPARD - tuja donacija (PU 2318)
22324 SAPARD - lastna udeležba (PU 2318)
22321 Stroški SAPARD po finančnem memorandumu (PU 2318)
Na podlagi rezultatov analize razvojnih neskladnosti, prednosti in slabosti, ustreznega
delovanja nacionalne politike ter odobre nega obsega pomoči EU, program SAPARD
vključuje naslednji dve prednostni nalogi:
Izboljšave proizvodnih in tržnih struktur v kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji, ki
vključuje ukrepa:
UKREP 1 - Investicije na kmetijskih gospodarstvih: ukrep zajema 35% EU sredstev,
ki bodo namenjena upravičencem, mlajšim od 40 let s ciljem povečanja
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev (večja od 8 ha kmetijske zemlje), povečanja
prihodka na kmetijo in prilagajanju proizvodnje EU standardom. Sofinanciranje
investicijskih projektov bo v nižini deležno 40% javnih nepovratnih sredstev, v
območjih LFA pa je delež javnih sredstev 50%. Podpor bodo deležne investicije v
kmetijske zgradbe, opremo in kmetijsko mehanizacijo na področju prireje mleka in
mesa in njune predelave na kmetiji.
UKREP 2 - Naložbe v živilsko predelovalno industrijo: ukrepu namenjamo 40% EU
sredstev. Na področju investicij v prestrukturiranje in modernizacijo sektoija mleka
in mesa (vključno s predelavo rib) bo delež javnih nepovratnih sredstev 35%,
investitor pa bo moral zagotavljati 65% lastnih sredstev za izvedbo projekta.
Finančna pomoč je namenjena investicijam, ki neposredno prispevajo k
izpolnjevanju veterinarsko sanitarnim in okoljskim standardom EU, omogočajo
racionalizacijo proizvodnih procesov, vpeljevanju novih tehnoloških postopkov,
prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti in tržne prodornosti na domačem in tujih
trgih.
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Gospodarska diverzifikacija in izboljšava podeželske infrastrukture.
UKREP 3 - Razvoj in diverzifikacija gospodarskih dejavnosti: ukrepu namenjamo
14% EU sredstev, skupna javna sredstva (EU in nacionalni proračun) predstavlja
50% sofinanciranje projektov. Sredstva so namenjena sofinanciranju turističnih
kapacitet na podeželju in oživljanju tradicionalnih domačih obrti na kmetiji. Cilj
ukrepa je ustvaijanje novih zaposlitvenih možnosti na podeželju, diverzifikacija
dejavnosti na podeželju in povečanje prihodka na kmetijah.
UKREP 4 - Razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju: ukrepu je namenjenih
10% EU sredstev. Projekti bodo v celoti pokriti iz javnih sredstev, 50% sredstev EU,
25% nacionalni proračun in 25% sofinanciranje projekta iz sredstev lokalnih
proračunov. Sredstva bodo namenjena cestni in vodovodni infrastrukturi na
podeželju. S ciljem zagotavljanja boljšega dostopa do urbanih središč, izboljšanje
dostopa do podeželja obiskovalcem in turistom ter boljše preskrbljenosti podeželskih
gospodinjstev z vodo.
Ter spremljajoč UKREP 5 - Tehnična pomoč v podporo osnovnim 4 ukrepom:
financiranje izdelave študij v podporo posameznim ukrepom, vzpostavitve sistema za
spremljanje napredka (doseganje ciljev) po posameznih ukrepih in podukrepih,
izdelave publikacij in financiranje stroškov drugih oblik informiranja upravičencev
in širše javnosti o programu in ukrepih.
Podrobnejši pogoji so opredeljeni v Programu razvoja podeželja 2000-2006, Uredbe o ukrepih
kmetijske strukturne politika Programa razvoja podeželja 2000-2006 (Uredba SAPARD, Ur.l.
RS 114/2000), Sporazumu o večletnem financiranju med Vlado R. Slovenije in Komisijo
Evropskih skupnosti. Letna višina sredstev Skupnosti bo za vsako leto opredeljena v
Sporazumu o letnem financiranju in se bodo koristila na podlagi javnih razpisov, objavljenih
v Uradnem listu. Aktivnosti v zvezi z implementacijo ukrepov in plačili bo izvajala Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
3.

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

1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora
1491 Agromelioracije
Letni izvedbeni cilji: 290 ha novih površin.
Aktivnosti v teku: zaključek z deli na 268.4 ha lanskih agromelioracij.
1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč (združena postavka: 1494, 1497, 2431,
2435 in 3807)
Letni izvedbeni cilji: 40 ha malih namakalnih sistemov in 70.000 m3 akumulacij; 200 ha
velikih namakalnih sistemov.
Aktivnosti v teku: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
1497 Akumulacije
Letni izvedbeni cilji: NI
Aktivnosti v teku: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
2424 EU in mednarodno sodelovanje: PHARE - lastna udeležba
2430 Podeželje in agrarne operacije: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij
Letni izvedbeni cilji: 3000 ha novih komasacij.
Aktivnosti v teku: Sanacija nedokončanih komasacij po programih upravnih enot.
2431 Podeželje in agrarne operacije: Izdelava predhodnih analiz in investicijsko tehnične
dokumentacije ter promocije
Letni izvedbeni cilji: NI
Aktivnosti v teku: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
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2435 Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni program namakanja
Letni izvedbeni cilji: NI
Aktivnosti v teku: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
2436«Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje akumulacije Vogršček
Letni izvedbeni cilji: Pokrivanje dogovorjenih obveznosti
Aktivnosti v teku: NI
2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov
Letni izvedbeni cilji: 2000 ha pašnih površin.
Aktivnosti v teku: NI
2556 Skupni nameni: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu
povezovanju
Letni izvedbeni cilji: podpora zvezam in društvom.
Aktivnosti v teku : NI
3807 Poskusni centri za namakanje
Letni izvedbeni cilji: NI
Aktivnosti v teku: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
5537 Podpore tržnim organizacijam pridelovalcev
Letni izvedbeni cilji:
Aktivnosti v teku: Pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2000.
5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje-Podpore tržnim
organizacijam pridelovalcev
Letni izvedbeni cilji: 300 prevzemov kmetij, 4 planšarije, širitev rejskih središč za 720 stojišč
za plemenske svinje in za 900 stojišč za plemenske mladice in okoli 600 ostalih investicijskih
projektov kmetijskih gospodarstev.
Aktivnosti v teku : 3 hladilnice za sveže sadje.
5853 Programi podpor za prestrukturiranje živilstva
Letni izvedbeni cilji: podpora 30 do 40 investicijskih projektov.
Aktivnosti v teku : NI
8397 PHARE CFCU - CBC Italija 97
8415 PHARE CFCU - tuja donacija: kmetijstvo COP 97
22323 S APARD - tuja donacija (PU 2318)
22324 S APARD - lastna udeležba (PU 2318)
22321 Stroški SAPARD po finančnem memorandumu (PU 2318)
Za spremljanje napredka po ukrepih in evaluacijo Programa razvoja podeželja 2000-2006
bodo vzpostavljene potrebne podatkovne baze in orodja. Posamezni ukrepi bodo spremljani
po fizičnih, ekonomskih indikatorjih na osnovni nacionalnega računa za kmetijstvo, FADN
sistema kmetijskega knjigovodstva in računovodskih izkazov za podjetja živilsko
predelovalne, socialnih in okoljskih indikatorjih. Mreža neodvisnih podatkov bo razvita v
sistemu tehnične pomoči za izvajanje NRP.
Ocenjujemo, da bomo v letu 2001 (s sredstvi za leto 2000 in 2001) sofinancirali okrog 150
projektov.
Indikatorji, ki jih bomo spremljali znotraj podprograma:
število in %
izboljšanih kmetijskih gospodarstev (predelovalnih obratov) v
primerjavi z vsemi, ki so potrebne modernizacije,
prihodek na PDM na začetku in ob zaključku programa ,
povprečni prihodek na PDM vseh udeleženih kmetij.
KM, % zgrajenih cest, poti na podeželju, položenih vodovodnih cevi,
št., /% obratov /kmetijskih gospodarstev, ki dosegajo standarde EU,
število novih delovnih mest,
delež povečanih turističnih kapacitet.
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11022304 RAZVOJ PODEŽELJA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Republika Slovenija že od sredine sedemdesetih let izvaja nekatere ukrepe kmetijske
strukturne politike in politike razvoja podeželja. Ukrepi so vsebinsko primerljivi z ukrepi
kmetijske politike EU ter skladno s IV. stebrom reforme slovenskega kmetijstva, kjer tako EU
kot R. Slovenija poudarjata večnamenskost kmetijstva in aktivno vlogo države pri razvoju
kmetijstva in podeželja. Ključne naloge so tako zagotovitev ukrepov za ekonomsko
diverzifikacijo podeželja s podporami za doseganje alternativnih virov dohodka, dodane
vrednosti kmetijskim proizvodom ter inovativnost programov za gospodarski razvoj, kakor
tudi prostorsko urejanje, kjer je pomoč usmerjena v razvoj infrastrukture, povezane z
razvojem kmetijstva in obnovo vasi.
2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo
razvojnih in zaposlitvenih možnosti v drugih gospodarskih panogah (turizem, manjši
industrijski obrati, obrt trgovina),
podpora zasebnemu podjetništvu in uvajanju alternativnih proizvodnih usmeritev,
izboljšanje prometne, komunalne in socialne infrastrukture,
izvajanje razvojnih projektov, opredeljenih v obstoječih programskih dokumentih
Celostnega razvoja podeželja in obnove vasi,
umeščanje v izvajanje regionalnih razvojnih programov,
vzpostavitev in samostojno izvajanje inovativnih razvojnih programov s področja
razvoja podeželja.

3.

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

1458 Ukrepi prostorskega urejanja - Obnova vasi
Dejavnost: Obnova vasi v smislu urbanističnega urejanja vaških središč, obnavljanje in urejanje
zgradb (stavbe skupnega pomena, obnova stanovanjskih hiš - gospodarskih objektov) ter
prostorska preureditev vasi in optimizacija lokacij kmetij. Namen je izboljšanje kakovosti
življenja v slovenskih vaseh, ohranjanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti.
Izhodišče: Obnova in preureditev vasi in vaškega prostora je nujna, če želimo ohraniti
poseljenost. Prioriteto imajo naložbe, ki bodo izhajale iz projektov celostnega razvoja
podeželja, regionalnih razvojnih projektov in vinskih turističnih cest.
Kazalci: Število projektov (veliki in mali projekti), število obnovljenih in urejenih stavb,
površina obnovljenega in urejenega vaškega prostora (m2), povprečna predračunska investicijska
vrednost je za velike projekte do 15.000.000 SIT in za male projekte do 5.000.000 SIT
Delež podpore: do 50 % priznane investicijske vrednosti
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Upravičenci: So občine oz. krajevne skupnosti, če gre v skladu s Statutom občine za naloge, ki
jih KS lahko opravljajo samostojno, druge pravne osebe, usposobljene za izvajanje
predmetnih del ter fizične osebe z območja izvajanja projekta.
Nove načrtovane aktivnosti v letu 2001: cca 8 večjih projektov in cca 30 manjših projektov
2429 Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij
Dejavnost: Usposabljanje lokalnega prebivalstva, da je soodgovoren kreator svojega razvoja.
Ustvaijanje potrebnih evidenc, analiz in študij za potrebe izvajanja kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja.
Izhodišče: Na podeželju je nujna animacija lokalnih prebivalcev za nove razvojne možnosti v
kmetijstvu in jim s tem omogočiti dodatni zaslužek. Potrebno pa je vzpostaviti tudi evidenco
posameznih aktivnostih.
Kazalci: Število projektov (vključevanje novih lokacij CRPOV, izvedbe programov na lokaciji
CRPOV, VTC in regionalnih razvojnih projektov podeželja, raziskovalne naloge, regionalni
razvojni projekti podeželja, vzpostavitev registrov),
Delež podpore: do 50 % priznane investicijske vrednosti
Upravičenci: So občine oz. krajevne skupnosti, če gre v skladu s Statutom občine za naloge, ki
jih KS lahko opravljajo samostojno, druge pravne in fizične osebe, usposobljene za izvajanje
predmetnih del.
Nove načrtovane aktivnosti v letu 2001: cca 20 novih lokacij CRPOV, 45 izvedb programov na
lokaciji CRPOV, VTC in regionalnih razvojnih projektov podeželja, 3-5 raziskovalnih nalog, 1-2
nova regionalna razvojna projekta podeželja, 1-3 registra
2470 Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja - alternativni dohodkovni viri
Dejavnost: Ustvaijanje zaposlitvenih možnosti in novih delovnih mest za kmete in njihove
družine, razvijanje dopolnilnih dejavnosti zlasti, podeželskega turizma, ustanavljanje malih
predelovalnih obratov, ohranjanje tradicionalnih obrti in organiziranje prodaje s
sofinanciranjem izgradnje pomožnih objektov na kmetijah in turističnih kapacitet na kmetijah,
izdelave blagovnih znamk in promocije produktov podeželja.
Izhodišče: Na kmetijah so v povprečju zelo nizki dohodki in zaradi tega se naše podeželje
prazni.
Kazalci: Število projektov (veliki in mali projekti), število novih ali ohranjenih delovnih mest,
število delovnih mest za ženske, povprečna predračunska investicijska vrednost je za velike
projekte do 15.000.000 SIT in za male projekte do 5.000.000 SIT
Delež podpore: do 50 % priznane investicijske vrednosti,
Upravičenci: So občine oz. krajevne skupnosti, če gre v skladu s Statutom občine za naloge, ki
jih KS lahko opravljajo samostojno, druge pravne osebe, usposobljene za izvajanje
predmetnih del ter fizične osebe, ki niso z območja vinsko turističnih cest in ostalih
regionalnih razvojnih programov podeželja v izvedbi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Nove načrtovane aktivnosti v letu 2001: cca 5 večjih projektov in cca 60 manjših projektov
3804 Ukrepi prostorskega urejanja - Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva
Dejavnost: Sofinanciranje kmetijske infrastrukture in sicer rekonstrukcije in novogradnje
cestne infrastrukture (nekategorizirane ceste, lokalne ceste in javne poti) ter vodne oskrbe
(iskanje vodnih virov, posodobitve obstoječega vodovodnega omrežja, novogradnje ).
Izhodišče: Urejena infrastruktura je predpogoj za ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in turizma na podeželju.
Kazalci: Število projektov (cestna infrastruktura in vodna infrastruktura), število kilometrov
novih ali obnovljenih cest, število kilometrov novih ali obnovljenih vodovodov, povprečna
predračunska investicijska vrednost je za km ceste ca. 12.000.000 SIT in za km vodovoda s
pripadajočo opremo ca.20.000.000 SIT
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Delež podpore: do 20 % priznane investicijske vrednosti oziroma do 100% priznanih
investicijskih stroškov v primeru projekta Vodooskrba Bele krajine.
Upravičenci: So občine oz. krajevne skupnosti, ki se ne nahajajo na območju regionalnih
razvojnih programov podeželja v izvedbi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
če gre v skladu s Statutom občine za naloge, ki jih KS lahko opravljajo samostojno in druge
pravne osebe, usposobljene za izvajanje predmetnih del.
Nove načrtovane aktivnosti v letu 2001: cca 100 km cest in cca 6 km vodovoda
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
100% realizacija v okviru podprograma,
število realiziranih projektov po fazah uvajanja oziroma izvajanja.

11032301 DELOVANJE SLUŽB IN JAVNIH ZAVODOV
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram proračuna vključuje financiranje delovanja kmetijskih javnih zavodov in
strokovnih služb. Pri tem gre za dejavnosti z zakonom določenega obsega selekcije v
živinoreji, reprodukcije, kontrole proizvodnje in vodenja rodovništva. Vzpostavitev sistema
sledljivosti živali, ki je obvezen ukrep prilagajanja pravnemu redu EU in je poleg testiranja
trenutno ključni preventivni ukrep pri BSE. Pomemben del podprograma sta proračunski
postavki 2563 Veterinarski zavod Slovenije in 2562 Veterinarski inštitut Slovenije z vrsto
nalog in ukrepov preventivne in kurativne narave za varovanje zdravja živali in ljudi.
Proračunska postavka 22303 Javna kmetijska svetovalna služba zagotavlja opravljanje javne
službe kmetijskega svetovanja in omogoča izvedbo pomembnega dela izvajanja kmetijske
reforme v skladu s strategijo razvoja slovenskega kmetij sna. Proračunska postavka 2560
Kmetijska gozdarska zbornica zagotavlja financiranje KGZ v zvezi z ustanavljanjem in
statusnim preoblikovanjem javnih kmetijskih gozdarskih zavodov. Proračunski postavki 6767
Javni zavod Kobilarna Lipica in 4181 Javni zavod kobilama Lipica-investicijsko vzdrževanje
in oprema zagotavljata rejo črede lipicancev v minimalnem obsegu, oskrbo in nego konj,
zdravstveno varstvo lipicancev, preizkus delovne sposobnosti lipicancev, usposabljanje nujno
potrebnih jahačev, predstavitvene dejavnosti in nujno investicijsko vzdrževanje objektov in
opreme.
2.

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

Podprogram zasleduje naslednje dolgoročne cilje:
zagotavljanje zdravstvenega varstva živali, varovanje zdravja živali in izvajanje ukrepov za
varovanje zdravja ljudi, zagotavljanje ustreznega ravnanja z živalmi z etološkega vidika,
zaščita zdravja živali pred kužnimi in drugimi boleznimi, ugotavljanje, diagnosticiranje in
zdravljenje bolnih živali, zagotavljanje higienske ustreznosti surovin in živil živalskega izvora
ter skrb za higiensko ustreznost živil, krmil in vode za napajanje živali, zagotavljanje
nemotene reprodukcije živali, enotno izvajanje ukrepov na področju zdravstvenega varstva
živali in živil, ki izhajajo iz zahtev skupnega trga skupnosti, zagotavljanje prostega pretoka
živali, živil, surovin in odpadkov živalskega izvora. Nadalje so dolgoročni cilji podprograma
izboljšanje ekonomskega položaja rejcev živali, ohranjanje m izboljšave proizvodnih lastnosti
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osnovnih čred v čisti pasmi, ohranjanje in obnavljanje plemenskega materiala, zagotavljanje
prometa s plemenskim materialom, ugotavljanje in izboljševanje proizvodnih zmogljivosti
domače živali.
V okviru podprograma je tudi podpora raziskovanju in resornemu šolstvu s cilji zagotavljanja
strokovnih podlag za izvajanje nacionalnih strategij na posameznih področjih kmetijstva,
uveljavitev in razvoj znanstvenih disciplin in strokovnih ved, povezanih s kmetijstvom,
razvojem podeželja in prehrano, dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in
kmetijskih strokovnjakov, usklajevanje programov izobraževanja zaradi spremenjenih razmer
doma in sodobnih trendov v svetu, usposabljanje kmetov za dopolnilne dejavnosti, doseganje
višje izobrazbene ravni za prevzemnike kmetij, svetovanje o uvajanju okolju prijaznega
kmetovanja, predvsem bioloških načinov kmetijske pridelave, izvajanje razvojnih programov
z vključevanjem v programe EU in uvajanje sistema plačevanja spodbud za kmetijstvo po
priporočilih EU, v okvirih delovanja Javnega zavoda Lipica je dolgoročni cilj ohranjanje
primernega števila rodov in linij.
3.

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

V proračunskih postavkah 1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji, 2423 Služba za
kontrolo proizvodnje v živinoreji vključujejo izvedbene programe, kar omogoča kontinuirano
delo na izboljševanju genetskega potenciala pri vseh gospodarsko pomembnih vrstah domačih
živali, kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji.
Postavka 2562 Veterinarski inštitut Slovenije ima naloge opredeljene v 68.členu Zakona o
veterini, kot so: sodelovanje pri organizaciji in vodenju preprečevanja in zatiranja posebno
nevarnih živalskih kužnih bolezni, opravljanje vrhunskih preiskav, preveijanje rezultatov
laboratorijskih preiskav, poseben nadzor zdravil, raziskave in uvajanje novih zdravil,
razvijanje in uvajanje novih kliničnih laboratorijskih metod za diagnostiko in zdravljenje
kužnih bolezni, ki ne ogrožajo države, presnovnih, vzrejnih in drugih bolezni, bolezenskih
stanj in poškodb živali, raziskave s področja varovanja okolja, higiene zraka, odpadnih voda
iz živinorejske proizvodnje in živilskih obratov in kafilerij, etološke raziskave v zdravstvenem
varsrvu živali.
Naloge postavke 2560 Kmetijska gozdarska zbornica so: vzdrževanje volilnega imenika,
izvedba statusnega preoblikovanja in ustanovitve območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov,
transfer delodajalcu Sektor za kmetijsko svetovanje v Uradu KGZS (plače, prispevki,
materialni stroški), pokritje stroškov pospeševalnih nalog.
Postavka 2563 Veterinarski zavod Slovenije ima opredeljene naloge v 66.členu Zakona o
veterini kot so: patomorfološka diagnostika, veterinarsko higienska služba, preventivna služba
dezinsekcije, deratizacije in dezinsekcije, laboratorijske preiskave materiala, preiskave
materiala in živali in živil in surovin, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, vode za
napajanje živali, zraka, zemlje, krme in dodatkov, odpadkov in odplak zaradi diagnostike
živalskih kužnih in parazitarnih bolezni.
Postavka 22303 Javna kmetijska svetovalna služba opravlja v skladu s potrjenim letnim
programom dela zlasti: svetovanja v zvezi s tehnološkim gospodarskim in okoljevarstvenim
področjem opravljanja kmetijske dejavnosti, svetovanja in pomoč pri izdelavi razvojnih
načrtov za kmetijska gospodarstva, svetovanja in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske
politike, svetovanja in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij
pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega in interesnega združevanja kmetijskih
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pridelovalcev, svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.
Postavka 6767 Javni zavod Kobilarna Lipica in postavka 4181 Javni zavod Kobilama Lipicainvesticijsko vzdrževanje in oprema zagotavlja pogoje vzdrževanja osnovne črede Lipicancev,
šolanja mladih konjev, usposabljanja jahačev in predstavitvene dejavnosti in investicijskega
vzdrževanja in nakupa potrebne opreme.
Postavka 5545 Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable bo nudil storitve za
potrebe raziskovalnega, razvojnega, izobraževalnega in pospeševalnega dela na področju
kmetijstva.
Postavka 6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu
finančno podpira usposobitve šolskih posestev in obratov srednjih kmetijskih, živilskih,
veterinarske in gozdarske šole in podporo investicijam v posodobitev raziskovalnoizobraževalnih centrov s področja kmetijstva v posameznih regijah. Usposobitev rejskih
organizacij za izvajanje javne službe v živinoreji in Apimondia 2003 aktivnosti bodo
usmerjene predvsem kot pomoč pri sofinanciranju pri organizacijskem delu, pomoč pri
investicijah in pomoč pri vzpostavljanju potrebnih informacijskih povezav med temi
organizacijami in MKGP.
Postavka 22308 Identifikacija in registracija živali predstavlja vzpostavitev sledljivosti govedi
in v nadaljevanju projekta tudi ovc, koz in prašičev kmetijstvu.
4.

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

Postavka 2423 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji ima glavni izvedbeni cilj
konkurenčno kakovost plemenskih živali preko zagotovitve nemotenega delovanja te službe,z
usposobitvijo rejskih organizacij za prevzem pravnega reda EU.
Postavka 2560 Kmetijsko gozdarska zbornica omogoča delovanje območnih kmetijsko
gozdarskih zavodov ter Sektorja za kmetijsko svetovanje v Uradu KGZS na podlagi letnega
programa dela.
Postavka 2562 Veterinarski inštitut Slovenije bo izvajal svojo dejavnost na podlagi letnega
programa nalog opredeljenih v Zakonu o veterini in enako postavka 2563 Veterinarski zavod
Slovenije bo naloge opravljal v skladu s programom, ki ga bo potrdila Vlada RS.
Postavka 22303 Javna kmetijska svetovalna služba bo financirala izvajanje javne službe
kmetijskega svetovanja v skladu z letnim programom, ki ga bo sprejela Vlada RS. Postavki
6767 Javni zavod Kobilama Lipica in 4181 Javni zavod Kobilarna Lipica-investicijsko
vzdrževanje in oprema bo program potrdila Vlada RS, ki bo vseboval s posebnim zakonom
določene aktivnosti in investicije v objekte in opremo.
Postavka 5545 Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable ima za izvedbeni
cilj dokončanje obnove gradu s priključkom na javno komunalno omrežje, nabavo opreme ter
zagotovitev plač delavcem za začetek delovanja Centra.
Postavka 6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu
predvideva investicije v posodobitev šolskih posestev in raziskovalno-izobraževalnih centrov
ter načrtuje nakup kmetijskih zemljišč za šole, ki nimajo ustreznih posestev za izvajanje
praktičnega pouka ima za glavni letni izvedbeni cilj. Poleg tega predvideva tudi zagotovitev
minimalnih nalog za pripravo kongresa Apimondia, pripravo podlage za ustrezno
organiziranost nekaterih organizacij rejcev ter zagotovitev potrebnih investicijskih sredstev za
izgradnjo nekaterih nujno potrebnih objektov za delovanje rejskih organizacij.
Namen postavke 22308 Identifikacija in registracija živali za leto 2001 je začetek izvedbe
sistema sledljivosti govedi od rojstva oz. uvoza do konca življenja oz. izvoza.
11032302 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI
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1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

1. Zdravstveno varstvo rastlin
Zdravstveno varstvo rastlin je namenjeno varstvu rastlin in rastlinskih proizvodov pred
škodljivimi boleznimi in škodljivci; preprečevanju vnosa in Siljenja ter zatiranju škodljivih
bolezni in škodljivcev z zagotavljanjem ukrepov za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov;
ugotavljanju in določanju škodljivih bolezni in škodljivcev; omogočanju optimalne pridelave
rastlin in trgovanja z njimi; varovanju okolja z izvajanjem nadzora škodljivih bolezni in
škodljivcev na rastlinah, z uvajanjem biotičnega varstva rastlin in z opazovalnonapovedovalno dejavnostjo; usmeijanju in spremljanju razvoja varstva rastlin; skrbi za
izobraževanje in osveščanje prebivalstva o varovanju zdravja rastlin; registraciji
fitofarmacevtskih sredstev, kjer se pripravljajo ocene vpliva na zdravje ljudi, živali in okolja;
pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev ob upoštevanju načel dobre prakse varstva rastlin.
Ključne naloge:
delovanje sistema, ki bo omogočal ustrezno varovanje zdravja rastlin v Sloveniji, tudi po
ukinitvi nadzora na mejah z državami članicami in hkrati tudi v drugih državah članicah
z uskladitvijo in izvajanjem postopkov in zahtev, ki veljajo na skupnem trgu;
varovanje zdravja ljudi in okolja z ustreznimi načini uporabe fitofarmacevckih sredstev
sodelovanje med državami s ciljem medsebojne izmenjave podatkov in vzpostavljanja
skupnih baz podatkov, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin,
enotno izvajanje ukrepov na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki izhajajo iz zahtev
skupnega trga skupnosti,
zagotavljanje prostega pretoka rastlinskega blaga in fitofarmacevtskih sredstev,
zagotovitev enotnega in nemotenega delovanja službe za varstvo rastlin tako na meji kot
v notranjosti države,
zagotavljanje ustreznega ravnanja s fitofarmacevtskimi sredstvi.
H. Zdravstveno varstvo živali
Zdravstveno varstvo živali je namenjeno varovanju zdravja živali, preprečevanju širjenja
kužnih bolezni, nadzoru in kontroli živil živalskega izvora in s tem dajanje garancije za
zdravstveno ustrezna živila slovenskim potrošnikom.
«
2.
Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
I. Zdravstveno varstvo rastlin
ustanovitev osrednjega državnega organa za koordinacijo in izvajanje nalog v zvezi z
zdravstvenim varstvom rastlin, z ustrezno strukturo, sistemom odločanja in delovanjem
ter hkrati tudi ureditev ustreznega sistema nadzora pooblaščenih strokovnih institucij
(neposreden nadzor osrednjega organa oblasti, ustrezna organiziranost, neodvisnost v
delovanju, osebna odgovornost strokovnjakov);
usposobitev laboratorija za strokovno podporo pri izvajanju nalog s področja;
nadgraditev informacijske mreže za hitro povezavo med pristojnimi organi (uprava,
inšpekcija, laboratoriji, carina itd.) za izvajanje fitosanitarnega nadzora;
vzpostavitev enotnega in usklajenega sistema stalnega spremljanja zdravstvenega stanja
rastlin v državi z namenom ugotavljanja pojava in širjenja škodljivih organizmov;
vzpostavitev sistema registracije pridelovalcev, uvoznikov in distributerjev določenih
vrst rastlin in rastlinskih proizvodov;
vzpostavitev sistema potnega lista za rastline;
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poenotenje postopkov zdravstvenega nadzora v skladu z evropskimi in mednarodnimi
standardi;
vzpostavitev koncepta varovanih območij;
zagotovitev sistema financiranja nadzornih ukrepov, povezan s sistemom finančne
odgovornosti države do drugih držav;
zagotovitev ustrezne diagnostike in poenotenje metod testiranja;
razvoj informacijskega sistema za spremljanje pojava in siljenja škodljivih organizmov v
državi ter za obveščanje o tem;
določitev osrednjega državnega organa, ki je odgovoren za vzpostavitev in delovanje
sistema na področju fitofarmacevtskih sredstev;
uskladitev sistema registracije fitofarmacevtskih sredstev (fizikalno kemične analize,
ocena učinkovitosti, toksikološka in ekotoksikološka ocena, izdaja dovoljenj itd);
vzpostavitev enotnega sistema nadzora nad prometom in uporabo fitofarmacevtskih
sredstev;
uskladitev najvišjih dovoljenih količin pesticidov v rastlinah za prehrano, zagotoviti
ustrezno spremljanje in nadzor;
zagotovitev usposabljanja izvajalcev zdravstvenega varstva rastlin.
H Zdravstveno varstvo živali
Zagotavljanje zdravstvenega varstva živali, preprečevanje širjenja kužnih bolezni, nadzor in
kontrola živil živalskega izvora.
3.

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

I. Zdravstveno varstvo rastlin
2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu - oprema
Namen ukrepa:
Zagotovitev izvajanja opazovanja oziroma napovedovanja pojava škodljivih organizmov v
kmetijstvu na podlagi ustreznih meteoroloških, bioloških in drugih podatkov. Z določanjem
optimalnih rokov za zatiranje škodljivih organizmov se zagotavlja povečanje ekonomičnosti
rastlinske proizvodnje ter racionalnost rabe fitofarmacevtskih sredstev in s tem zmanjšanje
obremenjevanja okolja. V ta namen je potrebno posodobiti opremo in naprave pri izvajalcih teh
nalog.
7704 Kmetijstvo - Zdravstveno varstvo rastlin
Namen ukrepa:
Zagotovitev izvajanja nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin, ki jih določajo zakonski
predpisi in mednarodni sporazumi oziroma jih zahteva EU v procesu vključevanja Slovenije v
EU. Za vstop na skupni trg EU mora Slovenija vzpostaviti sistem na področju varstva rastlin, ki
je enak in primerljiv z drugimi državami EU. Namen tega sistema je zagotavljanje zdravstvenega
varstva rastlin, enotno izvajanje ukrepov na področju, ki izhajajo iz zahtev skupnega trga
skupnosti; zagotavljanje prostega pretoka rastlin in rastlinskih proizvodov ter zagotovitev
enotnega in nemotenega delovanja državne službe za varstvo rastlin.
5854 Fitofarmacevtska sredstva
Namen ukrepa:
Zagotovitev izvajanja nalog s področja fitofarmacevtskih sredstev, ki jih določajo zakonski
predpisi in mednarodni sporazumi oziroma jih zahteva EU v procesu vključevanja Slovenije v
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EU. Za vstop na skupni trg EU mora Slovenija vzpostaviti nov sistem na področju
fitofarmacevtskih sredstev, kije enak in primerljiv z drugimi državami EU. Namen tega sistema
je uvedba enotnih standardov glede registracije, prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev
zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, usklajeno izvajanje ukrepov na področju uporabe
fitofarmacevtskih sredstev ter zagotavljanje lažje notranje in zunanje trgovanje s
fitofarmacevtskimi sredstvi in rastlinskim blagom (rezidui fitofarmacevtskih sredstev).
22313 Odškodnine - zdravstveno varstvo rastlin
Izplačilo odškodnin zaradi uničenja rastlin, okuženih s karantenskimi škodljivimi organizmi,
v skladu z zakonskimi in EU obveznostmi.
H. Zdravstveno varstvo živali
2473 Vakcinacija lisic (PU 2312)
Steklina se uvršča v kategorijo zoonoz, se pravi bolezni, ki se prenašajo med živalmi in ljudmi
in je bolezen za katero žal ni zdravila. Edini uspešen ukrep preprečevanja pojavov stekline je
vakcinacija. Republika Slovenija se že nekaj let srečuje s pojavljanjem stekline pri divjih
živalih, kjer je glavni vektor prenosa rdeča lisica in predstavlja zaradi tega veliko nevarnost
prenosa bolezni na ljudi. Cepljenja oziroma vakcinacije divjih živali proti steklini se
opravljajo v vseh državah, kjer so z rednim cepljenjem domačih živali zagotovili
izkoreninjenje urbane stekline, kar se je v Sloveniji uredilo v 50. letih. Cepljenje lisic
predstavlja preventivni ukrep preprečevanja šiijenja te bolezni na prebivalstvo in domače
živali in je bistveno cenejše, kakor pa pougrizno cepljenje prebivalstva. Prav tako je
vakcinacija lisic del evropskega pravnega reda in je predpisana v direktivi 92/117 EEC, ki jo
je Republika Slovenija že prevzela in implementirala.
6685 Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali ter ukrepi v veterini (PU 2312)
Namen ukrepa:
Financiranje diagnostičnih in preventivnih ukrepov, ki jih vsako leto z odredbo predpiše
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sodijo v okvir javne veterinarske službe, ki
se opravlja na podlagi koncesij - javnih pooblastil. Del sredstev je namenjen tudi financiranju
izdelave značk za označevanje psov, ki jih skladno z zakonom o veterinarstvu zagotovi
VURS. Del sredstev je namenjen Veterinarski zbornici, ki opravlja naloge na podlagi javnih
pooblastil, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije. Ti stroški bodo povišani z
novim Z Vet, ki predvideva dodatne naloge Veterinarske zbornice. Predpisano in preventivno
zdravstveno varstvo živali je utemeljeno v 58. členu ZVet (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95,
16/96 in 100/99), v katerem je določeno, da se vsakoletno sprejme program predpisanih
ukrepov za zagotavljanje zdravstvenega varstva živali v RS in s tem da podlaga za pripravo in
izdajo mednarodnih zdravstvenih spričeval. S tovrstnimi ukrepi se omogoča nemoten promet
z živalmi in izdelki živalskega izvora ter zagotavlja varovanje prebivalstva pred prenosom
nekaterih bolezni. Izvajalci so zasebne veterinarske organizacije (koncesionaiji), ki so bili
izbrani za izvajanje predpisanih nalog na javnem razpisu in imajo podeljeno koncesijo za
obdobje 10 let. Uporabniki storitev se lastniki živali in slovenski potrošniki, ki na ta način
dobijo ustrezno preveijena in zdravstveno ustrezna živila oziroma je z ukrepi omogočen
promet živali. Del sredstev je v okviru ukrepov v veterini namenjen za izvajanje javnih
pooblastil Veterinarske zbornice Slovenije in nakup evidenčnih registrskih oznak pri
označevanju živali, pri katerih so se opravili posamezni diagnostični pregledi. Določen del
sredstev se namenja drugim ukrepom v izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva živali,
kot so uvajanje novih metod zdravljenja in diagnostičnih postopkov, ki se opredelijo na
podlagi predloženih programov in sprejete odredbe o izvajanju preventivnih in diagnostičnih
preiskavah za vsako leto posebej.
7715 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci (PU 2312)
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Sredstva postavke se bodo uporabila za plačevanje izvidov analiz in mnenj za vzorce, ki jih
veterinarski inšpektorji vzamejo po uradni dolžnosti, pa tudi za redne letne kontrole in
monitoring, ki bo vse obsežnejši zlasti na področju živalske krme in dodatkov krmi.
22317 Monitoring škodljivih ostankov okolja v živalih (PU 2312)
Pravilnik o veterinarsko - sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko - sanitarnih
pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Ur.l.RS, št.
100/99 in 38/00), je v celoti uskladil nadzor nad ostanki škodljivih snovi v živilih živalskega
izvora z zahtevami EU (Direktiva 96/23/EC in odločba 97/747/EC). V Sloveniji laboratoriji
nekatere analize v tem letu uvajajo, rezultati pa bodo uporabljeni za validacije metod, ki naj bi
se pričele izvajati rutinsko takoj v začetku leta 2001. V letu 2001 bomo izvedli vse zahtevane
preiskave v Sloveniji v pooblaščenih laboratorijih izključno v okviru validiranih metod.
Oceno tveganja je možno izvesti le na rezultatih preiskav, ki so validirane, kar bi pomenilo
približno polovico vzorcev v letu 2001, polovico pa v letu 2002. Izvajalci nekaterih analiz po
validiranih metodah bodo izven mreže javne veterinarske službe, ki posebne opreme nima. V
okvir nadzora nad ostanki škodljivih snovi moramo v naslednjem letu uvesti tudi nekaj
toksikoloških preiskav na biotoksine, ki povzročajo alimentarne intoksikacije pri ljudeh, ter
zelo pomembne preiskave na ostanke razkužil in čistil v živilih živalskega izvora.
22319 Certifikati in zaračunljive tiskovine (PU 2312)
Certifikat oz. Potrdilo o zdravstvenem stanju je uradni dokument, ki mora spremljati vsako
izvozno pošiljko in ga zahteva vsaka država uvoznica. To pomeni, da mora imeti Veterinarska
uprava RS v vsakem trenutku na voljo ustrezno število certifikatov, tako da ne prihaja do
oviranja izvoza in seveda tudi kršenja pravil WTO, saj smo podpisniki Sporazuma o uporabi
sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov.
VURS mora po ZVet zagotoviti tudi izdajo obrazcev zdravstvenih spričeval, ki spadajo v
najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali, ki ga zagotavlja Republika Slovenija.
4.

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

I. Zdravstveno varstvo rastlin
1. Vzpostavitev enotnega sistema stalnega nadzora zdravstvenega stanja rastlin
Rezultati 2001:
ustanovitev Uprave za varstvo rastlin in semenarstvo
vzpostavitev pogojev za ustanovitev Centra za varstvo rastlin in semenarstvo
2. Poenotenje postopkov nadzora zdravstvenega stanja rastlin v skladu z EU in mednarodnimi
standardi
Rezultati 2001:
izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov, zemlje
in drugih premetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov, zlasti iz seznamov,
predpisanih po zakonu;
priprava in izvedba programa sistematičnega nadzora karantenskih škodljivih
organizmov;
izvedba obveznih sistematičnih raziskav posebej pomembnih karantenskih organizmov;
zagotovitev meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene napovedovanja
pojava škodljivih organizmov kot načina izvajanja sistematičnega nadzora;
vzpostavitev metodologije za prikaz rezultatov sistematičnih raziskav, ki mora temeljiti
na grafični predstavitvi v prostoru;
spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in
rastlinskih proizvodih ter določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje;
evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih organizmov;
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izvedba izobraževanja in strokovnega usposabljanja izvajalcev varstva rastlin;
razvoj in uvedba novih laboratorijskih metod za diagnostiko škodljivih organizmov.
3. Nadgradnja ustreznega sistema zdravstvenega nadzora, ki omogoča hitro ukrepanje in
zatiranje ob nenadnem pojavu škodljivih organizmov
Rezultati 2001:
poenotenje izvajanja zdravstvenih pregledov rastlin v notranjosti oziroma na mestu
pridelave;
zadržanje okuženih pošiljk ob uvozu na podlagi strokovnega mnenja;
zasnova informacijskega sistema za spremljanje pojava in širjenja škodljivih organizmov
v državi ter za obveščanje med izvajalci nadzora;
izvedba obveznih zdravstvenih pregledov semena in objektov za pridelovanje sadilnega
materiala v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin;
priprava ocen nevarnosti škodljivih organizmov (PRA) in predlogov ukrepov ob uvozu
in v državi.
4. Nadgradnja informacijske mreže za hitro povezavo med pristojnimi organi (uprava,
inšpekcija, laboratoriji, carina) za izvajanje fitosanitarnega nadzora
Rezultati 2001:
izdelava idejnega programa za evidenco pregledov zdravstvenega stanja rastlin,
spremljanj in sistematičnih raziskav kot osnovne evidence za zbiranje podatkov o
nadzoru škodljivih organizmov v državi;
vzpostavitev elektronskih povezav za možnost povezave z EU državami in komisijo EU;
vzpostavitev evidence sistematičnega nadzora škodljivih organizmov in FITO-GIS
prostorski prikaz za potrebe mednarodne trgovine;
informacijska analiza sistema registracije zavezancev za vpis v register.
5.1 Uskladitev sistema registracije fitofarmacevtskih sredstev (fizikalno kemične analize,
ocena učinkovitosti, toksikološka in ekotoksikološka ocena, izdaja dovoljenj itd);
5.2 Vzpostavitev enotnega sistem nadzora nad prometom in uporabo fitofarmacevtskih
sredstev;
problematike na področju herbicidov, njihove uporabe in posledic (vodozbirna območja
in varstvo pred pleveli, navodila za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, evidence
uporabe fitofarmacevtskih sredstev);
priprava strokovnih podlag za ocenjevanje fungicidov v postopku registracije, ocena
nevarnosti za okolje, priprava strokovnih mnenj in navodil za uporabo, sodelovanje pri
pripravi poročil, analiz, publikacij, brošur in drugih gradiv;
priprava strokovnih podlag za ocenjevanje insekticidov v postopku registracije, ocena
nevarnosti za okolje, implementacija EU zakonodaje, spoznavanje aktivnih snovi in
njihovega delovanja na okolje;
ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev glede na spiranje v tleh in podtalnico,
ocenjevanje dokumentacije, ki jo mora predložiti proizvajalec fitofarmacevtskih sredstev
v postopku registracije v skladu z EU zakonodajo, ocena problematičnih sredstev kot je
na primer acetoklor, ostanki fitofarmaevtskih sredstev v pitni vodi, njihov vpliv na
neciljne organizme, izobraževanje javnosti in sodelovanje pri pripravi brošur;
priprava terminologije poslovenjenih imen kemijskih substanc, ki se uporabljajo kot
fitofarmacevtska sredstva, opravljanje fizikalno kemijskih analiz za namene registracije
in nadzora fitofarmacevtskih sredstev, strokovna podpora s kemijskega področja v
postopku ocenjevanj fitofarmacevtskih sredstev za potrebe registracije in nadzora nad
prometom in uporabo;
priprava strokovnih podlag za uporabo fitofarmacevtskih sredstev v malih kulturah
(varstvo rastlin v vrtnarstvu).
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6. Uskladitev najvišjih dovoljenih količin pesticidov v rastlinah za prehrano, zagotoviti
ustrezno spremljanje in nadzor
priprava z EU usklajenega programa in spremljanja ostankov fitofarmacevtskih sredstev
v rastlinah;
izelava laboratorijskih analiz ostankov fitofarmacevtskih sredstev v rastlinah.
II. Zdravstveno varstvo živali
vakcinacija lisic,
diagnosticiranje,
preventivni ukrepi,
usposobljenost uradnih preizkusnih laboratorijev in ustreznih organov na strokovnem,
tehničnem in organizacijskem nivoju primerljivo z EU. Uvedba novih toksikoloških
preiskav na biotoksine, ki povzočajo alimentarne intoksikacije pri ljudeh, pomembne
preiskave na ostanke razkužil in čistil v živilih živalskega izvora in s tem njihovo
detekcijo in kasneje izločitev iz prometa, zagotoviti ustrezno število neodvisno odvzetih
analitičnih vzorcev z namenom zagotavljanja varnosti potrošnika in neodvisnosti
analiznih laboratorijev, izdelavo obrazcev zdravstvenih spričeval, mednarodnih
certifikatov in drugih listin za dokazovanje zdravstvene ustreznosti oziroma istovetnosti
proizvoda oziroma pošiljke, konkurenčnost slovenskih proizvajalcev izdelkov iz mesa
prašičev in prašičerejcev.
11032303 VARSTVO IN REGISTRACIJA SORT RASTLIN
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Postavka 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji so introdukcija poljščin in vrtnin, introdukcija in
selekcija sadnih rastlin in vinske trte, introdukcija hmelja in zdravilnih rastlin, izvajanje
sortnih poskusov v predizbiri, v postopku registracije sort in za ekološko rajonizacijo sort,
uvajanje certifikacijskih shem in certificiranje semena in sadilnega materiala kmetijskih
rastlin, hranjenje vzorcev semenskega materiala registriranih sort kmetijskih rastlin,
spremljanje dozorevanja grozdja.
Postavka 1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo
Poskusni centri izvajajo naslednje naloge: vzpostavitev in vzdrževanje matičnih nasadov v
sadjarstvu, oljkarstvu in vinogradništvu, zagotavljanje izhodiščnega materiala za pridelavo
sadik, preizkušanje in prikazovanje novih sort in tehnologij pridelave.
Postavka 1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri - podpora
Poskusni centri izvajajo naslednje naloge: preizkušanje in prikazovanje novih sort vrtnin ter
tehnologij pridelave, pridelava kakovostnih sadik vrtnin za vrtnarje, preizkušanje in
prikazovanje novih tehnologij dodelave in priprave vrtnin za trg.
Postavka 1511 Kmetijstvo: Obramba pred točo
Postavka 6647 Program varstva in registracije sort rastlin (PU 2317)
Varstvo sort zagotavlja žlahtniteljem sort primerno obliko varstva intelektualne lastnine. Urad
RS za varstvo in registracijo sort rastlin (UVRSR) potrebuje za odločanje v upravnem
postopku za registracijo in varstvo sort strokovne ekspertize. Urad koordinira delovanje
Sortne komisije in podkomisij, in članom zagotavlja nadomestilo materialnih stroškov.
2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
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vzpostaviti sistem preverjanja genetskih lastnosti (razločljivost, izenačenost in
nespremenljivost) ter vrednosti domačih in tujih sort kmetijskih rastlin za pridelovanje
in uporabo (VPU);
zagotavljati učinkovit sistem varstva žlahtniteljskih pravic;
zagotavljati kakovostni semenski material kmetijskih rastlin sort, ki so prilagojene našim
pedoklimatskim razmeram in potrebam trga oziroma prenosa novih znanj in tehnologij v
prakso.
3.

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

Postavka 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
Izvajanje strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji temelji na Zakonu o semenu in sadikah
(Uradni list SRS, št. 42/73, 29/86), Zakonu o potijevanju novih sort, dovolitvi introdukcije
tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Ur.l. SFRJ, št. 38/80, 82/90).
Naloge izvaja Kmetijski inštitut Slovenije na podlagi odločbe o določitvi Kmetijskega
inštituta Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana, za izvajanje strokovnih nalog v zvezi s
preizkušanjem sort in hranjenjem vzorcev reprodukcijskega materiala kmetijskih rastlin. V
skladu z Zakonom o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97), se
kot strokovna naloga v rastlinski proizvodnji izvaja tudi spremljanje dozorevanja grozdja, ki
ga izvajajo pooblaščene strokovne institucije Kmetijski inštitut Slovenije Ljubljana, Kmetijski
zavod Maribor in Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica. Naloge se izvajajo na podlagi
letnega programa ministrstva, ki je v skladu s prej navedenimi zakoni in s Programom razvoja
kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002.
Postavka 1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo
Naloge izvajajo: Sadjarski center Gačnik, Sadjarski center Bilje, Selekcijsko trsničarski
središči Ivanjkovci in Vrhpolje, Poskusni center za oljkarstvo. Centri izvajajo naloge na
podlagi letnega programa dela ministrstva, ki je v skladu s Programom razvoja kmetijstva,
živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002 in 5-letnim programom razvoja sadjarstva,
drevesničarstva in oljkarstva. Iz proračunskih sredstev se v centrih financirajo samo naloge,
investicije in vzdrževalna dela, ki se izvajajo v okviru programov. Za leto 2001 je predviden
enak obseg dela in investicij kot v letu 2000, razen za oljkarski center, za katerega je s 5letnim programom dela predviden za leto 2001 večji obseg dela in investicij.
Postavka 1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri - podpora
Naloge izvajajo: Vrtnarski center pri Kmetijskem inštitutu Slovenije, Vrtnarski center pri
Biotehniški fakulteti, Oddelek za agronomijo in naslednje vrtnarske postaje: Logarovci, Grm
Novo mesto, SKŠ Nova Gorica, SKŠ Celje, Purissima pri KZ Agraria Koper. Centra in
postaje izvajajo naloge na podlagi letnega programa dela ministrstva, ki je v skladu s
Programom razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002 in 3-letnim
programom razvoja vrtnarstva. Iz proračunskih sredstev se v centrih in na postajah
sofinancira: preizkušanje in uvajanje novih tržno zanimivih sort vrtnin, preizkušanje novih
tehnologij pridelave glede na različne klimatske in geografske značilnosti območij, kjer so
locirani posamezni centri, s posebnim poudarkom na integrirani pridelavi vrtnin.. Za leto 2001
je predviden enak obseg dela kot v letu 2000.
Postavka 1511 Kmetijstvo: Obramba pred točo
Postavka 6647 Program varstva in registracije sort rastlin (PU 2317)
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MKGP - Urad za varstvo in registracijo sort rastlin zagotavlja sredstva za izvedbo nalog na
področju registracije sort rastlin in varstva sort rastlin na podlagi letnega programa, ki jih je
Republika Slovenija dolžna izvajati na podlagi Zakona o varstvu novih sort rastlin (Uradni list
RS, št. 86/98) in Zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu
sort kmetijskih rastlin (Ur.l. SFRJ, št. 38/80, 82/90). Sredstva so namenjena za pokrivanje
stroškov, povezanih z vzdrževanjem sistema preizkušanja RIN in VPU ter sistema hranjenja
varstvenih vzorcev semena registriranih in zavarovanih sort rastlin. Del sredstev je namenjen
plačilu materialnih stroškov članom sortne komisije in podkomisij.
4.

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

Postavka 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
izvedba sortnih poskusov v predizbiri, v postopku registracije sort, za ekološko
rajonizacijo sort,
izvajanje certificiranja pri semenskem krompirju,
uvajanje certifikacijskih shem za potijevanje semena sladkorne pese in žit,
izvajanje introdukcije in selekcije pri sadnih rastlinah in vinski trti,
uvajanje certifikacijskih shem za vinsko trto in jablano,
izvajanje introdukcije in selekcije pri hmelju in zdravilnih rastlinah.
Postavka 1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo
vzdrževanje obstoječih in naprava novih matičnih nasadov,
vzdrževanje kolekcijskih in introdukcijskih nasadov,
izvedba aplikativnih in razvojnih poskusov v okviru programa,
zasnova in izvedba sortnih in tehnoloških poskusov,
izvrednotenje poskusov,
obdelava podatkov in objava rezultatov.
Postavka 1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri - podpora
zasnova in izvedba sortnih in tehnoloških poskusov,
organizacija dneva odprtih vrat za vse zainteresirane pridelovalce vrtnin,
izvrednotenje poskusov,
obdelava podatkov in objava rezultatov v publikaciji Kmetijskega inštituta Slovenije.
Postavka 1511 Kmetijstvo: Obramba pred točo
Postavka 6647 Program varstva in registracije sort rastlin (PU 2317)
izdelava protokola za hranjenje varstvenih vzorcev,
poskusna dodelava in priprava vzorcev semena trav in detelj za hranjenje,
obravnava rezultatov preizkušanj v sortnih podkomisijah in v sortni komisiji,
koordinacija izvedbe preizkušanja RIN in VPU,
vzdrževanje sistema preizkušanja RIN in VPU.
11032304

1.

STROKOVNE IN SVETOVALNE NALOGE, IZOBRAŽEVANJE IN
RAZISKOVANJE

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Prilagajanje in reforma kmetijske politike sta podprta s številnimi spremljevalnimi ukrepi,
med njimi tudi ukrepi iz podprograma Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in
raziskovanje, ki vključuje postavke: 1417, 2551. Ciljno usmerjeno splošno izobraževanje,
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usposabljanje, raziskovalna in svetovalna dejavnost so nujni pogoj za uspešno delovanje
kmetijske politike in predpristopno prilagajanje kmetijstva.
2.

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

Cilji podprograma:
zagotavljanje strokovnih podlag (rezultati raziskav) za izvajanje nacionalnih strategij na
posameznih področjih kmetijstva,
uveljavitev in razvoj znanstvenih disciplin in strokovnih ved, povezanih s kmetijstvom,
razvojem podeželja in prehrano,
dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in kmetijskih strokovnjakov na
področju kmetijstva in z njim povezanimi dejavnostmi,
usklajevanje programov izobraževanja zaradi spremenjenih razmer doma in trendov v
svetu (nova znanja s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij...),
zagotavljanje prenosa znanja iz raziskav do uporabnikov, kmetov.
Cilji podprograma so skladni s cilji kmetijske politike v Sloveniji, opredeljenih v Strategiji
razvoja slovenskega kmetijstva, 1993, Programu reforme kmetijske politike 1999-2002, 1998;
v razvojnem dokumentu Programu razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 20002002(16.9.99).
3.

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

Dejavnosti v okviru podprograma (PP), ki vključuje 1417 Sofinanciranje kmetijskega
izobraževanja - praktični pouk in 2551 Kmetijstvo: Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo,
so sledeče:
v okviru razpisov vsebin Ciljnega raziskovalnega programa Zemlja sofinanciramo
projekte, ki obravnavajo vprašanja prilagajanja kmetijstva zahtevam vključitve Slovenije
v Evropsko unijo in drugim mednarodnim integracijam, nudijo raziskovalno podpora za
uspešnejše izvajanje reforme kmetijske politike, vključevanje kmetijstva v skupni trg in
skupno kmetijsko politiko, za večjo učinkovitost kmetijstva, konkurenčnost na eni strani
ter socialno ravnovesje in okoljevarstvena primernost na drugi strani;
sofinanciranje za kmetijstvo pomembnih aplikativnih projektov, katerih nosilec je MZT;
podpora mednarodnemu znanstveno strokovnemu sodelovanju, znanstveno strokovmm
prireditvam in periodiki na področju kmetijstva;
podpora stroškom kmetijskega izobraževanja - praktični pouk (materialni stroški
izvedbe praktičnega izobraževanja in usposabljanja) v okviru šolskih posestev
kmetijskih šol in fakultet;
podpora drugim oblikam dodatnega in dopolnilnega izobraževanja in usposabljanja
kmetijskih pridelovalcev.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
V letu 2001 nadaljujemo sofinanciranje raziskovalnega dela (večletne obveznosti ) v
okviru že odobrenih projektov;
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izvedba razpisa novih vsebin raziskovalnih in razvojnih projektov, ki bodo v razpisu
opredeljene kot prioritetne;
zagotavljanje pogojev za izvajanje izobraževanja, svetovanja in usposabljanja v
kmetijstvu;
prenos rezultatov raziskav v prakso z demonstracijskimi predstavitvami, prikazi
poskusov;
izvedba dodatnih oblik usposabljanja kmetov s pomočjo kmetijske svetovalne službe na
območnih zavodih.
INDIKATORJI:
št. raziskovalnih projektov, stopnja sofinanciranja projektov, uporabnost rezultatov za
nadaljnje delo pri izvajanju strategij na posameznih področjih kmetijstva,
število izvedenih demonstracijskih poskusov, prireditev za kmete, programov
usposabljanja.
11032305 KAKOVOST IN NADZOR
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram kakovost in nadzor vzpostavlja in uvaja EU primerljiv način nadzora zdravstvene
ustreznosti in kakovosti kmetijsko živilskih proizvodov živalskega in rastlinskega izvora,
uvaja sistem registracije in označevanja proizvodov in njihovo zaščito pred poneverbami,
posebej pri povzročiteljih zoonoz, analizah odvzetih vzorcev inšpekcije in monitoringu
škodljivih ostankov okolja v živilih. Podprogram bo v celoti namenjen zagotavljanju
nadzorstvene funkcije tako zdravstvene ustreznosti kot kvalitete in pripravi novih programov
nadzora škodljivih ostankov okolja, agrometerološkega vpliva in nadzora povzročiteljev
• zoonoz, ki so lahko prisotni v vseh živilih živalskega oziroma rastlinskega izvora in
predstavljajo neposredno nevarnost za zdravje ljudi oziroma živali ter rastlin. Podprogram
posebej določa sredstva za usposobitev uradnih laboratorij ev in ustreznih organov za nadzor
kakovosti ter uvaja nove metode pri nadzoru povzročiteljev zoonoz in monitoringu škodljivih
ostankov v živilih. Podprogram je namenjen tudi sofinanciranju priprave dokumentacije za
zaščito posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, sistemom vzorčenja živil in pripravi
mednarodnih certifikatov in ostalih tiskovin, ki so namenjene certificiranju državnih organov.
2.

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

Podprogram bo omogočal prevzem pravnega reda EU na naslednjih področjih:
preizkusni laboratoriji,
sistem nadzora zoonoz v skladu z direktivo EU 92/117 EEC,
nadzor škodljivih ostankov okolja v živilih v skladu z EU direktivo 96/22 EEC in
odločbo 97/477,
validaciji metod laboratorijskih preiskav,
izdelavi ocen tveganja,
neodvisno jemanje vzorcev v proizvodnji in na trgu,
akreditacijo preizkusnih laboratorijev za kakovost,
vključevanje v mednarodni informacijski sistem,
pripravo ustreznih certifikacijskih listin.
delovanje agrometeorološke mreže merilnih postaj na ki~eiijskih površinah,
delovanje agromeorološkega informacijskega sistema,
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arhiv agrometeoroloških baz podatkov.
3.

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

2619 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci (PU 2314)
Namenjena je plačevanju analiznih izvidov in izvedeniških mnenj, ki so nujno potrebna za
odločanje inšpekcij.
6631 Politika kakovosti
Namen proračunske postavke Politika kakovosti je vzpostavitev mehanizmov oziroma
ukrepov potrebnih za izvajanje skupne ureditve kmetijskih trgov in prostega pretoka blaga
predvsem z namenom vzpostavitve in izvajanja EU primerljivega načina nadzora kakovosti
kmetijsko-živilskih proizvodov ter uvajanja sistema registracije in označevanj posebnih in
tradicionalnih proizvodov ter njihovo zaščito pred poneverbami.
Sredstva iz te postavke bodo namenjena predvsem za:
usposobitev uradnih preskusnih laboratorijev in ustreznih organov (strokovno, tehnično
in organizacijsko primerljivo z EU);
usposobitev referenčnih laboratorijev ter uvedbe postopkov za izvajanje preskušanja po
harmoniziranih referenčnih metodah;
sofinanciranje priprave dokumentacije za zaščito posebnih kmetijskih pridelkov oziroma
živil;
izdelava logotipa za označevanje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil;
sofinanciranje projektov za povišanje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil;
spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil v vseh fazah pridelave, predelave,
distribucije in prodaje.
Usposobitev uradnih preskusnih laboratorijev in ustreznih organov strokovno, tehnično in
organizacijsko primerljivo z EU
V letu 2000 smo Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Kmetijskemu zavodu Maribor,
Kmetijsko veterinarskemu zavodu Nova Gorica, Kmetijskemu inštitutu Slovenije in
Veterinarski fakulteti v Ljubljani financirali zaposlitev strokovnega sodelavca - vodjo
kakovosti. Ta vodi postopek za pridobitev akreditacije in skrbi za izvajanje vseh del
povezanih s pridobitvijo akreditacije do konca leta 2002.
V letu 2001 smo nameravali z nadaljevanjem usposabljanja uradnih preskusnih laboratorijev
in ustreznih organov za izvajanje EU primerljivega načina ugotavljanja skladnosti kakovosti
kmetijski-živilskih proizvodov, ki se bodo akreditirali v skladu z mednarodnimi in evropskimi
standardi.
Omenjenim organizacijam nameravamo tudi v prihodnjem letu nameniti enaka finančna
sredstva. Poleg tega smo za enak namen namenili sredstva še Inštitutu za varovanje zdravja
Ljubljana, Zavodu za zdravstveno varstvo Celje, Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj,
Zavodu za zdravstveno varstvo Koper, Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica in
Zavodu za zdravstveno varstvo Novo Mesto.
Okvirna cena za zaposlitev strokovnega sodelavca je 5.600.000,00 SIT.
Usposobitev referenčnih laboratorijev ter uvedbe postopkov za izvajanje preskušanja po
harmoniziranih referenčnih metodah
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Slovenski laboratoriji za uradno kontrolo kmetijskih pridelkov oziroma živil morajo uvesti
EU oziroma mednarodno priznane referenčne analitske metode.
Predvidena sredstva za ta namen so 20.000.000,00 SIT (povprečna cena validacije 1 metode
je 330.000,00 SIT).
V letu 2000 smo namenili sredstva za sofinanciranje uvedbe EU oziroma mednarodno
priznanih referenčnih analitskih metod za uradno kontrolo mleka in mlečnih izdelkov, krmil,
vina in drugih izdelkov iz grozdja.
V letu 2001 nameravamo sofinancirati uvedbo EU oziroma mednarodno priznanih referenčnih
analitskih metod za uradno kontrolo oljčnega olja, mesa, sokov in marmelad.
Pravna osnova:
Državni program RS za prevzem pravnega reda EU,
Pogajalska izhodišča RS k EU za področje 7-kmetijstvo
Pogajalska izhodišča RS k EU za področje 1 - prost pretok blaga
Sofinanciranje priprave dokumentacije za zaščito posebnih kmetijskih pridelkov oziroma
živil, spremljanje kakovosti že registriranih oziroma zaščitenih posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil
EU zakonodaja (R 2081/92 EEC in R 2082/92 EEC) omogoča vsaki njeni članici razvoj
nacionalnih sistemov, ki jih lahko uporabi za trženje kakovostnih posebnih kmetijskoživilskih proizvodov ter jih ustrezno zaščiti. Z vstopom Slovenije v EU bo to edini možen
zaščitni ukrep ter način trženja bolj kakovostnih slovenskih posebnih kmetijskih in živilskih
proizvodov.
Izdelava logotipa za označevanje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
Zakon o kmetijstvu v IV. poglavju predpisuje, da označbe za kmetijske pridelke oziroma
živila (geografska poimenovanja, tradicionalni ugled, višja kakovost, ekološka in integrirana
predelava ter naravne mineralne vode) predpiše minister pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
Označevanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil z označbami (certifikati) kakovosti ima
dvojno funkcijo: prepoznavati kakovost in nuditi zaupanje. Ti uradni znaki kakovosti so
sredstva, ki potrošniku omogočajo lažjo identifikacijo in razlikovanje proizvodov s posebnimi
lastnostmi, okusom, poreklom itd. in se mu kot dobremu poznavalcu omogoči izbira.
Sofinanciranje projektov za povišanje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
Vlada Republike Slovenije je septembra 1999 sprejela Nacionalni program razvoja
kmetijstva, živilstva gozdarstva in ribištva. Za prašičerejo je zapisano, da se rejci pravočasno
pripravijo na konkurenčne razmere po »pristopu«. Ob vstopu v EU bo slovenska prašičereja
izpostavljena zelo hudi konkurenci.
Slovenija ima tradicijo v izdelovanju suhih mesnin, ki pomenijo največjo stopnjo
ovrednotenja prašičjega mesa. Žal pa klavno predelovalna industrija na domačem trgu ne
more dobiti dovolj kakovostne surovine za predelavo. Projekt bo dal odgovor glede novih
tehnologij prehrane in novih genetskih kombinacij. Namen projekta je tudi ustvariti pogoje za
dolgoročne poslovne povezave med rejci prašičev in klavno-predelovalno industrijo na
kakovostnih parametrih.
Spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil v vseh fazah pridelave, predelave.
distribucije in prodaje
Zakon o kmetijstvu v 67. členu navaja, da ministrstvo vsako leto sprejme program spremljanja
kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil. Sredstva za izvajanje programa pa se zagotovijo
v proračunu ministrstva.
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V letu 2001 je predvideno spremljanje kakovosti predvsem za meso in mesne izdelke, mleko
in mlečne izdelke, med, oljčno olje ter žita in izdelke iz žit. Predviden je odvzem 1000
vzorcev. Povprečna analiza vsakega vzorca stane 40.000,00 SIT.
4.

-

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

Spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil v vseh fazah pridelave, predelave
distribucije in prodaje ter sosledno s tem ustrezen nadzor nad tovrstnimi izdelki ter plačilo
mnenj izvedencev v zahtevanih primerih.
11042301 DELOVANJE SLUŽB IN JAVNIH ZAVODOV
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Zagotavljanje pogojev za izvajanje nalog javne gozdarske službe. Financiranje z
zakonom določenih nalog zaradi spremljanja in usmerjanja sonaravnega in
večnamenskega gospodaijenja z vsemi gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in
naravnih vrednot, trajnega in optimalnega delovanja gozdov kot ekosistema ter
uresničevanja vseh funkcij gozdov. Njene ključne naloge so določene z zakonom o
gozdovih (Uradni list RS, št.30/93).
Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje gozdarskega dela kmetijsko gozdarske
zbornice.

2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj je zagotavljanje stabilne organizacije in financiranja javne gozdarske
službe, ki naj ji osnovo predstavlja gozdni revir katerega površina v naj intenzivneje
gospodaijenih gozdovih ne bi smela presegati 1600 ha v povprečju pa revir v Sloveniji
ne bi smel presegati 2500 ha. Na teh osnovah organizirana javna gozdarska služba
pomeni tudi optimalno organizacijo strokovnega usmerjanja razvoja gozdov in s tem
tudi zagotavljanja javnega interesa pri gospodarjenju z vsemi gozdovi in gozdnim
prostorom ne glede na lastništvo, usklajevanja javnega interesa z lastnikovimi interesi in
svetovanja lastnikom gozdov. Poleg Zakona o gozdovih določa usmeritve in cilje tudi
Program razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96). Zaradi teritorialne
organiziranosti naj bi služba opravljala tudi nekatere naloge s področja operativnega
varstva narave.
Zagotavljanje financiranja nalog na področju izobraževanja, usposabljanja in
vzpodbujanja združevanja lastnikov gozdov.

3.

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

1841 Javna gozdarska služba
Sodelovanje pri pripravi letnega programa dela in finančnega načrta za izvajanje nalog javne
gozdarske službe. Zagotavljanje izplačil iz sredstev proračuna za opravljene naloge. Nadzor
kvalitete in količine opravljenih nalog.
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Za uresničevanje dolgoročnih ciljev v gozdovih so bile javni gozdarski službi z zakonom
določene dejavnosti in naloge: spremljanje stanja in razvoja gozdov, varstvo gozdov,
usmerjanje gospodarjenja z gozdovi, gozdnim prostorom, posamičnim in skupinami gozdnega
drevja izven naselij, usmerjanje gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic, zagotavljanje
sadik gozdnega drevja, usmerjanje razvoja gozdnega semenarstva, prevzemanje opravljenih
del v gozdovih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna RS. Dejavnost javne gozdarske
službe opravlja Zavod za gozdove Slovenije in v delu, ki ga določa zakon tudi Gozdarski
inštitut Slovenije.
Izračun potrebnih sredstev temelji na osnovah, ki veljajo za državno upravo in izhodiščih, ki
jih je sprejela Vlada RS: število delavcev, ki bodo v letu 2001 v primerjavi s predhodnim
letom opravljali naloge ne sme biti večje (755-Zavod za gozdove Slovenije; 10-Gozdarski
inštitut), povečanje sredstev za plače v zavodu 14% (7%- spremenjena sistemizacija, 7%makroekonomska izhodišča) in 6,4% povečanje sredstev za materialne stroške.
Sprejeta poravnava na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani in posredno zaradi nje
spremenjen pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Zavoda za gozdove
Slovenije, ki ga je Vlada RS potrdila v jeseni 2000, terjata v primerjavi z letom 2000
povečanje razpoložljivih sredstev za plače za 7%. Pri predpostavki, da je makroekonomsko
izhodišče za njihovo povečanje v letu 2001 tudi 7 % (to izhaja tudi iz projekcije MF), je za
normalno izvajanje nalog zavoda določenih z zakonom o gozdovih pri enakem številu
zaposlenih nujno povečanje razpoložljivih sredstev za plače in prispevke delodajalca za 14%
in materialne stroške za 6,4%. V predlogu za pravico proračunske porabe je izračun
pripravljen na podlagi koeficientov določenih s sistemizacijo delovnih mest:
Predlagana sredstva so na spodnji meji potrebnih za zagotovitev izvedbe programa. Po
predlogu se investicijski transfeiji, ki so namenjeni predvsem vzdrževanju državnega
premoženja v primerjavi z letom 2000 zmanjšujejo za 10%.
4.

-

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Zagotoviti financiranje programa dela javne gozdarske službe, ki bo po obsegu na ravni
leta 2000. Vzdrževanje državnega premoženja in investicije v opremo ter službena
vozila se v primerjavi z letom 2000 zmanjša za 10%.
Zagotoviti organizacijsko postavitev in začetek delovanja gozdarskega dela Kmetijsko
gozdarske zbornice.

11042302 PROGRAM OBNOVE, NEGE IN VARSTVA GOZDOV
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Sofinanciranje izvedbe tistih del v gozdovih, ki zagotavljajo njihovo stabilnost in razvoj v
sorazmerju s tem koliko prispevajo k zagotavljanju javnega interesa. Program sestavljajo
gozdnogojitvena in varstevna dela, ki so določena z gozdnogospodarskimi načrti. V program
so vključena dela, ki jih mora lastnik gozda opraviti zaradi zagotavljanja ekoloških in
socialnih funkcij gozdov. Stroški za izvedbo ukrepov se lastniku gozda sofinancirajo iz
sredstev proračuna RS v sorazmerju s koristnostjo izvedenega ukrepa za ohranitev in razvoj
splošno koristnih funkcij gozdov.
2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
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Dolgoročni cilj je izvedba vlaganj v gozdove v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, to pa
narekuje letno zagotavljanje financiranja oziroma sofinanciranja iz sredstev proračuna RS:
naravna obnova in obnovo gozdov s sadnjo 3.240 ha (2.820.000 sadik g. drevja),
nega gozdov 16.450 ha,
varstvo gozdov 150.500 ur,
ustrezno seme in sadike gozdnega drevja, 3000 kg ; 2.500ur vzdrž. plantaž za seme
g.dreves in sklad.semena,
vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali 14.300 ur.
S takimi vlaganji v gozdove bi bili zagotovljeni potrebni pogoji za ohranitev in krepitev
bioekološke stabilnosti gozdnih ekosistemov, ohranitev in krepitev njihove varovalne vloge,
varovanje redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih življenjskih prostorov,
ohranitev populacij gozdnega drevja. Dolgoročni cilji* so opredeljeni v programu razvoja
gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96).
3.

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

V okNiru proračunskih postavk se financira in sofinacira:
1407 Obnova gozdov: Obnova gozdov, ki so predmet denacionalizacije,
1411 Obnova gozdov: Obnova zasebnih gozdov,
2248 Obnova gozdov: Obnova gozdov na pogoriščih in obnova gozdov poškodovanih v
naravnih ujmah,
1438 Nega gozdov: Nega gozdov, ki so predmet denacionalizacije,
1441 Nega gozdov: Nega v zasebnih gozdovih,
6326 Varstvo gozdov: Preventivno varstvo gozdov,
6327 Varstvo gozdov: Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih,
6328 Gozdarstvo - ostalo: Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih
gozdovih,
6329 Varstvo gozdov: Protipožarno varstvo na Krasu,
6330 Gozdarstvo - ostalo: Semenarska in drevesničarska dejavnost v gozdarstvu.
Na podlagi določil Zakona o gozdovih je osnova za količinsko opredelitev izvedbe
posameznih del program razvoja gozdov v Sloveniji oziroma program vlaganj v gozdove, ki
ga na njegovi podlagi vsako leto pripravi Zavod za gozdove Slovenije. Opravljena dela
prevzema in obračunava Zavod za gozdove Slovenije skladno z določili odredbe o
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS (Uradni list RS, št.
58 94. 19/95, 22/96 in 82/99), ki določa merila in standarde za sofinaciranje. V povprečju se
je z razpoložljivimi sredstvi proračuna RS v letih 1995 do 2000 lahko sofinanciralo 53%
predvidenega v Programu razvoja gozdov v Sloveniji. V letu 2000 so ostala razpoložljiva
sredstva na ravni leta 1999 in so omogočala le 41% realizacijo določenega s programom.
Izvedba gojitvenih in varstvenih del močno zaostaja za potrebami gozdov. Dolgoročno
ohranjanje takega stanja bo zagotovo negativno delovalo na stabilnost gozdov.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
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V letu 2001 naj bi se iz sredstev proračuna RS zagotovilo financiranje in sofinanciranje
programa gozdno gojitvenih in varstvenih del v naslednjem obsegu:
naravna obnova in obnova gozdov s sadnjo 1.110 ha,
nega gozdov 7.980 ha,
preventivno varstvo gozdov 120.000 ur,
ostalo varstvo v zasebnih gozdovih 37.000 ur,
protipožarno varstvo na Krasu 26.800 ur,
vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali v zasebnih gozd.: vzdrž.grmišč in
pašnikov, vodnih virov, ohranjanje biotopov, sadnja plodonosnih vrst g.drevja 17.000 ur,
semenarska
in
drevesničarska
dejavnost
v
gozdarstvu
seme
g.drevja,
vzdrž.semen.plantaž 3.000 kg 1.600 ur.
11042303 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanj in gradnje gozdnih cest,
ki jih na podlagi določil Zakona o gozdovih lahko koristijo tudi nelastniki gozdov. Iz sredstev
proračuna se zagotavlja del sredstev potrebnih za izvedbo vzdrževanja oziroma gradnje v
sorazmetju s tem koliko te ceste služijo tudi v javne namene.
2.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje več kot 12.300 km in izgradnjo okoli
190 km gozdnih cest kar je potrebno za optimalno gospodarjenje z gozdovi.
3.

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

V okviru postavk proračuna RS se zagotavlja sofinaciranje vzdrževanja (37%) in gradnje
(37% do 50%-pogoji javnega razpisa) gozdnih cest. Izvaja se na podlagi tripartitnih pogodb
(ministrstvo, občina, zavod) in prevzetih ter obračunanih del. Delež lastnikov gozdov je pri
financiranju vzdrževanja 65%, pri financiranju novogradnje pa od 65 do 50%.
Sofinanciranje vzdrževanja in gradnje gozdnih cest se izvaja iz proračunskih postavk:
4177 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest, ki so predmet denacionalizacije,
4178 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v zasebnih gozdovih,
4179 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v državnih gozdovih,
5547 Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest.
Razpoložljiva sredstva v letu 2000, ki so bila približno na ravni leta 1999 so omogočala redno
vzdrževanje 51% gozdnih cest in prvič od sprejema zakona o gozdovih tudi novogradnjo od
14 do 10 km gozdnih cest.
Predlog pravice proračunske porabe se oblikuje na podlagi števila km cest (določeno je na
podlagi katastra gozdnih cest), ki se sofinancirajo iz določene postavke, na podlagi kalkulacije
za vzdrževanje oziroma izgradnjo 1 km ceste in na podlagi programa vzdrževanja v letu za
katerega se predlog pripravlja ter upoštevanjem deleža, ki ga zagotovijo lastniki gozdov s
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plačevanjem pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Iz kalkulacij narejenih za področje
Slovenije izhaja, da optimalno vzdrževanje gozdne ceste v letu 2001 zahteva v povprečju
159.737 SIT/km, novogradnja pa 8.500.000 SIT/km. Predpostavka za leto 2001 je, da bodo
lastniki gozdov s plačevanjem pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest zagotovili 503 mio
SIT.
V letu 2000 je bil uveden in preizkušen tudi sistem po katerem se sofinancira izgradnja
gozdnih cest iz sredstev proračuna RS. Razpoložljiva sredstva (40 mio SIT) niso bila v celoti
izkoriščena, ker je bilo po opravljenem javnem razpisu nekaj odstopov od podpisa pogodb pri
fizičnih osebah in zaradi sorazmerno poznega podpisa pogodb in vremenskih razmer niso bila
izvedena dela do vrednosti, ki jo je določal proračun RS.
4.

-

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

Zagotoviti je potrebno odvodnjavanje na vseh gozdnih cestah: 7.758 km v zasebnih gozdovih,
3.996 km v državnih gozdovih in 551 km v gozdovih, ki so predmet denacionalizacije. Redno
vzdrževanje pa na podlagi pripravljenih programov na tistih cestah kjer je to potrebno zaradi
gospodarjenja z gozdovi: okoli 1400 km v zasebnih gozdovih, 800 km v državnih gozdovih in
140 km v gozdovih, ki so predmet denacionalizacije. Za izvedbo tako zastavljenega programa
je potrebno zagotoviti okoli 65:000 SIT/km.
Zagotoviti sofinanciranje izgradnje vsaj 13 km gozdnih cest, kar bi pomenilo spodbudo za
angažiranje lastnikov gozdov na ravni leta 2000.
Pri realizaciji programa s sofinanciranjem sodeluje 183 občin (sredstva pristojbin za
vzdrževanje gozdnih cest) in Zavod za gozdove Slovenije, ki pripravlja programe vzdrževanja
in prevzema opravljeno vzdrževanje.
S predlogom za pravico proračunske porabe se ohranja raven iz leta 1999, ki pa zaradi
povečanja stroškov ne bo omogočala raven vzdrževanja gozdnih cest iz tega leta.
11042304 SPREMLJAJOČI UKREPI V GOZDARSTVU
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
financiranje in sofinanciranje raziskovalnih projektov za podporo ciljem nacionalnega
pomena na področju gozdarstva in lovstva ter za delo ministrstva pomembnih
raziskovalnih projektov na področju gozdarstva;
financiranje odškodnin zaradi omejitve uživanja lastninske pravice, ki jo je povzročila
razglasitev gozda s posebnim namenom;
financiranje nakupa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom in s tem
povečevanje površine državnih gozdov;
spodbujanje povezovanja lastnikov gozdov z razdrobljeno gozdno posestjo zaradi
učinkovitejšega in bolj ekonomičnega gospodarjenja;
zagotavljanje izvršbe odločb v primerih, ko je izvršitelj Zavod za gozdove Slovenije;
zagotavljanje izvedbe programa za predstavitev gozdov, gozdarstva, lovstva,
financiranje in sofinanciranje naročenih projektov, ki jih izvajajo organizacije civilne
družbe, sofinanciranje strokovne publicistike

2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
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dolgoročni cilj na področju raziskovalne dejavnosti v gozdarstvu je za raziskave
zagotavljati 51.000 raziskovalnih ur (okoli 30 raziskovalcev). Usmeritev raziskav je
določena s ciljnim raziskovalnim področjem GOZD in zajema zlasti gozdnogojitvene
raziskave slovenskih gozdov, naravo gozda, gozd kot predmet varovanja in
gospodarjenja in gozd kot del našega okolja. Dolgoročno naj bi se okoli 30.000
raziskovalnih ur financiralo iz pravice proračunske porabe MKGP, 10.000 MŠZ, 11.000
raziskovalnih ur (22%) pa naj bi bilo predmet trga (Uradni list RS, št. 14/96);
Zakon o gozdovih določa, da mora država v primeru, ko je bil gozd razglašen za gozd s
posebnim namenom v širšem interesu in povzroča omejitev uživanja lastnine, plačati
odškodnino ali gozd odkupiti (Uradni list RS, št. 30/93);
na podlagi Zakona o gozdovih ima država prednostno pravico pri nakupu varovalnih
gozdov in določenih gozdov s posebnim namenom in z njihovim nakupom naj bi se tudi
povečevala površina tako imenovanih javnih gozdov, kar je določeno v programu
razvoja gozdov v Sloveniji;
za Slovenijo je značilna razdrobljena gozdna posest v kateri so stroški gospodarjenja z
gozdovi veliki. Povezovanje lastnikov naj bi omogočilo organizirano gospodaijenje na
večjih površinah in s tem zmanjševanje stroškov;
ker so gozdovi v Sloveniji danost, ki obsega več kot 53% njene površine, javno mnenje
v zvezi s problemi, ki se v zvezi z njimi pojavljajo dostikrat ni oblikovano. K temu da
bo, mora svoje prispevati tudi MKGP.
3.

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

2552
2559
6772
7702

Gozdarstvo: Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu-podpora
Drugo: Izvršba odločb ZZG Slovenije
Gozdarstvo: Financiranje nakupa varovalnih gozdov s posebnimi namenom
Gozdarstvo: Podpora nevladnim organizacijam, strokovnim prireditvam in strokovni
publicistiki v gozdarstvu
sofinanciranje raziskovalnih projektov v okviru CRP GOZD, ki so bili na javnem
razpisu izbrani v letu 2000 in bodo v letu 2001. Poleg tega pa financiranje projektov
naročenih od MKGP, spremljanje izvajanja projektov, zagotavljanje recenzije poročil o
projektih. Za izračun predloga pravice porabe je upoštevana vrednost raziskovalne ure
na podlagi odredbe Ministrstva za znanost in tehnologijo:
sodelovanje v nepravdnih postopkih na sodišču na katerih se na podlagi Zakona o
gozdovih določa odškodnina zaradi omejitve uživanja lastninske pravice, ki je
povzročena zaradi razglasitve gozda s posebnim namenom. Izračun odškodnin. Za
izračun predloga proračunske porabe so upoštevani stroški odmere 110.000 SIT/ha,
povprečna vrednost odškodnine 9.500 SIT/ha (1.900 SIT/m3 etata, ki se zaradi
razglasitve ne sme posekati);
sklenitev pogodbe s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS za nakup varovalnih
gozdov in gozdov s posebnim namenom, sodelovanje pri oblikovanju prioritetne liste
ponudb za odkup. Za oblikovanje predloga proračunske porabe je upoštevana cena
400.000 SIT/ha gozda;
izvedba javnega razpisa za podporo interesnemu združevanju lastnikov gozdov zaradi
kompleksnega gospodaiienja v razdrobljeni gozdni posesti:
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priprava programa;
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
sofinanciranje 8 raziskovalnih projektov za katere so pogodbe že podpisane v letu 2000,
financiranje 5 raziskovalnih projektov po naročilu MKGP in 8 projektov v okviru CRP
GOZD. Za njihovo izvedbo bo potrebnih okoli 20.000 raziskovalnih ur;
računa se da bodo na sodiščih v nepravdnih postopkih določene obveze plačila
odškodnin za okoli 520 ha gozdnih rezervatov in stroškov odmere za okoli 20 ha
gozdov;
zbrane so ponudbe za odkup varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom pri
katerem ima prednostno pravico država za ha;
za spodbujanje združevanja lastnikov gozdov naj bi se na podlagi natečaja zagotovilo
vsaj 12 primerov izvajanja skupne sečnje (redčenje), izvedbe gojitvenih del in podobno;
zagotoviti sofinanciranje 2 tematski številki gozdarskega vestnika, financiranje V* strani
v Kmečkem glasu za gozdarske nasvete lastnikom gozdov, sofinanciranje izvedbe
začetnega seminaija za projekt "Biomasa vir energije za Dolenjsko, financiranje izdaje
brošure "Podzakonski predpis na podlagi zakona o gozdovih".

11052301 PROGRAM RAZVOJA RIBIŠTVA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Posodobitev vzrejnih zmogljivosti in podpora novim za vzrejo morskih rib;
Podpora programov novih zmogljivosti za vzrejo in predelavo sladkovodnih rib;
Posodabljanje in prilagoditev predelave male plave ribe iz slovenskega ulova
veterinarsko-sanitarnim predpisom EU in povečanje konkurenčne sposobnosti v izvozu; ^
Izvajanje z zakonoma morskega in sladkovodnega ribištva predpisanih nalog;
Podpora ukrepom za zmanjšanje strukturnih neskladij na področju morskega ribištva.

2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Ohranjanje domače vzreje morskih rib v skladu s prostorskimi možnostmi slovenskega
moija;
Povečanje vzreje, predelave in ponudbe sladkovodnih rib v skladu z naravnimi in
tržnimi možnostmi;
Ohranitev izvoznega statusa edinega slovenskega podjetja za predelavo rib;
Dolgoročno zagotavljanje strokovnih podlag za načrtovano upravljanje z naravnimi viri;
Zmanjšanje strukturnega neskladja med ribolovnimi fondi in številom ribičev ter
ribolovnih sredstev, kije nastalo po osamosvojitvi RS.

3.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na
katerih temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba
zakonskih podlag, obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in
aktivnosti, ki se izvajajo v okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi
postavkami:
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1449 Sladkovodno ribogojstvo
Podpora razvoju sladkovodnega ribogojstva in predelave rib načrtuje nadaljnje
povečanje vzreje rib in ponudbe rib. Dolgoročno se načrtuje povečanje vzreje za 100%,
v letu 2001 pa za 10%. Programi vlagateljev se na podlagi javnega razpisa podprejo z
najmanj 20% predračunske vrednosti;
1859 Ribištvo: Ulov plave ribe - podpora
Posodobitev ulova ter predelave morskih rib se podpira triletni program nujne
posodobitve proizvodnje v skladu z sanitamo-veterinarskimi predpisi EU in zagotavlja
izvozni status obrata. Omenjeni program kandidira tudi na sredstva SAPARD.
Predvidena podpora znaša 20% predračunske vrednosti posodobitve;
2553 Varstvo naravnih virov v ribištvu in monitoring ribolovnih fondov v slovenskem
moiju
Raziskave v ribištvu, monitoring, ribiški kataster, selekcija sladkovodnih rib se
financirajo vsakoletni programi strokovnih nalog, ki jih izvajajo Nacionalni inštitut za
biologijo, Zavod za ribištvo in Biotehniška fakulteta. Obseg nalog se v primerjavi z
letom 2000 ne povečuje. V letu 2001 se bo iz te postavke financirala prevzeta naloga
(selekcija), ki seje doslej financirala iz p.p. 1456- strokovne naloge v živinoreji. Naloge,
ki se izvajajo v okviru programov, so predpisane za zakonom o sladkovodnem ribištvu
(Uradni list SRS, št. 25/76), zakon o morskem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76) in
zakonom o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86). Ovrednotenje
programov temelji na kriterijih, ki so določeni za področje raziskovalne dejavnosti. S
programi se zagotavljajo nujne strokovne podlage za upravljanje z naravnimi viri in za
upravno odločanje na ravni ministrstva.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
V letu 2001 se naj bi uresničila načrtovana vzreja 200 t morskih rib (brancin, orada);
Načrtuje se nadaljnje 10% povečanje vzreje sladkovodnih rib in večja ponudba izdelkov;
Uresničitev okoli 30% načrtovanega programa posodobitve predelave male plave ribe
(sardele) v podjetju Delamaris;
Dela in naloge ohraniti na ravni preteklih let in predstavljajo najnujnejše strokovne
podlage za smotrno upravljanje z ribolovnimi fondi;
Z navedeno podporo se bo predvidoma zmanjšalo število morskih ribičev na način
zgodnejšega upokojevanja in prezaposlitve skladno z razpoložljivimi sredstvi.
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Leto 2001

Obrazložitev finančnega načrta neposrednega uporabnika državnega proračuna

2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
24 MINISTRSTVO ZA PROMET
2411 Ministrstvo za promet
2412 Uprava RS za pomorstvo
2413 Uprava RS za zračno plovbo
2415 Direkcija RS za ceste
2418 Prometni inšpektorat RS
2422 Direkcija RS za železnice
L PRORAČUNSKI IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI
n. PRORAČUNSKI IZDATKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
m. GRAFIČNI PRIKAZ PRORAČUNSKIH IZDATKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH
IV. OBRAZLOŽITEV OZIROMA PROGRAM DELA
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

24 MINISTRSTVO ZA PROMET
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP

|24^^J[Ministrstv<^j^)romet

i!

1301 Urejanje in nadzor na področju prometa
13012401 Administracija
3021 Plače
1568 Stroški TER projekta
3345 Materialni stroški
2899 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
8146 PHARE CFCU-Transport COP 97
8416 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997
Prevzem sektorskih normativov in standardov COP 97-SL 9704
13012403 Urejanje in nadzor na področju prometa
1569 Članstvo v mednarodnih organizacijah
5498 Strokovno razvojne naloge
6607 Lastna udeležba
8499 PHARE CPCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1998- SL 9807
1302 Cestna infrastruktura
13022402 Sredstva za izgradnjo avtocest
3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)
1303 Železniški promet in infrastruktura
13032403 Investicijsko vzdrievanje in gradnja javne ielezniške
infrastrukture
8498 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 ■ SNP 99
8500 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturnih projektov za
leto 1999 - LSIF99 - SL 9904
1304 Letalski promet in infrastruktura
13042405 Preiskovalni organ v letalskem prometu
6755 Preiskovalni organ v letalskem prometu
1305 Vodni promet in infrastruktura
13052404 Hidrografija in kartografija
5747 Hidrografske meritve slovenskega morja
|241^^j|Uprava RS za pomorstvo

K

1305 Vodni promet in infrastruktura
13052401 Administracija
3039 Plače
3363 Materialni stroški
2900 Investicije in investicijsko vzdrievanje državnih organov
8620 Osnovr.a sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja
13052402 Nadzor in varnost pomorskega prometa
5556 Materialni stroški za pomorski promet
7664 Vzdrževanje objektov in opreme - varnost plovbe
3830 Oprema za varnost pomorskega prometa
5707 Oprema za srednjo pomorsko šolo in fakulteto za pomorstvo in
prome:
8399 Nakar opreme - sredstva odškodnine
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4H3):(2)

30.81S.024 fr!

29.316.113^|

29.340.576 H

10Q,l||

1.128.358
884.204
512.216
24.866
267.122
50.000
30.000
0

1.094.310
883.328
548.251
13.956
208.308
38.964
0
(
73.849

1.031.136
899.952
647.893
852
200.977
50.230
0
0

94.2
101,9
118.2
6.1
96,5
128.9

244.154
92.420
135.734
6.000
10.000

210.982
92.208
116.688
2.087
0

131.184
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55.157
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20.632

62.2
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47.3
362.7
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29.605.011
29.605.011
20.000
20.000
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28.160.092
28.160.092
28.315
28.315

28.122.000
28.122.000
28.122.000
163.609
163.609
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99,9
99.9
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577,8

20.000
0

0
28.315

107.781
55.828
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21.655
21.655
21.655
40.000
40.000
40.000

1.022
1.022
1.022
32.374
32.374
32.374
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22.648
22.648
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115,8
115.8
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632.253
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0
85.000
53.850
15.000
6.150
10.000
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182.496
140.976
34.913
6.102
506
55.414
24.351
14.596
6.120
10.347

426.272
226.527
162.411
44.525
18.995
596
81.201
49.080
16.000.
6.002
9.920

73.6
124.1
115.2
127,5
311.3
117,9
146,5
201.5
109.6
98.1
95.9

0.0
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

24 MINISTRSKO ZA PROMET
Sprejeti
proračun 2000
(1)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
13052403 Pristaniška infrastruktura
6256 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe
[2413^J[Upra\^R^^račn^lovbo
1304 Letalski promet in infrastruktura
13042401 A dmin is t racij a
3097 Plače
3421 Materialni stroški
1577 Izdelava študije za mednarodni center KL in izdelave drugih
študij
2902 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
6617 Investicije in investicijsko vzdrževanje v zračnem prometu
13042402 l odenje zračnega prometa
3 745 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
3815 Materialni stroški vodenja zračnega prometa
5220 Šolanje kontrolorjev letenja
7738 Strokovno usposabljanje in urjenje letalskega in drugega osebja
4031 Zamenjava RNS
4034 AFFS~ sistem
5604 Oprema in merilne naprave za vodenje zračnega prometa
5 702 Obnova objektov za radionavigacijska sredstva
6261 Posodobitev in adaptacija terminalne kontrole letenja Maribor
6262 Ureditev in posodobitev kontrolnega stolpa na Letališču
Ljubljana
6263 Zamenjava
rezervnih sistemov napajanja za radionavigacijske
napr3ve
6265 Reze^-ni moduli in oprema
6266 Razvoj in nakup programske opreme za ANS
6268 Radar dolgega dosega (PSR+MSSR) za zračne poti
6779 Tehnično varovanje naprav in objektov kontrole letenja
7740 A dar taci j a objektov - Portorož
1348 Objekti in oprema za vodenje in nadzor zračnega prometa
13042404 Letališča in letališka infrastruktura
1578 Obnova vzletno-pristajalne steze in maneverskihpovršin
letališča Maribor ter ostale opreme
7739 Zagotavljanje varnosti in rednosti prometa (alternativna
letališča)
1349 Objekti in oprema letališke infrastrukture
241S ^Direkcija RS za ceste

353.282
353.282

341.287
341.287

2.559.139

118.544
118.544

34,7
34,7

2.340.324i

2.277.482 ||

97,3^

2.559.139
876.398
813.964
19.000
28.200
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903.675
860.804
18.903
15.234

2.277.-I82
1.048.197
955.897
69.800
0

97.3
116,0
111.0
369.2
0.0

934
14.300
1.260.741
8.000
660.341
93.000
16500
67.000
63.000
79.000
4.300
11.000
16200

1.918
6.816
1.068.643
1.961
578.819
52.330
10.785
75.732
9.419
133.941
4.634
10.847
8.164

0
22.500
1.217.148
0
687.900
70.000
0
0
0
0
0
0
0

0.0
330.1
113,9
0.0
118.8
133,8
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0

14.500

21.645

0

0.0

16.000
168.000
15.000
7.000
21.900
0
422.000
420.000

9.331
137.516
2.321
4.578
6.620
0
368.006
367.78S

0
0
0
0
0
459.248
12.137
0

0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
3,3
0,0

2.000

222

1.000

451.3

11.137

J.

1302 Cestna infrastruktura
13022401 Administracija
3091 Plače
1130 Infc -miranje
1131 Izo t -aževanje
3415 Mc.enalni stroški
2908 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
230 Poč miška dejavnost
231 Purhkacije
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4}=(3):(2)

1080

26.966.944

K
26.966.944
534.119
269.719
10.000
12.000
240.000
2.400
0
0

23.138.237
K
23.138.237
529.653
336.184
7.272
11.667
169.765
2.239
654
1.872

24.705.365

106,8^

24.705.365
625025
405.274
10.227
11.688
19S.249
:.oo5
634
1.948

106.8
118,0
120.6
140,6
100.2
113,8
89,6
97,0
104.1
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

24 MINISTRSTVO ZA PROMET
Sprejeti
proračun 2000
(D

MIN/PU/GPR/PPR/PP
13022403 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
1117 Sofinanciranje AbAZ
4036 Redno vzdrževanje javnih cest
4038 Upravljanje in varstvo cest
4037 Periodično vzdrževanje državnih cest
13022404 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
4040 Ureditve cest skozi naselja
4044 Pripravljalna dela za investicije
4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije)
4046 Novogradnje premostitvenih objektov
4048 Rekonstrukcije
4050 Obnove cest
4051 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
4052 Sanacija brežin, plazov, obcestja
4053 Sanacije premostitvenih objektov
4054 Sanacije propustov
4055 Sanacije opornih in podpornih konstrukcij
5720 Obvoznice
5721 Kolesarske poti
8526 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 98 SL9807
8990 Varstvo okolja zaradi prometa
1352 PHARE CFCU Kolesarska povezava Vic-Dravograd-Trbonje
8448 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1997 - SL 9702
1350 Investicijsko vzdrževanje državnih cest
1351 Gradnja državnih cest
|2418tfPrometni inšpektorat RS

[2422^J|[Direkcij^R^^eleznič^
1303 Železniški promet in infrastruktura
13032401 Administracija
6608 Plače
1356 Strokovno razvojne naloge
6671 Materialni stroški
6615 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
13032402 Upravljanje in tekoče vzdrlevanjejavne lelezniške
infrastrukture
6610 Upravljanje z železniško infrastrukturo in vodenje prometa
13032403 Investicijsko vzdrlevanje in gradnja javne lelezniike
infrastrukture
6609 Gradnja, mdrievanje in modernizacija železniške infrastrukture
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Indeks
W&: (2)

12.828.272
135.000
9.515.733
1.824.372
1.353.167
9.780.313
952.998
1.056.067
2.636.887
593.183
1.688.423
330.150
478.547
662.498
794.032
75.184
180.506
207.021
9.128
0

11.031.068
140.000
8.838.779
2.052.289
0
13.049.272
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.100

86,0
103.7
92.9
112.5
0.0
133,4
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0

80.000
0
101.000

13.978
0
101.710

152.585
38.000
0

1.091,6

0
o

0
0

9.802.188
2.981.399

j:

297.271
297.271
233.061
46.525
6.000
11.685
J.

Predlog
proračuna 2001
(3)

13.783.000
135.000
9.673.000
2.054.000
1.921.000
12.649.825
1.384.960
1.242.607
3.056.161
786.588
1.921.048
522.515
688.043
682.100
917.448
113.548
203.000
872.807
30.000
48.000

297.271

1301 Urejanje in nadzor na področju prometa
13012402 Inšpekcijske slutbe
5977 Plače
4534 Materialni stroški
6619 Refundacije stroškov tehničnih pregledov
2909 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

Predhodna
realizacija 2000
(2)

26.533.096

K

288.782
K
288.782
288. 782
237.389
41.236
0
10.157

0,0

305.071 |f~

105,6 j

305.071
305.071
251.201
44.770
0
9.100

105.6
105,6
105,8
108,6
89,6

24.308.386J[^__23;933;079j[^^_98J5|

26.533.096
78.884
0
0
76.884
2.000
1.847.724

24.308.386
76.826
52.027
0
23.034
1.765
1.716.794

23.933.079
371.967
113.325
130.000
93.922
34.720
7.335.568

407,8
1.966,7
427.3

1.847.724
14.125.667

1.716.794
12.033.944

7.335.568
10.317.233

427,3
85,7

12.653.491

12.006.945

4.632.648

38.6

98.5
484.2
217,8
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
"
(3) (4>-(3):(2)

24 MINISTRSTVO ZA PROMET
MIN/PU/GPR/PPR/PP

Sprejeti
proračun 2000
(1)

1024 Sredstva od prodaje nepremičnin - prevzetih od Slovenskih
železnic
1354 1SPA 2000 '
6616 Lastna udeležba in donacije EU
8585 PHARE CPCU - Peti koridor/1. faza modernizacije obstoječe
železniške proge ■ SL 9909
1355 Lastna udeležba
13032404 Prevozne storitve v javnem železniškem prometu
6613 Izvajanje prometne politike
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Predhodna
realizacija 2000
P)

1.362.176

0

0

0
110.000
0

0
27.000
0

1.000.838
0
2.112.780

0
10.480.821
10.480.821

0
10.480.821
10.480.821

2.570.967
5.908.311
5.908.311

0.0

56,4
56,4
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IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
24 MINISTRSTVO ZA PROMET
MIN/K3/K4

400 Plače in druei 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 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno vam osi
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401J Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za porodniško varstvo
402 Izdatki za blaeo in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in štorih*
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
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
403 Plačila domačih obresti
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim
kredi to dajalcem
410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organicacram in ustanovam
420 Nakup in 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
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev•
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projekvia dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
430 Investicijski transferi
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem
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A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Ocena Struktura
Predlog Struktura
Indeks
realizacije realizacije
proračuna predloga
2000
2000
2001
2001
r-n r5W3wn
UL
GL
QL
79.971,041 | |lOQvD0%|r- 80.987.845 j jl00,00%frf
1.794.842
2,24%
2.101.237
2.59%
117,1
1.521.382
1,90%
1.756.455
2.17%
115.5
46.924
0,06%
51.269
0.06%
109.3
135.886
0,17%
162.950
0,20%
119,9
75.124
0,09%
89.695
0,11%
119.4
8.476
0,01%
9.333
0,01%
110.1
999
0,00%
4.950
0.01%
495.7
6.051
0,01%
26.585
0.03%
439,4
289.004
0,36%
327.428
0.40%
113.3
175.185
0,22%
196.584
0.24%
112.2
111.237
0,14%
127.866
0.16%
114,9
968
0,00%
1.117
0.00%
115.4
1.615
0,00%
1.861
0.00%
115.3
18.773.545
23,48%
22.113.138
27.30%
117.8
653.150
0,82%
674.575
0,S3%
103,3
1.034.922
1,29%
6 573.487
8.12%
635.2
297.797
0,37%
294.388
0.36%
98,9
98.003
0,12%
118.690
0,15%
121,1
179.551
0,22%
196.984
0,24%
109,7
15.521.870
19,41%
11.074.815
13,67%
71.3
56.734
0,07%
87.992
0.11%
155.1
7.275
0,01%
16.851
0.02%
231.6
0
0,00%
112.559
0.14%
924.244
1,16%
2.962.797
3.66%
320.6
330
0.00%
583
0.00%
176.5
330
0,00%
583
0.00%
176.5

1083

11.689.281
11 689.281
135.000
135.000
19.128.947
0
184 436
1.003.793
177445
9.940.022
4.127.039
592.326
3.103 886

14,62%
14,62%
0,17%
0,17%
23,92%
0,00%
0,23%
1,26%
0,22%
12,43%
5,16%
0,74%
3,88%

5.908.311
5.908 311
140.000
140.000
22.275.148
0
73.290
576.409
2.580
10.201 724
4.593.192
836.621
5991.332

7.30%
7,30%
0.17%
0.17%
27.50%
0.00%
0.09%
0.71%
0.00%
1160%
5.67%
1.03%
7.40%

50.5
50,5
103.7
103.7
116,4

28.160.092
28 160.092

35,21%
35,21%

28.122.000
28.122000

34.72%
34.72%

99.9
99,9

39,7
57.4
1,5
102.6
111.3
141.2
193,0
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
24

MINISTRSTVO ZA PROMET

2411 MINISTRSTVO ZA PROMET
13012401 - ADMINISTRACIJA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Financiranje TER projekta; sredstva za delo ministrstva, investicije in investicijsko
vzdrževanje.
2.

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

Zagotovitev pogojev za nemoteno in učinkovito delo strokovnjakov zaposlenih v Neodvisnem
preiskovalnem organu v letalstvu (ugotavljanje vzrokov letalskih nesreč in posledično
omejevanje le-teh), informatizacija ministrstva (komunikacijska oprema, računalniki in
programska oprema, strokovno izobraževanje), strokovno izobraževanje zaposlenih z
namenom učinkovitega dela na področju prometa (konference, seminarji), priprava zakonskih
in podzakonskih aktov s področja prometa ter usklajevanje le-teh z zakonodajo EU,
koordinacija dela organov v sestavi.
3.

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

3021 Plače
Ministrstvo za promet v letu 2001 planira, poleg odobrenega števila zaposlenih na podlagi
sklepov Vlade Republike Slovenije, realizirati še dodatnih 5 novih zaposlitev na področju
letalstva z .ustanovitvijo Neodvisnega preiskovalnega organa v letalstvu, ki je opredeljen z
zahtevami mednarodnih organizacij in tudi v predlogu Zakona o letalstvu. Nove delavce v
preiskovalnem organu bo potrebno zaposliti zaradi izvajanja Večstranskega sporazuma o
vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA). V ECAA sporazumu bo
definirano tudi delo preiskovalnega organa. Vodja preiskovalnega organa bo pri delu obvezen
zagotoviti tudi 24 urno dežurstvo samostojnih preiskovalcev, večji del delovnih dolžnosti pa
bodo zaposleni opravljali na terenu.
1568 Stroški TER projekta
Vlada Republike Slovenije je s sprejemom sklepa številka 906-03/98-1 (N) sprejela predlog
aktivnosti Vlade Republike Slovenije na področju TER projekta v okviru Združenih narodov,
Ekonomske komisije za Evropo do konca leta 2000. Ker je projekt zaključen so sredstva v
okviru proračunske postavke namenjena za selitvene stroške ter nadomestila.
3345 Materialni stroški
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S te postavke se črpajo: sredstva za blago in storitve: pisarniški in čistilni material, storitve
varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, prevajalske, oglaševalske,
računalniške in računovodske storitve, sredstva za reprezentanco; sredstva za električno
energijo, ogrevanje, komunalne storitve, telefonske storitve, poštnina in kurirske storitve;
prevozni stroški in storitve: gorivo, vzdrževanje, nadomestni deli, najem in registracija vozil;
izdatki za službena potovanja; tekoče vzdrževanje: poslovnih objektov, komunikacijske
opreme in računalnikov; najemnine poslovnih objektov, računalniške in programske opreme;
kazni in odškodnine; stroški konferenc in seminarjev, sredstva za avtorske honorarje,
pogodbeno in študentsko delo, delo komisij, strokovno izobraževanje zaposlenih, sredstva za
bančne storitve.

-

2899 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Sredstva so namenjena nakupu avtomobilov, pisarniškega pohištva in opreme, računalnikov
in programske opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijske opreme in
napeljav, načrti in druga projektna dokumentacija.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
Podprograma:

Nemoteno delovanje ministrstva na področju prometa, zagotovitev sredstev za delo
strokovnjakov v Neodvisnem preiskovalnem organu v letalstvu, informatizacija ministrstva,
izobraževanje zaposlenih in usklajevanje domače zakonodaje z evropsko.

13012403 - UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU PROMETA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Priprava strokovnih podlag za delovanje ministrstva, vključevanje RS v mednarodne
integracije in organizacije s področja prometa.
2.

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

Uskladitev slovenske zakonodaje s področja prometa z Evropsko ter izboljšanje prometne
infrastrukture v RS.
3.

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

1569 Članstvo v mednarodnih organizacijah
Za članstvo v mednarodnih organizacijah se planira sredstva za plačila obveznosti v
naslednjih mednarodnih organizacijah: OECD - Organisation for Economic Co-operation and
Development; OTIF - Organisation Intergouvernementale pour les transports internationaux
ferroviaires, TER - Trans European Railway (področje železnic); ICAO - International Civil
Aviation Organization, ECAC - European Civil Aviation Conference, JAA - Joint Aviation
Authorities (področje zračnega prometa); 1MO - International Maritime Organization. IHO -
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International Maritime Organisation, Pariški memorandum (področje pomorskega prometa);
5498 Strokovno razvojne naloge
Sredstva za strokovno razvojne naloge s področja prometa so potrebna za financiranje
priprave študij, analiz ter strokovno razvojnih nalog s področja prometa in zvez in za
strokovne podlage za pripravo nacionalnih programov in podzakonskih predpisov na področju
cest in cestnega prometa, železnic in železniškega prometa, zračnega prometa, pomorskega
prometa, prometne politike in mednarodnih odnosov, žičnic ter za strokovno izpopolnjevanje
delavcev doma in v tujini.
8499 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1998-SL 9807
SL9807.01.02 CBC A 1998 - Kolesarske poti treh dežel (Rateče-Kranjska Gora-MartuljekMojstrana-Jesenice)
Izgradnja kolesarske poti med Ratečami in Jesenicami. Glavni cilj je povezava treh držav:
Slovenije, Avstrije in Italije preko kolesarske poti ter povečanje skupne turistične in
rekreativne ponudbe. Stanje projekta: Projekt je bil potrjen s strani Delegacije EC v Sloveniji
in je v fazi izbora najboljšega izvajalca.
SL9807.01.01 CBC A 1998 - Kolesarska pot Drava-Mura (MP Vič-Dravograd do Trbonj)
Izgradnja kolesarske poti, ki bo potekala od mejnega prehoda z Avstrijo Vič do Trbonj.
Glavni cilj projekta je navezava evropskih in avstrijskih kolesarskih omrežij na slovensko ter
povečanje skupne turistične in rekreativne ponudbe.
Stanje projekta: Projekt je bil potrjen s strani Delegacije EC v Sloveniji in je v fazi izbora
najboljšega izvajalca.
6607 Lastna udeležba
Plačilo lastne udeležbe pri pogodbah v okviru programa PHARE.
4.

\

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

Uskladitev slovenske zakonodaje s področja prometa z evropsko ter izboljšanje prometne
infrastrukture v RS.

13022402 - SREDSTVA ZA IZGRADNJO AVTOCEST
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika

Zagotavljanje namenskih sredstev (bencinski tolar) za gradnjo državnih cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest.
2.

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

Zagotavljanje namenskih sredstev za izgradnjo avtocest (Zakon o zagotovitvi namenskih
sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v
RS, Ur.l.RS 57/98; Protokol o načinu razporejanja in nakazovanja sredstev iz zakona o
zagotovitvi namenskih sredstev za graditev cest. določenih v Nacionalnem programu
izgradnje avtocest v RS, Pogodba o načinu upravljanja s sredstvi bencinskega tolarja).
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3.

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

V okviru proračunske postavke 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) gre za
investicijski transfer oz. nakazovanje namenskih sredstev bencinskega tolarja DARS-u.
4.

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

Zbiranje in nakazovanje sredstev bencinskega tolarja DARS-u za normalno izvedbo
Nacionalnega programa izgradnje avtocest.

13032403 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA JAVNE ŽELEZNIŠKE
INFRASTRUKTURE
8498 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999- SNP 99
SL9907.02 - Študija upravičenosti, predhodni in inženirski načrti na koridorju V. Priprava
tehnične dokumentacije za investicijo "Modernizacijo železniške proge Pragersko - Ormož Murska Sobota".
Namen projekta je ugotovitev izvedljivosti projekta (analiza projekta z vidika tehnične,
ekonomske in finančne izvedljivosti), ugotovitev vpliva na okolje, analiza alternativnih
tehničnih rešitev in izdelava tehnične in razpisne dokumentacije.
Stanje projekta: Izveden je bil razpis na katerega se je prijavilo 43 podjetij. Narejena je bil
"Short lista" podjetij in posredovana na Ministrstvo za finance - Centralno finančno in
pogodbeno enoto.
8500 PHARE CFCU Program velikih infrastrukturnih projektov za 1.1999 - LISF 99 SL9904
SL9904.04- Modernizacija svetilno varnostnih naprav na progi Divača - Koper Projekt.
Vključuje pripravo potrebne dokumentacije za izvedbo projekta modernizacije svetilnovamostnih naprav na železniški progi Divača - Koper. V okviru projekta bo pripravljena
razpisna dokumentacija in prijavni obrazec za finančno pomoč prijavo na Program ISPA.
Stanje projekta: Dne 31.5. 2000 je bila podpisana pogodba s podjetjem ItalFerr iz Italije.
Projekt bo trajal 7 mesecev in je v fazi izvajanja.
Stanje projekta: Management Committee DG Regional Policy je na svoji julijski seji projekt
pozitivno ocenil. MP je pooblastilo zunanjo agencijo za izdelavo analiza stroškov projekta.

13042405 - PREISKOVALNI ORGAN V LETALSKEM PROMETU
L

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Ustanovitev, organizacija in delo neodvisnega in samostojnega preiskovalnega organa (Urada
za letalsko varnost). Preiskovalni organ opravlja: pripravo, organiziranje in usklajevanje
načrtov v zvezi z iskanjem in reševanjem zrakoplovov ter v zvezi s preiskovanjem letalskih
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nesreč in incidentov (nezgod); preiskuje letalske nesreče in incidente; preprečuje letalske
nesreče in incidente s preventivnim delovanjem; izdaja varnostna priporočila; sodeluje z
mednarodnimi organizacijami glede preiskovanja letalskih nesreč in incidentov ter sodeluje v
mednarodnih komisijah za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov.
2.

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

Zagotavljanje mednarodnih standardov s področja preiskovanja letalskih nesreč in incidentov
ter preventivno delovanje na področju zagotavljanja varnosti zračnega prometa na podlagi
Dodatka št.6 in 13 k Čikaški konvenciji, Direktive sveta (EGS) št.94/56/EC z dne 21.11.1994
o določitvi osnovnih načel za vodenje preiskav nesreč in incidentov (nezgod) v civilnem
letalstvu (Fundamental principles governing the investigation of civil aviation accidents and
incidents) ter na podlagi Zakona o letalstvu (Zlet - v tretjem branju).
3.

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

Zagotavljanje mednarodnih standardov s področja preiskovanja letalskih nesreč in incidentov
ter preventivno delovanje na področju zagotavljanja varnosti zračnega prometa. Zakonska
podlaga: Zakon o letalstvu. Proračunska postavka 6755 Preiskovalni organ v letalskem
prometu.
4.

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

Ustanovitev, organizacija in začetek dela neodvisnega in samostojnega preiskovalnega organa
(Urada za letalsko varnost).
13052404 - HIDROGRAFIJA IN KARTOGRAFIJA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Na področju hidrografije in kartografije je potrebno izvajati hidrografske meritve slovenskega
moija in izvesti izmero obalne linije slovenskega moija, izdelati je potrebno hidrografske
originale in izdati predvidene pomorske karte slovenskega teritorialnega moija ter izdelati
elektronske navigacijske karte (ENC) slovenskega moija za sistem VTMS (Vessel Traffic
Management Service). Za vse to je potreben odkup hidrografskih in geodetskih podatkov.
Potrebno je vzdrževati sistem hidrografskih podatkov in pomorskih kart ter zagotavljanje
strokovne in tehnične podpore Uradu za pomorstvo - Sektoiju za hidrografijo in dopolnilno
strokovno izobraževanje slovenskih hidrografov na institucijah v tujini. Nujno je sodelovanje
v strokovnih organih IHO in MBSHC ter mednarodno sodelovanje z drugimi hidrografskimi
organi in organizacijami.
2.

Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
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V skladu z Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije je potrebno na območju
severnega Jadrana vzpostaviti obalni podporni sistem za ladje, ki prihajajo v slovensko moije
(VTS - Vessel Traffic Service), z namenom povečanja varnosti plovbe v teritorialnem moiju
Republike Slovenije ter še posebej v ekološko občutljivih območjih.
3.

-

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

Podlaga za izvedbo projektov je v Resoluciji o pomorski usmeritvi Republike Slovenije, v
pomorskih konvencijah SOLAS in MARPOL ter v štirih memorandumih, in sicer v
Memorandumu o soglasju o sodelovanju pri akcijah iskanja in reševanja v Jadranskem moiju
med Vlado R Slovenije in Vlado R Italije, Memorandumu o soglasju med Vladama R
Slovenije in R Italije za uvedbo skupne službe za nadzor pomorskega prometa v Jadranskem
moiju, Memorandumu o soglasju med Vladami R Slovenije, Hrvaške in Italije o sistemu
obveznega javljanja ladij v Jadranskem moiju in Memorandumu o soglasju za uvedbo
skupnega plovnega sistema in sheme ločene plovbe v severnem delu severnega Jadrana med
Vladami R Slovenije, Hrvaške in Italije. Projekt se izvaja preko PP 5747 Hidrografske
meritve slovenskega moija.
4.

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

V letu 2001 bomo nadaljevali z vzdrževanjem sistema hidrografskih podatkov in pomorskih
kart ter zagotavljanjem strokovne in tehnične podpore Uradu za pomorstvo - Sektoiju za
hidrografijo. Med prioritete uvrščamo tudi izdelavo hidrografskih originalov, izdajo ene
pomorske karte slovenskega teritorialnega moija in izvedbo nujnih meritev v slovenskem
moiju ter odkup hidrografskih in geodetskih podatkov. Načrtujemo pa tudi izvedbo detajlne
izmere obalne linije slovenskega moija in izdajo ostalih pomorskih kart slovenskega
teritorialnega morja ter izvajanje meritev v slovenskem moiju in odkup hidrografskih in
geodetskih podatkov.

2412 UPRAVA RS ZA POMORSTVO
13052401 - ADMINISTRACIJA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram obstoja kot posledica izpolnjevanja poslanstva in izvajanja nalog v okviru
glavnega programa. Sem sodijo stroški plač zaposlenih, materialni stroški ter stroški investicij
in investicijskega vzdrževanja organa, ki obstojajo kot spremljajoči faktor poslovanja organa
in obstoja glavnega programa.
2.

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

Prizadevali si bomo za učinkovito in racionalno rabo proračunskih sredstev, s čimer bomo
pripomogli k doseganju temeljnih makroekonomskih ciljev. Navedeni cilj bomo sledili tudi
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pri sredstvih za plače, materialne stroške in za stroške investicij in investicijskega vzdrževanja
organa. Poudariti velja, da je zagotovitev zadostnih sredstev za plače zaposlenih, materialne
stroške ter stroške investicij in investicijskega vzdrževanja organa pogoj za nemoteno
delovanje v okviru glavnega programa.
3.

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

3039 Plače - Ob zagotavljanju rednega poslovanja nameravamo v letu 2001 uvesti službo
bdenja in reševanja, kar pomeni 8 novih zaposlitev. Uvedbo službe bdenja in reševanja
narekujejo Konvencija o varstvu človekovega življenja (SOLAS 1979), Konvencija o odprtem
moiju (1958), Konvencija o iskanju in reševanju (SAR 1979), Resolucija o pomorski
usmeritvi, 1. in 2. odstavek 13. člena Zakona o pomorski in notranji plovbi ter memorandum o
soglasju med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado italijanske
republike o sistemu obveznega javljanja ladij v Jadranskem morju, memorandum o soglasju
med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado italijanske republike za
uvedbo skupnega plovbnega sistema in sheme ločene plovbe v severnem delu severnega
Jadrana, memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske
Republike o sodelovanju pri akcijah iskanja in reševanja v severnem Jadranskem moiju in
Pomorski zakonik (zakon v postopku sprejemanja).
3363 Materialni stroški - sredstva na tej postavki bodo namenjena za pisarniški in splošni
material in storitve (čistilni material in storitve, prevajalske storitve, časopise, revije, knjige in
strokovno literaturo, stroške oglaševalskih storitev, računalniške storitve, reprezentančne
stroške, razni drugi splošni material in storitve,stroške energije, vode, komunalnih storitev in
komunikacij • (električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, ptt storitve,
telefaks, elektronska pošta, mobitel storitve, GSM storitve, Centrex, RTV naročnina, poštnina
in kurirske storitve), prevozne stroške in storitve (goriva in maziva za vozila, vzdrževanje in
popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za vozila, drugi
prevozne stroške), izdatke za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi in
tujini, hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini, stroški prevoza v državi in tujini),
tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovnih prostorov in opreme, najemnine (najemnine za
poslovne objekte, parkirne prostore, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), druge
materialne odhodke (stroški seminarjev, avtorskih honorarjev, plačila po pogodbah o delu,
delo preko študentskega servisa, strokovno izobraževanje zaposlenih, plačila bančnih
storitev, drugi operativni odhodki,..).
2900 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov - sredstva na tej postavki bodo
namenjena za nakup pisarniške opreme, pohištva, naprav za hlajenje, audiovizualne opreme,
investicijsko vzdrževanje in izboljšave in obnove (protipožarno ureditev zgradbe, obnovitev
strehe na poslovni stavbi, ureditev strelovoda, stropov), nadgradnja in nakup računalniške
opreme (uvedba pisarniškega poslovanja).
4.

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

Zagotavljanje rednega in nemotenega dela organa na vseh področjih iz pristojnosti kot sledi.

13052402 - NADZOR IN VARNOST POMORSKEGA PROMETA
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1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Glavni program Nadzor in varnost pomorskega prometa zajema urejanje in nadzor na
področju vodnega prometa in infrastrukture. Gre za opravljanje zadev, ki se nanašajo na
varnost plovbe na moiju, rekah in jezerih, na razvoj pomorskega šolstva, vpisovanje ladij in
čolnov, izvajanje strokovnih izpitov za pridobitev naziva člana posadke v trgovski mornarici
in izpitov za voditelja čolna ter preizkus znanja.
2.

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

Dolgoročni cilji v okviru tega podprograma izhajajo iz sledečih zakonov, podzakonskih aktov,
konvencij, sporazumov - Zakona o pomorski in notranji plovbi, Zakona o varnosti pomorske
in notranje plovbe, Zakon o lukah, Zakona o Ustanovi za vzdrževanje pomorskih plovnih poti,
Zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske mornarice, Zakona o varstvu
pred utopitvami, Pomorskih konvencij - SOLAS, STCW, MARPOL, Konvencije o iskanju in
reševanju (SAR) in drugih, Odredbe o službeni obleki delavcev Uprave RS za pomorstvo,
Odredbe o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh,
Odredbe o vzdrževanju plovnih poti v moiju Republike Slovenije, Navodila Mednarodne
pomorske organizacije o postopku opravljanja pomorske inšpekcije (Resolucija A. 787(19)),
Resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije. Zagotavljali bomo varnost človeškega
življenja na moiju, plovnih objektov in plovnih poti, brezhibnost delovanja objektov in
naprav v pomorskem prometu, s preprečevanjem onesnaževanja morja bomo skrbeli za
varstvo okolja in morskih voda, spodbujali bomo razvoj pomorskega šolstva, nadaljevala se
bo harmonizacija slovenske zakonodaje na področju pomorstva. Z ustanovitvijo službe za
stalno nadziranje moija ter v sodelovanju s sosednjima državama in drugimi ukrepi bomo
zagotavljali pogoje za varnosti plovbe v obalnem moiju in izboljšanje kakovosti obalnega
moija. Upoštevajoč določilo Resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije, da bo
Republika Slovenija spodbujala razvoj pomorskega in prometnega šolstva in podpirala razvoj
znanstveno - raziskovalnega dela v zvezi z moijem in pomorskimi dejavnostmi, je za šolanje
bodočih pomorščakov z mednarodno priznanimi spričevali, bistvenega pomena zagotovitev
potrebne opreme. Nova določila STCW konvencije (Mednarodna konvencija o standardih za
usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražaijenje pomorščakov), ki jih predpisuje
IMO, določajo, daje potrebno šole, ki usposabljajo bodoče pomorščake opremiti s predpisano
učno opremo.
3.

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

Skladno z določili že navedenih zakonov in drugih nacionalnih predpisov ter konvencij bomo
izvajali sledeče aktivnosti: nadzor nad vsemi elementi, ki lahko vplivajo na varnost
človeškega življenja na moiju in plovnih objektov, ladijskih tovorov in drugih dobrin,
objektov za varnost plovbe in plovnih poti ter na varstvo okolja in morskih voda. Nadzor bo
zajemal kontrolo ladijskih listin in knjig, kontrolo minimalnega števila strokovno
usposobljenih članov posadke, ki so potrebni za varno plovbo ladje; delovanje opreme za
vodenje navigacije; ažurnost navigacijskih publikacij; delovanje navigacijskih luči; stanje
reševalne opreme ter sredstev za optično in akustično signalizacijo; izvajanja vaj zapuščanja
ladje in vaj za obrambo pred požarom; delovanje in vzdrževanje glavnega pogonskega stroja,
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vseh pomožnih strojev in alarmnih naprav; opremo za preprečevanje onesnaženja moija in
protipožarno opremo; nakladanje, razkladanje in prevoz nevarnih tovorov; usposobljenost
članov posadke glede varstva pri delu; obveznih zdravniških pregledov, ki jih morajo imeti
člani posadke ladij; radijska komunikacijska sredstva; hidrogradbene objekte in objekte za
varnost plovbe; opravljanje dejavnosti in prireditev na moiju. Opravljali bomo tudi druge
naloge s področja pomorskega prometa, kot so: izdaja dovoljenja ladjam za prosti promet z
obalo in za izplutje, skrb za izvajanje pristaniškega reda, potijevanje ladijskih dnevnikov,
nadzor nad vkrcavanjem in izkrcavanjem pomorščakov, vodenje vpisnika morskih čolnov ter
morskih ladij in ladij notranje plovbe, izvajanje službe bdenja in reševanja, skrb za zaščito
moija. Izvajali bomo izpite za voditelja čolna in preizkuse znanja ter strokovne izpite za
pridobitev nazivov članov posadke v trgovski mornarici. Določila STCW konvencije teijajo,
da se dijaki tudi operativno in funkcionalno usposobijo za uporabo določenih objektov,
naprav in strojev ter vseh pripomočkov, ki jih bodo potrebovali pri opravljanju del in nalog
ladijskega in strojnega plovbnega tehnika, zato bomo v okviru tega podprograma investirali v
razvoj pomorskega šolstva, s čimer bomo pripomogli k izboljšanju kvalitete usposabljanja
kadrov za področje pomorstva.
Po Odredbi o vzdrževanju plovnih poti v moiju RS je Uprava RS za pomorstvo zadolžena za
vzdrževanje objektov za varnost plovbe na plovnih poteh v obalnem moiju RS. Vsled temu
bomo skrbeli za brezhibno delovanje vseh objektov in naprav v obalnem moiju Republike
Slovenije, saj je pravilno delovanje objektov za varnost plovbe nujen pogoj za nemoteno
odvijanje pomorskega prometa. V kolikor objekti in naprave za varnost plovbe ne delujejo
brezhibno, ima to lahko za posledico prekinitev pomorskega prometa in s tem tudi zaprtje
pristanišča, česar posledica bi bila velika gospodarska škoda.
Izračuni predlogov za pravice proračunske porabe temeljijo na podatkih o porabi sredstev v
tovrstne namene v letu 2000 ter na podlagi ugotovljenih potreb in pridobljenih predračunov.
4.

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

Pri izvrševanju nalog bomo upoštevali nacionalne predpise in mednarodne konvencije.
Izvajali bomo nadzor nad vsemi elementi, ki vplivajo na varnost človeškega življenja na
moiju, plovnih objektov in plovnih poti, onesnaževane moija. Izvajali bomo nadzor nad
prireditvami na moiju, izpite za voditelja čolna in preizkuse znanja ter strokovne izpite za
pridobitev nazivov članov posadke v trgovski mornarici. Skrbeli bomo za brezhibno
delovanje vseh objektov in naprav v obalnem moiju. Da bi zagotovili nemoteno delovanje
vseh potrebnih naprav, ki omogočajo varnost plovbe, tudi ob izpadu električne energije, bomo
v letu 2001 dobavili agregat za proizvodnjo električne energije, zaradi zahtev iz nekaterih
pomorskih konvencij pa bomo dobavili še nekaj dodatne opreme za plovila. Financirali bomo
nadgradnjo navigacijskega simulatoija, zagotovili bomo brezhibno delovanje vseh objektov in
naprav v obalnem moiju Republike Slovenije,...
Indikatoiji izvedbe: število ladij, ki bodo vplula v koprsko pristanišče (iz česar izhaja število
pregledov in nadzorov), število vpisanih čolnov, izdanih izkaznic za voditelja čolna in
preizkus znanja, število izdanih pooblastil za strokovne nazive pomorščakov, število izdanih
odločb, dovoljenj, raznih soglasij s področja pomorskega prometa, potrdil o usposobljenosti
za voditelja čolna in o opravljenem preizkusu znanja, število izdanih pooblastil, brezhibnost
delovanja objektov in naprav v pomorskem prometu, realizacija dobave agregata za
proizvodnjo električne energije in realizacija izvedbe nadgradnje simulatorjev,...Planirani
rezultati: plovila, opremljena skladno z zahtevami iz pomorskih konvencij, nadgrajen
simulator, 250 pregledov ladij pod tujo zastavo, 10 inšpekcijskih pregledov domačih ladij, 50
kontrolnih inšpekcijskih pregledov, 6 inšpekcijskih pregledov slovenskega akvatorija, 5
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soglasij na gradbene projekte, 160 strokovnih izpitov, 120 raznih odločb, 5000 raznih
dovoljenj, 600 vpisov novih ladij in čolnov, 6600 potrdil za voditelja čolna in preizkus znanja,
pričetek usposabljanja dijakov na nadgrajenem navigacijskem simulatorju,... Zaradi vseh
aktivnosti v okviru podprograma bo posledično temu na morju zagotovljena večja varnost
plovbe in človeškega življenja na moiju, večja kvaliteta in učinkovitost pomorskega prevoza v
tržaškem zalivu, manj nesreč na moiju in manj onesnaženj na moiju in obalah.

13052403 - PRISTANIŠKA INFRASTRUKTURA
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

t

Republika Slovenija seje zavezala, da bo vodila gospodarsko in razvojno politiko, ki bo tudi
pomorsko usmerjena ter da bo skrbela za umno rabo obalnega območja, za razvoj koprskega
pristanišča. Sredstva iz tega podprograma so namenjena za investiranje v koprsko pristanišče
in za razvoj pristaniške infrastrukture. Tako bomo še dalje podpirali razvoj koprskega
pristanišča, da bi to postalo pomembno in ekološko čimmanj obremenjeno pristanišče
srednjeevropskega prostora.
. 2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
V skladu z Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije skladno s Transportnim
sporazumom in z enostransko izjavo Slovenije k evropskemu sporazumu o pridruženem
članstvu, da bo Slovenija uporabila vsa ustrezna sredstva za pospeševanje razvoja koprskega
pristanišča, se bo investiralo v izgradnjo in ureditev Pomola HI - to je v multimodalni
terminal na pomolu m, pri čemer je nadaljna poglobitev bazena IH predpogoj za izgradnjo
pomola III. Tako bomo še dalje podpirali razvoj koprskega pristanišča, da bi to postalo
pomembno in ekološko čimmanj obremenjeno pristanišče srednjeevropskega prostora.
Potrebno je omogočiti in spodbujati razvoj delovno neintenzivnih in ekološko
neobremenjenih dejavnosti ter zaščititi javni interes na področju pristaniških dejavnosti,
pilotaže, vleke in reševanja ladij ter potniškega pomorskega prometa. Glede na to, da v svetu
ponovno oživlja pomorski potniški promet, bomo skušali tudi slovensko obalo vključiti v
krožna potovanja, zato bomo v prihodnosti skušali vplivati na razvoj ustrezne pomorske
infrastrukture v koprskem pristanišču, vključno s sodobnim potniškim terminalom, ki bo
lahko pospešil razvoj mednarodnega pomorskega potniškega prometa v Sloveniji. V tem
obdobju se bo aktivno sodelovalo tudi pri vzpostavitvi in razvoju lokalnega in regionalnega
pomorskega potniškega prometa, ki je v tem trenutku slabo razvit. Prometni problemi na
kopnem in številne prednosti javnega potniškega prevoza po morju nakazujejo na nujnost
pospeševanja prenosa cestnega potniškega prometa na morje.
3.

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

Zakonske podlage, ki narekujejo obstoj podprograma - Zakon o organizaciji in delovnem
področju ministrstev, Zakon o pomorski in notranji plovbi, Zakon o varnosti pomorske in
notranje plovbe, Pomorske konvencije - SOLAS, STCW, MARPOL in druge, Resolucija o
pomorski usmeritvi Republike Slovenije v povezavi s sklepom Vlade RS št.340-04/93-2/15-8
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z dne 16.6.1995, v katerem je podana tako vsebinska kot količinska usmeritev za načrtovanje
proračunske postavke, Sklep Vlade Republike Slovenije št. 340-04/93-2/9-8 z dne 4.8.1994 o
obsegu državnega premoženja v družbenem podjetju Luka Koper in o vložitvi sredstev, ki jih
je RS s prej navedenim sklepom pridobila ter o predhodni izločitvi določenih delov
premoženja, določila statuta Luke Koper d.d., ki se nanašajo na dobiček, ki pripada državi iz
naslova lastništva delnic.
Podprogram zajema, proračunsko postavko 6256 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in
varnost plovbe. Sredstva iz te postavke bodo namenjena za investicije v koprsko pristanišče,
poleg tega bomo v letu 2001 dokončali projekt dobave reševalno patruljnega čolna - s čimer
bomo dosegli, da bodo naša plovila izdelana in opremljena skladno z zahtevami iz SAR
konvencije, katere bodoči podpisnik je tudi Republika Slovenija. Še dalje bomo podpirali
razvoj koprskega pristanišča in prek njega usmeijenega tranzitnega pomorskega in
kopenskega prometa, da bi to postalo pomembno in ekološko čimmanj obremenjeno
pristanišče srednjeevropskega prostora.
Izračuni predlogov za pravice proračunske porabe temeljijo na razni projektni dokumentaciji,
ki bo podlaga za realizacijo investicij in na podlagi okvirnih izračunov.
4.

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

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati
podprograma izhajajo iz navedenih projektov tega podprograma.
Projekt: poglabljanje bazena HI v koprskem pristanišču

na nivoju

Planiranje sredstev v razvoj koprskega pristanišča izhaja predvsem iz sledečih dokumentov:
Resolucija o pomorski usmeritvi Republike Slovenije v povezavi s sklepom Vlade RS št.34004/93-2/15-8 z dne 16.6.1995 v katerem je podana tako vsebinska kot količinska usmeritev za
načrtovanje proračunske postavke 6256 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost
plovbe, Sklep Vlade Republike Slovenije št. 340-04/93-2/9-8 z dne 4.8.1994 o obsegu
državnega premoženja v družbenem podjetju Luka Koper in o vložitvi sredstev, ki jih je RS z
zgoraj citiranim sklepom pridobila ter o predhodni izločitv i določenih delov premoženja - s
tem sklepom je Vlada RS sprejela načelno usmeritev, da se zbrana sredstva iz dividend
prednostnih participativnih delnic RS v Luki Koper d.d. namenijo za uresničevanje določil
Resolucije o pomorski usmeritvi RS ter, da se višino in natančnejši namen teh sredstev določi
z vsakoletnim proračunom. Cilj realizacije projekta: s tem bomo investirali v nadaljnjo
izgradnjo koprskega pristanišča, s čimer bomo pripomogli, da bi koprsko pristanišče postalo
pomembno pristanišče srednjeevropskega prostora. Z realizacijo tega projekta bo izpolnjen
eden izmed pogojev za izgradnjo pomola HI, ki je ciljna investicija in pot do nadaljnih
uspehov koprskega pristanišča. Pomol III in njegovo neposredno zaledje v koprskem
pristanišču namreč predstavlja, glede na omejene prostorske danosti slovenske obale, še edino
razvojno področje, na katerem se bodo lahko v bodoče širile pristaniške dejavnosti. Projekt
izgradnje pristaniške infrastrukture, to je izgradnje in začetek delovanja multimodalnega
terminala na pomolu III, predstavlja večletno investicijo, katere zaključek je planiran v letu
2010. Letni izvedbeni cilji: poglobitev bazen III v koprskem pristanišču na določeno globino,
kar je eden izmed pogojev za nadaljnji razvoj koprskega pristanišča. Indikatorji izvedbe:
količina izkopanega materiala iz morskega dna. Planirani rezultati projekta: bazen IH v
koprskem pristanišču poglobljen na določeno koto.
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Projekt: dobava reševalno patruljnega čolna. Cilj realizacije projekta: Skladno z določili
Zakona o varstvu pred utopitvami (Ur. L. RS št. 44/00), Konvencije o varstvu človekovega
življenja (SOLAS 79), Konvencije odprtem moiju (1958), Konvencije o iskanju in reševanju
na moiju (SAR 1979 - je v postopku podpisa) je Republika Slovenija dolžna organizirati v
svojem obalnem moiju iskanje in reševanje ljudi v stiski, predvsem reševanje na moiju.
Navedene naloge sodijo na podlagi Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev v
pristojnost Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. Za izvajanje teh nalog potrebujemo
primerno plovilo. To bomo dosegli z dokončanjem že v letu 2000 začetega projekta. Letni
izvedbeni cilji: Z izdelavo reševalno patruljnega čolna smo pričeli že v letu 2000, čoln pa bo
dokončan šele v začetku leta 2001. Del sredstev predstavlja na podlagi 1. odstavka 11. člena
Zakona o izvrševanju proračuna predobremenitev sredstev proračuna leta 2001, kar nam bo
omogočilo pridobitev reševalno patruljnega čolna. Indikatoiji izvedbe: dokončna izdelava
reševalno patruljnega čolna.Planirani rezultati projekta: reševalno patruljni čoln nam bo
skupaj z uvedbo in delovanjem službe bdenja in reševanja omogočil, da bomo v vsakem
trenutku pripravljeni intervenirati na moiju, česar posledica bo manj nesreč na moiju, manj
onesnaženj a moij a,...

2413 UPRAVA RS ZA ZRAČNO PLOVBO
13042401 - Administracija
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Zagotavljanje in izvajanje nalog iz področja sektoija za varnost in letalske standarde, kamor
spadajo register zrakoplovov, register osebja, register letališč, plovnost, letalske operacije,
licenciranje letalskega in drugega osebja...V okviru tega podprograma so zajeti stroški , ki so
neposredni vezani za nemoteno delovanje sektoija. Poleg tega so v okviru tega podprograma
zajeti stroški dela celotne Uprave RS za zračno plovbo
2.

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

Zagotavljanje in vzdrževanje mednarodnih standardov in predpisov, zagotavljanje varnosti
zračnega prometa, polnopravno članstvo JAA, reorganizacija služb za kontrolo in vodenje
zračnega prometa.
3.

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

3097 - plače državnih organov, 3421 - materialni stroški, 6617 - Investicije in investicijsko
vzdrževanje v zračnem prometu (združene postavke: del 6617 in 2902).
Dejavnosti: letalska medicina, licenciranje, zagotavljanje in izvajanje mednarodnih letalskih
standardov, vodenje registrov zrakoplovov, letališč in letalskega osebja, plovnost, letalske
operacije. Zakonske podlage: Zakon o zračni plovbi, Zakon o delavcih v državni upravi,
zakonodaja skupnih evropskih letalskih oblasti (JAR), ICAO annex 1,6,8 in 10.
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4.

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

Ločitev storitvenih in regulatomih funkcij, uskladitev plač s plačami v letalski industriji,
prevajanje mednarodnih letalskih standardov, predpisov in priporočene prakse, podaljševanje
plovnosti zrakoplovov in licenc letalskega osebja, uskladitev licenc s predpisi združenih
letalskih organov JAA, zaposlitev dodatnih strokovnjakov v skladu z zahtevami mednarodnih
letalskih organizacij, izpolnitev zahtev varnostne komisije ICAO in zahtev komisije združenih
letalskih oblasti (JAA).

13042402 - Vodenje zračnega prometa
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Zagotavljanje in izvajanje nalog iz področja sektorja za vodenje zračnega prometa ter
zbiranje, urejanje in izdajanje vseh vrst informacij in publikacij, ki se nanašajo na celotno
ozemlje RS in njen zračni prostor. Vodenje zračnega prometa se nanaša na prelete letal preko
ozemlja RS in prihode ter odhode na vsa mednarodna letališča. V okviru tega podprograma so
zajeti stroški vodenja zračnega prometa, šolanje kontrolorjev letenja in drugega letalskega
osebja, investicije in investicijsko vzdrževanje sistemov in opreme za vodenje zračnega
prometa.
2.

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

Zagotavljanje in vzdrževanje mednarodnih standardov in predpisov, zagotavljanje varnosti
zračnega prometa, povečanje prepustnosti zračnega prometa, povečanje dohodka iz naslova
preletnih taks, zagotavljanje avtonomnosti sistema.
3.

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

3815 - Materialni stroški vodenja zračnega prometa (združene postavke: 3815 in 3745),
5220- Šolanje kontrolorjev letenja (združene postvke: 5220 in del 7738), 22401 - Objekti in
oprema za vodenje, upravljanje in nadzorovanje zračnega prometa (združene postavke: 1577,
4031. 4033, 4034,5604,5702,6261, 6262, 6263, 6265, 6266, 6268, 6779,7740, in del 6617).
Dejavnosti: vodenje, nadzorovanje in upravljanje zračnega prometa, zagotavljanje in izvajanje
mednarodnih letalskih standardov in predpisov, izvajanje investicij in investicijskega
vzdrževanja na področju računalniških, radionavigacijskih, radarskih in telekomunikacijskih
ter elektroenergetskih sistemih za vodenje zračnega prometa, zagotavljanje avtomonosti
sistema. Zakonske podlage: Zakon o zračni plovbi, Uredba o varnosti na javnem letališču,
Odlok o ustanovitvi služb za letališko kontrolo letenja.
4.

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

4. marec 2001

1097

poročevalec, št. 16/V

Šolanje kontroloijev letenja in drugega letalskega osebja, modernizacija radionavigacijskih in
telekomunikacijskih sistemov, ureditev pravno-lastninskih odnosov za dislocirane objekte,
nadgradnje in razširitve avtomatiziranega sistema za vodenje zračnega prometa, izboljšanje
radarskega pokrivanja RS, nakup poslovnih prostorov, izboljšanje pogojev dela, nakup
opreme in prevoznih sredstev za vzdrževanje sistemov in naprav, posodobitev rezervnih
elektroenergetskih sistemov, reorganizacija URSZP, priprave na izgardnjo novega Centra za
vodenje zračnega prometa in novega kontrolnega stolpa na letališču Ljubljana, tehnično
varovanje dislociranih objektov, letalsko umerjanje radionavigacijskih sistemov in naprav,
uporaba radarskih podatkov Koralpe, redno in tekoče vzdrževanje opreme in sistemov za
vodenje zračnega prometa,...

-

13042404 - Letališča in letališka infrastruktura
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnik:

Obnova in posodobitev
letališč (altemacija).
2.

letališke infrastrukture in opreme za letališča, dodatna odprtost

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

Zagotavljanje in vzdrževanje mednarodnih standardov in predpisov, zagotavljanje varnosti
zračnega prometa, posodobitev letališke infrastrukture in opreme, alternativno letališče za
letališče Ljubljana in ostala letališča regije.
3.

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

7739 - Zagotavljanje varnosti in rednosti prometa, 224022 - Objekti in oprema letališke
infrastrukture (prejšna postavka 1578).
Dejavnosti: zagotavljanje in izvajanje mednarodnih letalskih standardov in predpisov,
izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na področju letališke infrastrukture in
opreme, zagotavljanje dodatne odprtosti letališč (altemacija). Zakonske podlage: Zakon o
zračni plovbi, Uredba o varnosti na javnem letališču, ICAO annex št. 14
4.

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

zagotavljanje sredstev za dodatno odprtost letališč (altemacija), izdelava potrebne projektnotehnične dokumentacije,
zagotavljanje najnujnešega investicijskega vzdrževanja in
najnujnejšo zamenjavo in nadgradnjo opreme.

2415 - DIREKCIJA RS ZA CESTE
13022401 - ADMINISTRACIJA
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1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnik:

Zakon o javnih cestah skladno z 11.čl. Zakona o gospodarskih javnih službah in v zvezi z 13.
čl. Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS št. 71/94) določa, daje
Direkcija pristojna in zadolžena za izvedbo strokovno-tehničnih, razvojnih, organizacijskih in
upravnih nalog za načrtovanje, gradnjo, varstvo, vzdrževanje in upravljanje državnih cest.
Naloga Direkcije so upravnega in poslovnega značaja, zato je za njihovo reševanje najbolj
primerna oblika kombinirane funkcijske in projektne (matrične) organizacije. Tak način
organizacije narekuje poleg novih nalog po ZJC še omejitve pri zaposlovanju v državni
upravi, reorganizacija oblastnih struktur v državi (ustanavljanje regij), nedokončana
privatizacija cestnega gospodarstva, zelo slabo stanje državnih cest in pomanjkanje sredstev
za nujna vlaganja.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpispv z njihovo navedbo):
Za potrebe upravljanja, vzdrževanja in gradnje državnih cest je potrebno vzpostaviti tako
organizacijo DRSC, kot jo narekuje ZJC in kot jo tovrstna dela in zakonodaja zahtevajo.
Skladno
s tem je potrebno izvajati dela in naloge v obsegu vsakoletnega proračuna.
v
Cilji, naloge in obveznosti delovanja Direkcije RS za ceste in uresničevanja njenih nalog so
opredeljeni z:
Zakonom o javnih cestah in podzakonskimi predpisi še veljavnih ali sprejetih na njegovi
osnovi, Zakonom o varnosti v cestnem prometu in podzakonskimi predpisi sprejetih na
njegovi osnovi, Zakonom o varstvu okolja in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi
osnovi, Zakonom o graditvi objektov, Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, Zakon o hrupu in druga okoljska regulativa, Zakonom o železnicah, Zakonom o
zemljiški knjigi, in drugimi.
Zavezujejo pa nas tudi sklepi Državnega zbora (zelena meja, sprejete obveznosti države v
zvezi z najetimi krediti EBRD in PHARE).
3.

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

3091 - Plače, Drugi osebni odhodki, Prispevki in davki delodajalca, informiranje in
izobraževanje
Z dnem 7.6.97 je pričel veljati Zakon o javnih cestah (ZJC Ur.l.RS št. 29/97). Z uveljavitvijo
ZJC je država postala upravljalec državnih cest, lastništvo nad državnimi cestami pa je bilo na
državo prenešeno že z zakonom o gospodarskih javnih službah (Ur.l.RS št. 32/93). Direkcija
RS za ceste (nadalje Direkcija) predstavlja posredno lastnika in investitorja omrežja državnih
cest v RS.
Direkcija je v preteklem obdobju v zahtevanih planih zaposlovanja s strani Vlade stalno
opozarjala na problematiko kadrovanja nujno potrebnega za izvajanje novih nalog. Predvsem
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gre za naloge, ki sodijo v področje upravljanja s cestami, izdajanje dovoljen in soglasij,
nalogami v zvezi z varstvom cest, varstvom okolja, pripravami podzakonskih aktov, tehničnih
predpisov in tehničnih specifikacij za javne ceste, v zvezi s strategijo, nacionalnim
programom ter letnim planom razvoja in vzdrževanja državnih cest, ki jih sprejema Državni
zbor na predlog Vlade RS.
Predlagana višina sredstev za plače upošteva izvedene nove zaposlitve, ne zagotavlja pa
možnosti dodatnega zaposlovanja v skladu s potijeno sistemizacijo in organizacijo Direkcije
RS za ceste. To posledično pomeni obsežnejše plačevanje storitev za zagotavljanje obveznih
nalog iz upravljanja s cestami.
3415 - Materialni in drugi stroški
Ta projekt pokriva potrebe materialnih stroškov za delo delavcev Direkcije RS za ceste in
funkcioniranje poslovne stavbe. Z novim zakonom o javnih cestah je Direkcija dobila nove
pristojnosti in naloge, ki bodo bistveno povečale obseg materialnih stroškov. V letu 1999 so
bile vzpostavljene nove službe za upravljanje in varstvo cest (Izpostave po Sloveniji), ki bodo
opravljale pretežno terensko delo.
Prav tako projekt pokriva financiranje informiranja javnosti z informacijskimi in
prezentacijskimi gradivi, publiciranjem poljudnih strokovnih in vzgojno izobraževalnih del ter
s predstavitvijo dela strokovne službe, stanja cest in cestnih programov. Organizirajo se
udeležbe na strokovnih srečanjih in specializirano izobraževanje za delavce Direkcije za
ceste.
2908 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Predvideno je minimalno financiranje v osnovna sredstva.
1130 - Informiranje
Projekt pokriva stroške, ki nastajajo iz naslova informiranja javnosti z informacijskimi in
reprezentacijskimi gradivi, publiciranjem poljudnih, strokovnih in vzgojno-izobraževalnih del
ter s predstavitvijo dela strokovne službe, stanja cest in cestnih programov. Sklenjena bo
pogodba za spremljanje in analizo elektronskih medijev (radijskih in TV objav).
1131 - Izobraževanje
Postavka pokriva stroške izobraževanja delavcev Direkcije RS za ceste.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
upravljati z državnimi cestami kar pomeni: skrbeti za posege v varovalni pas, za prometne
ureditve in izvajati vse druge ukrepe za varstvo državnih cest in za zavarovanje prometa
na njih;
z bistveno manjšimi sredstvi od potrebnih, določenih z zakonom o javnih cestah,
pravilnikom o vzdrževalnih delih in zakonom o varnosti v cestnem prometu, zagotavljati
primerno prevoznost cest in varnost prometa; sredstvom bo prilagojen okrnjen letni
program dela;
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v primeru hujših zimskih razmer od poprečnih bo potrebno omejevanje prometa zaradi
nezagotavljanja prevoznosti predvsem nižjih kategorij državnih cest v skladu s
pravilnikom;
izvajati dela na investicijah v skladu z že sklenjenimi pogodbami;- izvajati nekatera
pripravljalna dela za investicije, da bi jih lahko izvajali v prihodnjih letih.

13022403 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH CEST
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Teloče vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in
Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest je dejavnost, ki omogoča
osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki lahko bistveno pripomore k zmanjševanju
stroškov vlaganj v cestno omrežje. Zajema:
- redno vzdrževanje vozišč
- redno vzdrževanje površin izven vozišč
- redno vzdrževanje cestnih objektov in naprav
- redno vzdrževanje in zamenjavo oz. obnovo vertikalne in horizontalne signalizacije
- redno vzdrževanje železniških prehodov
- vzpostavitev prevoznosti in osnovne prometne varnosti po elementarnih in drugih dogodkih
na cestah
- storitve in druge dejavnosti.
Za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah in drugimi
predpisi in to v minimalnem obsegu, ki še zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi so
podlaga za pripravo na investicije, je predviden program del v postavki upravljanje in varstvo
cest. Na osnovi Zakona o javnih cestah je MPZ-DRSC dolžna pokrivati nekatere stroške
poslovanja Avto-moto zveze Slovenije za izvajanje službe "Pomoč-informacije". Sredstva
bodo ta strošek le delno pokrila. Po mednarodnih sporazumih je R Slovenija dolžna zagotoviti
ustrezen nivo tovrstne službe.
2.

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

Pri pripravi dolgoročnega predloga vzdrževanja in varstva državnih cest so bila - ob rezultatih
analize - upoštevana predvsem naslednja izhodišča:
- s sprotnimi ukrepi je treba preprečiti pospešeno propadanje obstoječega omrežja cest in
objektov na njih;
- z ustreznimi ukrepi izboljšati življenjske razmere za prebivalstvo in gospodarstvo ob najbolj
obremenjenih cestah;
- z ukrepi na cesti doseči urejen videz cest tako, da bodo ceste in njihovo okolje prijazne za
uporabnike
3.

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

Za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah so finančna
sredstva potrebna za:
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-

-

stroške terjatev in obveznosti, - stroške, ki nastanejo pri pobiranju letnih povračil za ceste,
- ekspropriacije državnih cest,
odkupe in odškodnine za v preteklosti neporavnane obveznosti do lastnikov nepremičnin,
ki jih je prizadela gradnja državnih cest,
zavarovanje cest, - strokovno-razvojne (strateške)naloge - razvojno-raziskovalne naloge, pripravo raznih študij, - revizij projektne dokumentacije,
pridobivanje podatkov in vodenje evidenc v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja
javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (štetje prometa, programska
oprema in vzdrževanje banke cestnih podatkov in vzpostavljanje novih, priprava
dokumentacije za arhiviranje na mikrofilm, preglede objektov (redni, občasni in glavni),
preglede cest (periodične in po odjugah), itd.), nakup in vzdrževanje opreme za izvajanje
meritev in kontrolo cest ter izvajanje kontrolnih preiskav in meritev,
informiranje o stanju cest, - pripravo smernic in tehničnih specifikacij, - sodelovanje v
mednarodnih organizacijah in projektih,
strokovna opravila za izvajanje upravnih nalog,

4036 - Redno vzdrževanje državnih cest
Obseg vzdrževalnih del se praviloma določa na osnovi kriterijev, meril, normativov in
standardov in je odvisen od: kategorije ceste, prometne obremenitve, strukture prometa,
geografske lege, tehničnih in drugih elementov ceste in načina utrditve, poškodovanosti
vozišča in vrste poškodb, itd.
Najnujnejši ukrepi za zagotovitev minimalnega standarda vzdrževanja cest so odvisni od
naslednjih kriterijev:
- zagotavljanja temeljnih pogojev prometne varnosti, - prevoznosti in kakovosti odvijanja
prometa, - ohranjanja in varstva cest,
- racionalnosti, gospodarnosti in usklajenost z drugimi ukrepi, - varovanja okolja in urejenega videza cest.
Redno vzdrževanje državnih cest obsega sledeča sklope del:
- pregledniško službo, - redno vzdrževanje prometnih površin (čiščenje in popravila) redno vzdrževanje bankin, - redno vzdrževanje odvodnjavanja,
redno vzdrževanje brežin,
redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme (čiščenje, dopolnitve, nadomestitve
ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije ali
opreme)
- redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, - redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, - čiščenje cest,
redno vzdrževanje cestnih objektov (čiščenje in manjša popravila objektov), - nadzor
osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
intervencijske ukrepe (pri naravnih nesrečah - neuije, poplave, plazovi, žled, pri težjih
prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije) in
zimsko službo - vzpostavitev prevoznosti po elementarnih dogodkih
4038 - Upravljanje in varstvo cest
Za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah in drugimi
predpisi v obsegu, ki še zagotavlja kontinuiteto del in pripravo za investicijske posege je
predviden program del na postavki Upravljanje in varstvo cest.
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1117 - Sofinanciranje AMZ
Na osnovi Zakona o javnih cestah je MPZ-DRSC dolžna pokrivati nekatere stroške
poslovanja Avto-moto zveze Slovenije za izvajanje službe "Pomoč-informacije". Po
mednarodnih sporazumih je R Slovenija uporabnikom cest dolžna zagotoviti ustrezen nivo
tovrstne službe; proračunska sredstva bodo strošek te dejavnosti AMZ pokrila le delno.
4.

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

Dokončno bodo plačana v letu 2000 izvedena dela.. Samo nujna vzdrževalna dela in dela
upravljanja s cestami se bodo vršila na 5849 km državnih cest. Izvajala se bodo le minimalna
dela na zalivanju reg in razpok, najnujnejša na vzdrževanju makadamskih cest, odvodnjavanju
in manjših sanacijah zidov. To kratkoročno, predvsem ob večjih padavinah, pomeni, da bodo
povzročene velike škode na voziščih in propustih in s tem dodatni stroški za sanacijo.
Praktično se ne bodo se izvajala dela na sanacijah asfaltnih vozišč.

13022404 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA DRŽAVNIH CEST
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnik:

Pri pripravi predloga ukrepov investicijskega značaja na državnem cestnem omrežju so - ob
rezultatih analize - upoštevana predvsem naslednja izhodišča:
s sprotnimi ukrepi je treba preprečiti propadanje obstoječega omrežja cest in objektov na
njih;
odpraviti "črne točke" ter potencialno nevarna mesta na cestah in ob njih;
nadomestiti in sanirati dotrajane ali neprimerne premostitvene objekte;- sanirati plazovita
pobočja in obcestje;
z ustreznimi ukrepi izboljšati življenjske razmere za prebivalstvo in gospodarstvo ob
najbolj obremenjenih cestah;
z ustreznimi ukrepi izboljšati razmere na prehodih skozi naselja;
omogočiti gospodarno odvijanje prometa s povečanjem kakovosti prometnih poti, saj se s
tem bistveno zmanjšujejo stroški neposrednih uporabnikov in povečuje dostopnost
gospodarskega prostora;
zmanjšati neposredne negativne vplive na okolje
2.

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

-

omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj in učinkovito ter
gospodarno notranjo povezavo na celotnem področju Slovenije z upoštevanjem
demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij ter,
omogočiti vključevanje v mednarodno cestno omrežje.
Strukturni cilji so:
prednostno ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
povečevanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti,
zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
izboljševanje voznih pogojev,
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racionalno določanje ukrepov, v vseh planskih fazah, od načrtovanja do izvedbe,
zagotovitev in povečanje neposrednih ekonomskih učinkov na promet.
3.

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

Proračunska postavka 1350 - Investicijsko vzdrževanje državnih cest je namenjena
naslednjim aktivnostim:
Periodično vzdrževanje državnih cest:
Je aktivnost obnavljanja najbolj dotrajanih voziščnih konstrukcij na odsekih cest, kjer krpanje
ni več racionalno. Plačana bodo v letu 2000 izvedena dela. Novih preplastitev ne bo!!!

Pripravljalna dela za investicijsko vzdrževanje:
Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati do dve leti prej kot
načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primeren tempo priprave. Izdelano ali v
delu bo 42 projektov objektov, 40 projektov geotehničnih del, 46 projektov za ukrepe na
cestah, 9 projektov ureditev prometne varnosti
Obnove cest:
Dela predstavljajo ne samo sanacijo vozišč ampak tudi manjše korekcije tehničnih elementov
cest za zagotavljanje varnosti vendar brez posegov izven cestnega sveta. Predvidena sredstva
predstavljajo minimalen program, od tega so vse razen enega že angažirana s pogodbami v
izvajanju, ki jim bo treba z aneksi podaljšati roke dokončanja in plačila prenesti v leto 2002.
Plačana bodo v letu 2000 izvedena dela in končana 1 obnova v dolžini 0,75 km.
Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti:
Program predstavlja urejanje križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč. Projekti
obsegajo sanacije predvsem ali samo »črnih« križišč in drugih »črnih« točk. Program je
minimalen glede na potrebe in obsega predvsem plačila izvedenih del v letu 2000 ter::
izvedeno bo 9 križišč, v gradnji bo 1 križišče, 3 prehodi za pešce, 1 oprema zoženega mesta,
1 avtobusno postajališče.
Sanacija brežin, plazov, obcestja:
Pri sanacijah plazov gre za delne rekonstrukcije krajših odsekov cest z drugimi ukrepi. Ker za
ta dela že več let niso zagotovljena zadostna sredstva, se razmere hitro slabšajo in prihaja do
vse več porušitev.Vsakoletna neurja povzročajo obsežne poškodbe na brežinah, ki jih je
smotrno čimprej sanirati. Program obsega: 12 lokacij bo izvedenih, 10 v gradnji.
Sanacije premostitvenih objektov:
Za ohranjanje objektov so nujna manjša investicijsko-vzdrževalna dela predvsem na
hidroizolacijah, zgornjem ustroju objekta, v nekaterih primerih tudi na konstrukcijskih delih.
Program je izdelan na osnovi pregledov objektov in predstavlja najnujnejše sanacije od
katerih jih imam večina omejeno nosilnost.. Program obsega: 9 sanacij oz. rekonstrukcij
premostitvenih objektov in druga manjša dela na različnih objektih ter plačila že v letu 2000
izvedenih del.
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Sanacije propustov:
Nekateri objekti razpetine 3 do 5 m so v slabem stanju in jih je potrebno sanirati ali celo
zgraditi nove; gre tako za slabe tehnične elemente, ki predstavljajo omejitve gabaritov ali za
poškodovanost. Program obsega 6 objektov, ki se že gradijo po dvoletnih pogodbah.
Sanacije opornih in podpornih konstrukcij:
Po popisu stanja iztrošenosti oziroma poškodovanosti, so podporne in oporne konstrukcije
potrebne sanacij v 65% vseh primerov. Program obsega 3 velikie zidove, ki se že gradijo in
plačila v letu 2000 izvedenih del.
\Jreditve cest skozi naselja:
Večina teh projektov se izvaja na zahtevo in s sofinanciranjem občin, ki predvsem skozi
naselja urejajo svojo bodisi dotrajano komunalno infrastrukturo ali gradijo novo, prav tako pa
ob vse večjem prometu želijo zagotoviti vsaj minimalno prometno varnost pešcem in
kolesaijem. Program obsega plačilo že izvedenih del, 11 naselij v izvajanju iz leta 2000 ter
priprava na investicije za naslednja leta (odkupi, odškodnine, dokončanje projektne
dokumentacije).
Manjše rekonstrukcije (modernizacije):
Predvidene modernizacije (asfaltiranja) so samo manjši del potreb in zahtev lokalnih
skupnosti, običajno tovrstni ukrepi niso prometno-ekonomsko upravičeni, njihova realizacija
pa je utemeljena iz drugih razlogov (demografija, okolje,...). Program obsega plačila že
izvedenih del v letu 2000, dokončanje dela na 27 km modernizacij in samo začetek 2 novih
investicij.
Nadomestne gradnje premostitvenih objektov:
Novogradnje objektov so predvidene predvsem zaradi potrebe po preložitvah državnih cest
zaradi slabih tehničnih elementov ali gre za nadomestne objekte, ker so obstoječi dotrajani do
te mere, da ni smotrna sanacija (leseni, jekleno-leseni, itd). Zgrajenih bo 8 novih objektov
(dela so se pričela v letu 2000), v delu pa bo nadaljnjih 5 mostov.
Proračunska postavka 1351 - Gradnja državnih cest
Rekonstrukcije:
V veliki meri gre za projekte v teku ali take, za katere je že izdelana investicijsko-tehnična
dokumentacija in je upravičenost izkazana z izdelanim investicijskim programom. Program
obsega 11 km rekonstrukcij v delu, 1 km novo začetih ter za več km predhodnih del, ki se
bodo nadaljevala v letih 2002-2004.
Obvoznice:
Predlagane obvoznice predstavljajo samo manjši del problematike posameznih naselij v
Sloveniji. Evidentiranih potreb po obvoznicah je skupaj 92. Izdelane so bile idejne študije in
prometne preveritve, ne pa še tudi kompletne študije upravičenosti. Izdelana je bila tudi
možna prioriteta vseh obvoznic. Za predlagane projekte se že izdelujejo lokacijski načrti in
druga investicij sko-tehnična dokumentacija. Predlagana sredstva so namenjena pripravi na
investicijo (izvedbeni projekti, odkupi, odškodnine) in v manjši meri tudi že izvedbi. V
izvajanju je 1 obvoznica, v pripravi pa še ena. Ostala sredstva so namenjena pripravljalnim
delom (projektom, odkupom).
Proračunska postavka 8526 - PHASRE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z
Avstrijo za leto 19978 - SL 9702
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Nova zakonodaja predvideva izgradnjo omrežja državnih kolesarskih povezav. Na pobudo
Avstrije in s sofinanciranjem iz programa PHARE-čezmejno sodelovanje ter predhodnimi
pripravami tangiranih občin, bi pričeli z izgradnjo oziroma urejanjem nekaterih povezav. V
delu sta dve novi kolesarski povezavi
Proračunska postavka 8990 - Varstvo okolja zaradi prometa
V skladu z obveznostmi iz okoljske zakonodaje mora upravljalec cest skrbeti tudi za zaščito
pred nevarnostmi, ki jih povzroča promet bodisi do človeka, bodisi do narave (rastlin, tal,
vode, živali,....)
Ukrepe bomo izvajali po naslednjih sklopih:
Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve okolja (podtalnica, nevarne snovi,...) - izdelana
bo študija ukrepov
Sanacije zaradi hrupa- izdelana bo protihrupna 1 ograja
Ukrepi za zaščito biosfere - izdelana bo študija ukrepov
Obrazložitev po investicijskih projektih je priložena.
1.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
v največji možni meri omiliti stanje zelo slabih vozišč s preplastitvami in obnovami,
izboljšati prometno varnost s sanacijami nevarnih točk in prehodov skozi naselja,
uvajati sodobne načine umirjanja prometa,
zgraditi oziroma pričeti z gradnjo najbolj nujnih obvoznic in drugih zahtevnejših
rekonstrukcij na odsekih, kjer kapacitete cest in siceršnji nivo uslug ne ustreza
predpisanemu

2418 PROMETNI INŠPEKTORAT RS
13012402 - INŠPEKCIJSKE SLUŽBE
2.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Inšpekcijske službe - inšpektorat se ustanovi za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem
zakonov, drugih predpisov in aktov iz delovnega področja ministrstva (Zakon o upravi - 20.
člen). *
3.

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

Cilj je v zagotovitvi učinkovitega inšpekcijskega nadzora ob zagotovitvi ustreznih materialnih
pogojev dela za delo inšpektoijev oziroma inšpektorata.
4.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
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obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Poraba na PP2909, 4534, 6619 je glede na pretekla leta, ko si bili programi inšpekcij
podcenjeni, prikazana nad dovoljenim povečanjem sredstev. Na PP 2909 se nadaljujejo
aktivnosti iz leta 2000 pri izvajanju programa informatizacije inšpektorata (računalniki,
mrežne povezave lokacij, računalniška opismenjenost zaposlenih). V cilju, da se zagotovi
racionalnejša poraba materialnih stroškov na področju prevoza, kilometrine, dnevnice je
podaljšan najem 3 vozil za opravljanje službenih voženj ter glede na operativne potrebe v
zvezi z novimi zadolžitvami pri izvajanju inšpekcijskega nadzora, ki izhajajo Iz materialnih
predpisov je predviden najem ustreznega terenskega vozila z vgrajeno računalniško opremo
(transporterja). Z vlaganjem v znanje in razvoj bi na kontu 402907 zagotovili finančna
sredstva za kontinuirano funkcionalno izobraževanje inšpektorjev.
S.

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

Glavni cilj v planu podprograma so zagotovitev ustreznih materialnih pogojev za učinkovito
in racionalno delo inšpektorjev oziroma inšpektorata.

2422 DIREKCIJA RS ZA ŽELEZNICE
13032401 - Administracija
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Strokovna služba DŽP opravlja gospodarjenje z javno železniško infrastruktura pri čemer z
načrtovanjem programov dela in načrtovanjem finančnih sredstev ter izvajanjem financiranja
programov zagotavlja pogoje za izvajanje obvezne gospodarske javne službe izvajanja
prevoznih storitev v železniškem prometu in storitev na področju železniškega prometa javnih
dobrin in gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo. Pri tem zagotavlja tudi pogoje za
delo strokovne službe pri opravljanju nadzora nad porabo proračunskih v sredstev pri
izvajanju javne gospodarske službe. Strokovna služba DŽP izdeluje letne in srednjeročne
načrte vzdrževanja, modernizacije in gradnje javne železniške infrastrukture in pripravlja
izhodišča o mednarodnem sodelovanju ter z izdajo dovoljenj izvaja naloge za zagotavljanje
varnosti v železniškem prometu. Za nemoteno delo Direkcije za železniški promet v okviru
podprograma zagotavlja tudi sredstva za plače, materialne stroške in investicije in
investicijsko vzdrževanje državnih organov.
2.

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

V skladu z Zakonom o železniškem prometu je bila ustanovljena DŽP, ki v skladu z 21.
členom vodi postopke in izvaja naloge za dosego naslednji ciljev: 1. Zmanjševanje stroškov
upravljalca javne železniške infrastrukture in prometnega operaterja. 2. Načrtovanje razvoja
javne železniške infrastrukture v skladu s sprejetim Nacionalnim programom. 3. Nadzor nad
' izvajanjem javne gospodarske službe vzdrževanja, vodenja in prevoza. 4. Gospodarjenje z
javno železniško infrastrukturo.
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3.

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

PP 6608 - plače: Direkcija je prevzela izvajanje nalog v skladu z zakonom prefeklo leto,
dokončno pa bo organizacijsko in kadrovsko konstituirana za izvajanje nalog v letošnjem
letu. Zaradi navedenega pri načrtovanju finančnih sredstev za delo prihaja do odstopanj,
predvsem tudi zaradi kadrovske popolnitve na podlagi sklepa vlade in nakupa državnih
poslovnih prostorov za namene direkcije. Glede na to, da je postavka za nakup poslovnih
prostorov za leto 2001 odpadla, se prenese v plan za leto 2002.
4.

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

Dokončno konstituiranje direkcije in zagotovitev vseh potrebnih poslovnih sredstev(poslovnih
prostorov, rač. opreme in drugo) za izvajanje z zakonom določenega programa.

13032402 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne železniške infrastrukture
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika

Upravljanje obsega gospodaijenje z javno železniško infrastrukturo, vodenje železniškega
prometa pa obsega reguliranje voženj prometa vlakov, izdelavo voznih redov prevoznikov,
usklajevanje voznih redov s tujimi železniškimi upravljalci, dodeljevanje tras, pripravo
voznega reda in izvajanje potrjenega voznega reda.
2.

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

Dolgoročni cilj je ekonomsko in tržno naravnano gospodaijenje z javno železniško
infrastrukturo in omogočiti njeno obratovanje z lastnimi prihodki. Dolgoročni cilj vodenja
prometa je doseganje večje stopnje varnosti in urejenosti in sicer z uvedbo novih tehnologij
hkrati pa je cilj omogočiti različnim operaterjem prosti pristop pod enakimi pogoji.
3.

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

PP 6610
Trženje z javno železniško infrastrukturo, vodenje evidenc na osnovi sklenjene pogodbe
skladno z 9. členom Zakona o železniškem prometu. Vodenje prometa - opravljanje javne
gospodarske službe na osnovi 11. člena Zakona o železniškem prometu.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
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Na osnovi Zakona o železniškem prometu in pogodbe o upravljanju javne železniške
infrastrukture se izvaja financiranje javne gospodarske službe vodenje prometa, upravnih
stroškov in plačilo zavarovalnih premij za državno premoženje javne železniške
infrastrukture.

13032403 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Vzdrževanje obsega tekoče in investicijsko vzdrževanje, ki je opredeljeno in obrazloženo z
Nacionalnim programom razvoja javne železniške infrastrukture. Modernizacija obsega
obnovo in rekonstrukcijo obstoječe javne železniške infrastruktur. Novogradnje obsegajo
graditev nove železniške infrastrukture. Lastna udeležba in donacije EU. Sredstva po tej
postavki so namenjena za lastno udeležbo, ki so pogoj za anagažiranje mednarodnih finančnih
sredstev (kreditnih in nepovratnih).
2.

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

Dolgoročni cilj vzdrževanja je ohranjanje vrednosti in zagotavljanje nemotene obratovalne
sposobnosti naprav in opreme javne železniške infrastrukture in zagotavljanje prometne
varnosti. Dolgoročni cilj modernizacije je zmanjševanje stroškov tekočega vzdrževanja in
nenehno povečevanje varnosti v železniškem prometu ter doseganje večjih hitrosti.
Dolgoročni cilj gradnje: novogradnje železniških prog in s tem enakopravno vključevanje v
evropski železniški sistem, zlasti na 5. in 10. koridorju. Večje razvojne možnosti Luke Koper
in celotnega Slovenskega gospodarstva operaterjem prosti pristop pod enakimi pogoji Lastna
udeležba in EU donacije: koriščenje ugodnih kreditov in tehničnih pomoči EU, ki so
namenjena za razvoj transporta.
3.

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

PP - 6609
Tekoče in investicijsko vzdrževanje zajema izvajanje javne gospodarske službe na osnovi 11.
člena Zakona o železniškem prometu. Organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del, ki
omogoča normalno obratovalno sposobnost javne železniške infrastrukture in zagotavlja
prometno varnost. Modernizacija zajema izvrševanje vzdrževalnih del zaradi ohranjanja in
izboljšanja prometni lastnosti, organiziranje rekonstrukcjskih del, ki se opravljajo med
izvajanje železniškega prometa. Obnova in novogradnje, izpolnjevanje opredeljenih nalog z
Nacionalnim programom razvoja železniške infrastrukture. Lastna udeležba in donacije EU.
V okviru načrtovanih sredstev je predvideno za modernizacijo proge Ormož-Murska Sobota v
okviru programa Phare - program LSIF; program se bo izvajal 3 leta in prav tako Phare program ISPA sanacija useka Križni vrh - program se bo izvajal 2 leti.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
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Tekoče vzdrževanje SV in TK naprav, vozne mreže in elektroenergetskih objektov in prog.
Investicijsko vzdrževanje, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijsko
vzdrževanje. V okviru lastne udeležbe so zagotovljena sredstva za novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije po programu Phare za proge Ormož-Murska Sobota in sanacije
useka Križni vrh v skladu s fizično izvedbo v tem proračunskem leetu.

13032404 - Prevozne storitve v javnem železniškem prometu
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Sredstva za izvajanje javne gospodarske službe prevoza potnikov v notranjem železniškem
prometu in izvajanje kombiniranega železniškega transporta.
2.

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

Zmanjševanje eksternih stroškov države v transportu, zagotavljanje večje varnosti in pospešen
razvoj gospodarstva.
3.

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

Izvajanje prometne politike pomeni izvajanje javne gospodarske službe, prevoza potnikov v
notranjem javnem železniškem prometu in izvajanje kombiniranega železniškega transporta 4. in 6. člen Zakona o železniškem prometu.
4.

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

S financiranjem stroškov notranjega potniškega prometa zagotavljati dogovoijen obseg in
kakovost prevozov, v skladu s sprejetim železniškim voznim redom, številom in vrstami
potniških vlakov po progah, kot ji dogovorita DŽP in prevoznik. Prav tako se v okvir plana
vlakov, obseg in kakovosti opravljanja prevozov upoštevajo standardi glede hitrosti, ki jih
dopušča vozna mreža, povprečna potovalna hitrost in zamude.
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IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

2S MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR
Sprejeti
proračun 2000
0)

MIN/PU/GPR/PPR/PP

Predhodna
realizacija 2000
(2)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4H3):(2)
n.973J3l0-frSPg35g|

2511

^Ministrstvo za okolje in prostor

~~Y

1501 Okolievarstvena politika in snlošne administrativne
zadeve
15012501 Regulatorni okvir, splošna administracija in
oblikovanje politike
3016 Plače
3340 Materialni stroški
S731 Stroški Stalne misije RS pri EU
5725 Izvedenska mnenja
5806 Operacionalizacija, infrastruktura in koncept EIONET-a
7617 Delovanje informacijskega sistema
1597 Sodelovanje v okviru OZN
1600 Članarine in prispevki mednarodnim organizacijam
9710 Obveznosti iz meddržavnih komisij za vodno gospodarstvo
5496 Sofinanciranje nevladnih organizacij
5726 Opravljanje finančnih storitev za popotresno obnovo Posočja
7807 Investicije m investicijsko vzdrževanje državnih organov
8457 PHARE CPCU - Okolje - SL 9805
1360 Agende 21 in trajnostni razvoj
1361 Obvez.okvirnne konvencije ZN o spremem.podnebja in
priključitev v EU s področja ublažitve spremembe podnebja
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nad/.or
15022501 Izboljšanje stanja okolja
1598 Aktivnosti za približevanje k Evropski Uniji
4404 Predpisi
6336 Ciljni raziskovalni projekti
4405 Informacijsko - promocijska dejavnost
1088 Predelava živalskih odpadkov ter skladiščenje in odstranjevanje
produktov predelave
6736 Saniranje neurejenih odlagališč in starih bremen
6742 Razgradnja odsluženih motornih prevoznih sredstev
2137 Lastna udeležba ■ PHARE - CBC
2416 Plačilo da\ ka na dodano vrednost o projektov PHARE
5735 Lastna udeležba ISPA - Tehnična pomoč za realizacijo investicij
v komunalni infrastrukturi v skladu z Državnim programom za
prevzem pravnega reda EU
5736 Lastna udeležba - PHARE - Project Preparation Facility
5739 Lastna udeležba ISPA - realizacija investicij v komunalni
infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem
pravnega reda EU
6738 Phare CPCU - Nacionalni Phare
6739 Phare CFCU • CBC Avstrija 1999
6740 Phare CFCU - CBC Italija 1999
8287 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
ze leto 199: - SL9505
8294 PHARE CFCU - ECO Adria
8307 PHARE CFCU - Vipava
8337 PHARE CFCU-TRI N-123
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3.931.750 >1

3.589.399^11

7.966.164 j\

221,9^

1.067.059

1.206.577

1.600.696

132.7

1.067.059

1.206.577

1.600.696

132,7

692.365
154.630
16.000
700
5.000
28.000
7.280
70.000
20.464
13.000
8.000
51.620
0
0
0

735.139
153.102
0
0
11.139
27.364
6.596
1.295
5.153
10.570
8.370
42.071
205.777
0
0

874.953
165.588
22.430
487
53.969
27.275
10.716
135.289
19.840
15.000
4.870
59.521
181.538
9.740
19.480

119.0
108,2

2.011.803
2.011.803
40.080
70.000
40.000
30.000
0

1.512.767
1.512.767
19.033
56.905
11.607
26.013
0

4.944.610
4.944.610
34.830
29.220
24.350
35.066
2.435.000

326.9
326,9
183,0
51,3
209,8
134,8

100.000
10.000
174.731
0
20.000

13.200
57.000
29.174
36.586
52.279

14.880
25.220
59.520
22.816
79.360

112.7
44,2
204,0
62,4
151.8

35.000
370.000

19.797
401.000

29.960
600.000

151,3
149,6

100.613
96.895
343.998
63.659

0
0
0
1.158

0
0
0
0

0,0

122.000
12.365
0

0
0
11.300

0
0
0

0.0

484,5
99,7
162,5
10.446,2
385,0
141,9
58,2
141,5
88,2
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
min/pu/gpr/ppr/pp

Sprejeti
proračun 2000
(1)

8338 PHARE CFCU - Program triletaralnega sodelovanja z Avstrijo
in Madžarsko za leto 1995 - ZZ 9524
8349 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za
leto 1996- SL 9701
8361 PHARE CFCU - TNP- 1
8455 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1996 - SL 9608
8456 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1997-SL9702
8509 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99
8513 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturmh projektov za
leto 1999 - LSIF99 - SL 9901
8514 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturmh objektov za
leto 1994 - LSIF99 - SL 9904
9708 Lastna udeležba -Phare - nacionalni program
9705 Lastna udeležba • GEF
1362 Izvajanje operativnih prog. s področja ravnanja z odpadki
1364 Nacionalni program voda
1365 Implementacija direktive EU o skupni politila do voda
1366 Sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15042501 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
8281 PHARE CFCU - Pikol
8458 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1998- SL 9807
8511 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovanje z Italijo za leto 1998 SL 9802
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
15052501 Ohranjanje bioLske raznovrstnosti in varstvo naravnih
vrednot
9707 Mednarodni projekti Life III - narava
1368 Lastna udeležba PHARE-CBC-KP Goričko
1367 Posredovalni mehanizem Konvencije o biološki raznovrstnosti
1601 Prostorska politika in splošne administrativne zadeve
16012502 Regulatorni okvir, splošna administracija in
oblikovanje politike
1369 Gradbeni pnzvodi -izvedenjska mnenja
1370 Predpisi 'stanovanja,gradbeni proizvodi in urejanje prostora)
1371 Aktivnosr. k približevanju k EU (gradbeni proizvodi)
1372 Ciljni raziskovalni programi - prostor in stanovanja
1373 PHARE-TMinningprojekt-HorizontalFramexorkLegslation and
Instituhon Infrastruktur
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16022501 Reforma sistema gospodarjenja s prostorom
1599 Sredstva za delo sistema slovenske geoinformacijske
infrastrukture
4056 KreditSI30R za projekt • Geografski informacijski sistem
5727 Nastavitev sistemov geokodiranih podatkov
6339 Nastavitev drugih geoorientiranih digitalnih baz
8283 Kredit\I30R za projekt Geografski informacijski sistem
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Predhodna
realizacija 2000
Č)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4H3):iP)

8.995

2.203

0,0

163.162

72.290

0.0

2.559
0

3.251
100.999

0,0
0.0

0

117.668

0,0

0
0

76.707
106.625

29.220
581.740

38.1
545,6

0

114.229

155.898

136,5

183.746
24.000
0
0
0
0
0
0
0
o

183.743
0
0
0
0
0
72.713
72.713
6.295
15.249

45.440
0
35.410
2.922
15.480
688.278
11.506
11.506
0
0

24,7

15.8
15,8
0.0
0.0

o

51.168

11.506

22,5

35.104
35.104

192
192

101.809
101.809

52.96S.4
52.965,4

35.104
0
0
0
0

192
0
0
0
0

64.288
35.082
2.439
94.189
94.189

33.445,4

0
0
o
o
o

0
0
0
0
o

974
58.440
16.074
5.065
13.636

215.284
215.284
4.784

197.151
197.151
4.296

139.161
139.161
4.878

70.6
70,6
113,6

17.000
50.500
75.000
68.000

17.000
44.685
64.226
66.944

0
56.362
7 -.921
0

0.0
126.1
121.3
0.0

poročevalec, št. 16/V

IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

Leto 2001
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP

602.500
602.500
2.500
600.000
0

1605 Spodbude stanovanjske gradnje: posojila in premije
16052501 Spodbujanje stanovanjske gradnje
5730 Kontrola poslovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij
6743 Premiranje varčevalnih vlog
1378 Objektne subvencije za denacionalizrana stanovanja
|2512 frj Geodetska uprava RS

X

1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki
15032501 Nadzor in kontrola sevanj
3031 Plače
3355 Materialni stroški
1298 Geotektonske raziskave za oceno varnosti
1319 Publikacije in obveščanje javnosti
5 748 Članarine MAAE in USNRC
4411 Varstvo pri delu
4412 Knjižnica URSJV
5019 Komisija za jedrsko varnost in preverjanje znanja operaterjev
5020 Jedrska varnost
5060 Enkratne naloge jedrske varnosti
5061 Trajne naloge s področja jedrske varnosti
6356 Vzdrževanje pripravljenosti
6809 Razširitev nadzora jedrskih materialov
7812 Obratovanje mreže za zgodnje obveščanje
poročevalec, št. 16/V

600.000
600.000
0
600.000

Predlog
proračuna 2001
(3)
1.074.193
1.074.193
2.533
972.160
99.500

Indeks
(4)=(3):(2)
179.0
179,0
162.0

^|^^^3;562;0^r___3^6;I^[^__^057;7^[ji

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16022503 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
3029 Plače
3353 Materialni stroški
1813 Vladna komisija za standardizacijo zemljepisnih imen
6818 Izdelava državnih topografskih kart
1932 Promocije, razstave, publikacije
2411 Vzpostavitev evidence nepremičnin
4057 Evidentiranje rabe zemljišč v zemljiškem katastru
5775 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin
6344 Predpisi
6345 Vodenje geodetskih evidenc
6811 Sanacija geodetske mreže
6812 Geodetske podlage za državno mejo s Hrvaško
6817 Ciklično aerosnemanje
6819 Vzpostavitev topografskih baz
1812 Članstvo v mednarodnih geodetskih asociacijah
7811 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
6734 PHARE - Posodobitev zemljiškega katastra in zemljiške knjige
8555 PHARE CFCU - SNP 99 - Posodobitev zemljiškega katastra in
zemljiške knjige
1399 PHARE - Lastna udeležba
300 Glavni urad - geodetski podatki
2513 |[Uprava RS za jedrsko varnost

Predhodna
realizacija 2000
(2)

3.562.020
3.562.020
1.807.393
346.900
1.000
5.000
6.000
86.000
5.000
748.727
3.000
292.182
10.000
1.000
63.600
11.000
2.500
105.500
67.218
0

3.436.144
3.436.144
1.885.614
307.316
1.000
5.000
5.998
89.224
4.999
382.643
2.970
302.860
3.381
1.000
79.099
11.000
1.679
72.529
0
58.261

4.0S7.784
4.057.784
2.211.110
336.061
1.961
4.870
11.689
88.634
0
823.377
974
270.318
9.740
974
59.364
5.844
1.949
146.413
0
29.220

0

0
221.570

55.286
0

0,0

392.127

116,7^

392.127
392.127
228.792
27.129
2.922
4.514
60.228
879
2.435
1.169
0
0
12.271
2.451
1.755
7.890

116.7
116.7
123.8
108.2
39,9

327.028

K

327.028
327.028
174.301
25.414
4.412
0
60.000
1.151
327
1.298
23.083
5.087
8.270
1.135
578
4.625
1114

336.109
1C
336.109
336.109
184.858
25.079
7.331
0
60.033
704
324
926
17.017
1.644
12.504
2.582
241
6.053

118.1
118,1
117.3
109.4
196.1
97,4
194.9
99,3
0.0
215.2
32,8
89.3
288,1
97.4
75.0
53.1
116,1
201,9
50.2

100.3
124,8
752,7
126,3
0,0
0.0
98.1
94.9
728.5
130.3

4. marec 2001

IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

25 MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR
Sprejeti
proračun 2004
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP

5.435
11.912
0

7818 Radiološka varnost
7821 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
8647 Prevajanje teksta " Training on Off- Si de Emergency
Managemant in CEE - tuja donacija
1379 Donacija za sanacijo černobilskega sark
|2514 ||llrad RS za prostorsko planiranje

"II

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16022505 Prostorsko načrtovanje
3104 Plače
3428 Materialni stroški
1799 Prostorske analize in plan Slovenije
1802 Prostorski izvedbeni akti RS in druga dokumentacija
1934 Promocija prostorskega načrtovanja in razvoj metodologij
6351 Regionalno in lokalno načrtovanje, subvencije in intervencije za
izdelavo občinske prostorske dokumentacije
7823 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
1382 Mednarodni vidik prostorskega planiranja
1383 Regionalno načrtovanje
|251^^[Hidiwne»eorološk^avodRSr

"II

1S06 Splošne okolievarstvene storitve
15062501 Informacijski sistem varstva okolja in narave
3034 Plače
3358 Materialni stroški
4058 Vojaška meteorologija
5014 Meteorološka zaščita letalskega prometa
6826 Vzdrževanje skupnih infrastrukturnih naprav -1 ojkova
5011 Hidrološki monitoring
5012 Meteorološki monitoring
1794 Kakovost zraka - mednarodne zadolžitve
3756 Kotizacije in potni stroški v mednarodnih organizacijah
4059 Članstvo v mednarodnih organizacijah
6821 Mednarodni projekt LACE in komunikacije
6823 Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih spremembah
6824 Mednarodni monitoring voda
1795 Redne publikacije
1937 Radarski monitoring
5009 Kakovost zraka - monitoring
5010 Kakovost voda - monitoring
5016 Umerjanje meteoroloških in hidroloških instrumentov
6820 Informacijski sistem varstva okolja
7829 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
6725 Slovensko - ameriški projekt; DONACIJA
8181 Projekti COST ■ TUJA DONACIJA
8298 Seminar hidrologije
8333 UNDP OEF - Materialni stroški - TUJA DONACIJA
8427 ALOCLIM ■ TUJA DONACIJA
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
Indeks
proračuna 2001
W (4H3):C2)

4.435
11.577
802

0
19.692
0

0

20.000

620.5481|

547.93Šfr|~

Jj7a769j[_

620.548
620.548
238.730
45.384
90.750
100.000
24.000
103.974

547.935
547.935
255.825
43.743
91.309
47.019
14.667
77.283

570.769
570.769
320.455
44.117
86.800
36.324
10.241
49.792

17.710
0
0

18.089
0

16.707
2.924
3.409

0.0
170,1
0.0

104,
3
104.2
104.2
125.3
100,9
95,1
77.3
69,8
64.4
92.4

1.292.595 j]

1.320.545||

1.554.8571|

117,7|

1.292.S95
1.292.595
798.064
78.500
100
9.000
2.600
34.500
38.400
5.100
4.900
46000
10.500
1.500
1.500
5.000
2.800
18.000
64.300
6.600
5.000
160.231
0
0
0
0
0

1.320.545
1.320.545
813.779
73.056
0
7.990
1.674
31.384
37.728
4.658
5.055
51.449
3.452
1.311
1.234
4.875
3.066
17.260
63.846
5.920
4.809
116.184
800
98
31
2.724
262

1.554.857
1.554.857
968.111
67.774
98
'.119
0
38.969
47632
510
5.164
48.798
26.370
2.535
0
5.261
3.123
25.411
'3.712
14.611
30
1J3.840
0
0
0
0
0

117.7
117.7
119,0
92.8
89,1
0.0
124.2
126.3
10.9
102.2
94,8
763,9
193.3
0.0
107.9
101.9
147,2
115.5
246.8
0.6
123.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

poročevalec, št. 16/V

IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
8589
8704
1384
8682
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
235

WMO - USDA - TUJA DONACIJA
ALATNET - tuja donacija
Sofinanciranje Phare programov
Osnovna sredstva - sredstva odškodnine
Klimatsko - meteorološki podatki
Razne publikacije
Meteorologija - pogodbe
Hidrološki podatki
Hidrologija - pogodbe
Varstvo okolja - podatki, mnenja
Varstvo okolja - pogodbe
Analize vzorcev vode
Center za kakovostne meritve - umerjanje inštrumentov
Storitve številke 090 - Telekom
Posredovanje napovedi uporabnikom
Počitniška dejavnost

[2517_ |[Uprava RS za geofiziko

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
J.

1604 Gradbena regulativa in nadzor
16042501 Priprava regulative za potresno odporno gradnjo
3035 Plače
3359 Materialni stroški
123 Strokovno srečanje Poljče 2000
1753 Potresno inženirstvo
1755 Seizmološki monitoring
2963 Geofizikalni monitoring
2964 Geološki monitoring
6364 Priprava osnov za zakonodajo
6365 Strokovna srečanja
7831 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
|2521

|[Uprava RS za,varstvo narave"

"1|

1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne
zadeve
15012501 Regulatorni okvir, splošna administracija in
oblikovanje politike
5980 Plače
3430 Materialni stroški
5767 Računalniške storitve
7845 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
8605 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine
203 Počitniška dejavnost
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15022501 Izboljšanje stanja okolja
1944 Nacionalni program varstva okolja
5418 Poročilo o stanju okolja
1782 Recenzije in revizije
4061 Inventarizacija odlagališč
poročevalec, št. 16/V
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Predhodna
realizacija 2000
(2)
294
1.843
0
700
5.492
178
4.474
1.432
579
166
30.406
787
496
1.103
19.701
250

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4K3):C2)
0
0,0
0
0,0
75.789
0
0,0
0
0,0
0
0.0
o
0,0
o
0.0
o
0.0
o
0.0
o
0,0
o
0,0
o
0,0
o
0,0
o
0,0
o
0.0

409.862
409.862
409.862
97.196
34.949
0
6.500
46.727
9.080
53.700
2.300
1.800
157.610

379.464
379.464
106.312
21.894
1.068
6.450
11.109
5.875
50.607
2.159
1.538
172.452

6.360.496 ||

5.764.116^[~

673.453

673.654

843.765

125.3

673.453

673.654

843.765

125.3

502.609
139.111
27.983
3.750
0
0
811.253
811.253
10.363
6.219
8.291
4.000

549.102
92.997
27.639
3.469
108
338
645.889
645.889
7.909
120
590
2.499

697.373
103.393
38.535
4.464
0
0
453.316
453.316
8.-67
4.482
1.949
2.924

127,0
111.2
139.4
128.7
0.0
0.0
70.2
70,2
110.8
3.735.0
330.3
117,0

415.438
415.438
124.196
26.351
0
8.774
22.662
2.975
12.755
2.435
1.852
213.438

109.5
109,5
116,8
120,4
0.0
136,0
204,0
50.6
25.2
112.8
120.4
123,8
_^04j2|

4. marec 2001

IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
min/pu/gpr/ppr/pp

Sprejeti
proračun 2000
(i)

4064
5046
5048
5049
7834
7835
7836
7837

Strokovne podlage za financiranje varstva okolja
Informacijski sistem varstva okolja
Študija ranljivosti okolja
Presoje vplivov na okolje
Študije in raziskovanje - varstvo okolja
Strokovna podlaga za lokalne javne službe varstva okolja
Informacijski sistem - kratkoročni koncept ravnanja z odpadki
Razvojni programi, plani, koncepti - kratkoročni koncept
ravnanja z odpadki
2136 Komunalna infrastruktura, javne službe in varstvo okolja
4062 Posredovanje pri uvozu, izvozu, tranzitu nevarnih odpadkov
6377 Mednarodni promet z odpadki
1385 Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji - okolje
.1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki
15032501 Nadzor in kontrola sevanj
5763 Rudnik Žirovski vrh
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15042501 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
2121 Javna vodnogospodarska služba - skupni program
2122 Varstvo obalnega morja
2125 Vodnogospodarska javna služba
2192 Investicijsko vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in naprav
2596 HE Golica - programi iz odškodnin Kelag
5764 Dokapitalizacija VGP-jev
6060 Upravna in razvojna dokumentacija
1943 Strokovne obveznosti po mednarodnih konvencijah
5762 Vodna zemljišča
4424 Strokovne podlage za vodnogospodarsko in prostorsko
dokumentacijo
5769 Dolgoročna strategija vodooskrbeRS
5776 Vodnogospodarske osnove
6373 Vodnogospodarski informacijski sistem - baze in evidence
6067 Ukrepanje pri ekoloških nesrečah
9714 Izvajanje nacionalnega programa vodnega gospodarstva
9716 Izvajanje odločb IRSVN
1386 Vzdrževanje vodnogosp. objektov v območju avtocest
1387 Recenzije in revizije - vode
1390 Aktivnosti za približevanje Evropski uniji - vode
1391 Lokacijski načrti za državne vodnogosp. objekte
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
15052501 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih
vrednot
8591 Komunikacijska podpora varstvu narave - TUJA DONACIJA
8597 Priprava dri. strategije (NBS&AP) za ohranjanje biotske
raznovrstnosti ■ TUJA DONACIJA
6572 Kozjanski park
6573 Triglavski narodni park
6747 Zavod za varstvo narave
6911 Regijski park Škocjanske jame
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)

Indeks
(4H3):(2)

30.382
12.436
2.080
2.000
41.454
15.028
5.000
5.000

1.206
10.731
0
200
16.771
1.255
2.749
3.914

4.898
10.876
A 754
1.65~
35.162
29.220
4.578
4.810

406, J
101,4

665.000
1.000
3.000
0
550.000
550.000
550.000
3.571.131
3.571.131
50.000
50.000
2.395.964
700.000
120.000
2.591
55.000
32.000
15.000
58.895

595.562
0
2.384
0
550.000
550.000
550.000
3.246.103
3.246.103
16.603
38.615
2.346.665
536.596
119.544
0
17.185
22.731
6.664
38.406

330.060
781
3.898
7.440
539.304
539.304
539.304
3.343.175
3.343.175
38.96,0
49.602
2.333.608
656.010
0
992
35.551
29.220
9.866
58.440

10.000
51.681
13.000
2.000
5.000
10.000
0
0
0
0
730.223
730.223

6.607
20.316
7.975
201
0
67.993
0
0
0
0
639.312
639.312

19.480
18.214
14.610
2.922
0
19.840
9.740
1.966
4.870
39.284
795.003
795.003

0
0

263
2.265

0#
0

0,0
0,0

60.000
160.000
204.000
50.000

69.879
168.498
191.702
54.000

90.06S
207.299
278.77'
72.326

128,9
123,0
145,4
133,9

828,5
209,7
2.328,3
166,5
124,4
55,4
163,5
98,1
98,1
98,1
103,0
103,0
234,6
128,5
99,4
122,3
0,0
206,9
128,5
148,0
152,2
294,8
89,7
183,2
1.451,9
29.2

124,4
124,4

poročevalec, št. 16/V

IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MIN/PU/GPR/PPR/PP

Sprejeti
proračun 2000
(1)

5771 Sofinanciranje plovila morske biološke postaje
9720 Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji
7832 Naravovarstveno usposabljanje in publikacije
2119 K aru um] e habitatnih tipov
4065 Informacijski sistem varstva narave, Študije in raziskave
1945 Mednarodno sodelovanje in konvencije - varstvo narave
2124 Akcije varstva narave in intervencije
5765 Članarine po mednarodnih obveznostih
2135 Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti
2191 Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave
5768 Naravni rezervat Škocjanski Zatok
6371 Nadomestila in odškodnine
6571 Zavarovana območja narave
1392 Recenzije in revizije- narava
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v
primerih nesreč
23022501 Posebni programi v primerih nesreč
5423 Intervencije ob naravnih nesrečah
6830 Komisija za oceno škod po naravnih nesrečah
2522 ||lnšpektorat RS za okolje in prostor
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15042501 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
7846 Javna dela
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16022504 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in
narave
5981 Plače
4526 Materialni stroški
6835 Izvedenska mnenja
5001 Rušenje nedovoljeno zgrajenih objektov
7847 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)

5.000
56000
6.500
15.000
6.600
7.000
7.000
41.727
15.000
7.000
49.396
7.000
33.000
0
24.436

0
24.182
4.211
1.041
6.741
5.472
1.981
29.179
18.122
0
35.159
6.930
19.685
0
.9.157

0
975
6.638
15.296
10.870
10.328
6.827
3.215
17.601
992
24.814
4.960
43.048
974
31.226

24.436
6.218
18.218

9.157
0
9.157

31.226
3.215
28.011

Indeks
(4H3):(2)
4,0
157.6
1.468,7
161,3
188.7
344.6
11.0
97.1
70,6
71,6
218.7
341.0
341,0
305.9

822.897 |

840.177||

1.010.382^|

120^

S.000
5.000
5.000
817.897
817.897

0
0
0
840.177
840.177

0
0
0
1.010.382
1.010.382

120.3
120,3

671.769
88.283
2.500
38.803
16.542

727.743
87.318
759
12.531
11.826

886.737
100.683
803
10.879
11.280

121.8
115.3
105.9
86,8
95.4
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B. Račun finančnih terjatev in naložb

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Sprejeti
proračun 2000
(i)

min/pu/gpr/ppr/pp

l^5^^J[Ministrstv<^aol«)Jjeinprosto''

J.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15022501 Izboljšanje stanja okolja
7254 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada RS
6914 Ekološko razvojni sklad
6918 PHARE CFCU - ECO sklad
8527 PHARE CFCU - Slovenski nacionalni program - ECO sklad SNP99
1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije
16052501 Spodbujanje stanovanjske gradnje
6913 Stanovanjski sklad
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Predhodna
realizacija 2000
(2).

2.783 .600 |

852.981
K

1.186.200
1.186.200
297.500
295.600
593.100
0

852.981
852.981
428.051
0
0
424.931

1.597.400
1.597.400
1.597.400

0
0
0

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4>=(3):(2)

2.945.440
K
1.345.440
1.345.440
255.000
800.000
0
290.440

345,3>
157.7
15 7,7
* 59.6

68.3

1.600.000
1.600.000
1.600.000

poročevalec, št. 16/V

IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

A. Bilanca odhodkov
Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
(2)
ni

MIN/K3/K4 '

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
•t001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspešnost
4004 Nadurno delo
4005 Plače za delo po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko varovanje
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)
402 " Kazn i in odškodnine
402S Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
403 Plačila domačih obresti
4055 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim
kreditodajalcem
410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustano\-am
413 Drugi tekoči domači transferi
4150 Tekoči transferi drugim ravnem države
4155 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih
služb
414 Tekoči transferi v tujino
4145 Drugi tekoči transferi v tujino
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
4201 Nakup prevozni h sredstev
4202 Nakup opreme
4205 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Inststicijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
42OS Študije o iz\'edljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
430 Investicijski transferi
4500 In\>esticijski transferi drugim ravnem driave
4502 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
4505 Investicijski transferi javnim podjetjem
4506 Investicijski transferi posameznikom
45 0 ~ Investicijski transferi javnim zavodom in ja\-nim
gospodarskim zavodom
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Leto 2001
v tiioč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001

4.432.797
3 799.451
151.929
312.208
126.846
14.299
0
28 064
628.069
349.586
272.164
2.369
3.950
6.178.286
623.091
139.582
261.590
95.541
160.905
2.050.911
39.205
7.404
0
2800.057
0
0

27,34%
23,43%
0,94%
1,93%
0,78%
0,09%
0,00%
0,17%
3.87%
2,16%
1,68%
0,01%
0,02%
38.10%
3,84%
0,86%
1,61%
0,59%
0,99%
12,65%
0,24%
0,05%
0,00%
17,27%
0.00%
0,00%

5.353.037
4.595.024
162.136
350.964
177.601
11.448
0
55.864
759.379
422.662
329.068
2.868
4.781
9.188.426
569.474
2.554.273
281.440
105.218
237.039
2 007.118
63.730
2.631
214.766
3.152.737
0
0

24.36%
20.91%
0.74%
1.60%
0,81%
0,05%
0,00%
0.25%
3.46%
1,92%
1,50%
0,01%
0,02%
41.82%
2,59%
11,62%
1,28%
0.48%
1,08%
9,13%
0,29%
0,01%
0,98%
14,35%
0.00%
0,00%

550.000
550.000
0
0
0
34.773
34.773
566.103
62.200
503.903

3.39%
3,39%
0,00%
0.00%
0,00%
0.21%
0,21%
3.49%
0,38%
3,11%

540.086
539.304
782
130
130
31.750
31.750
834.187
143.500
690.687

2.46%
2,45%
0,00%
0.00%
0,00%
0.14%
0.14%
3.80%
0,65%
3,14%

0
0
1.509.605
0
0
649.068
2.845
581.444
29.995
651
245.601

0.00%
0,00%
9.31%
0,00%
0,00%
4,00%
0.02%
3.59%
0,18%
0.00%
1.51%

20:000
20 000
1.901.969
0
51.530
717 596
2229
598.734
56.829
23.858
450 531

0.09° o

2.314.257
1 689 037
0
0
600 000
25.219

0.00%
14.27%
10,42%
0.00%
0,00%
3.70%
0,16%

662
3.344.346
2.366.144
50
992
972 160
5.000

0,00%
15.22%
10.77%
0,00%
0,00%
4,42%
0.02%

120.8
120.9
106,7
112,4
140.0
80,1
199.1
120.9
120,9
120,9
121,0
121.0
148.7
91.4
1.829,9
107,6
110.1
147,3
97,9
162,6
35.5
112,6

98.2
98,1

91.3
91,3
147.4
230,7
137,1

126,0
110,6
78,3
103,0
189,5
3664,4
183,4
144.5
140,1
162,0
19.8

4. marec 2001

IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
25 MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR

B. Račun finančnih terjatev in naložb
Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000

MIN/K3/K4

441 Povečanje kapitalskih deležev
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
4415 Povečanje drugih finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije podjetij
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije
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424.931
0
424.931
428.051
428.051

1121

49,82%
0,00%
49,82%
50,18%
50,18%

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
(31
2.945.4401 |l 00>0<>%
2.690.440
2.690.440
0
255.000
255.000
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
25

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

15012501 REGULATORNI OKVIR, SPLOŠNA ADMINISTRACIJA IN
OBLIKOVANJE POLITIKE
2511 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

7807 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Planirana sredstva so namenjena za razvoj in dopolnjevanje informacijskega sistema MOP
tako na področju strojne, programske in komunikacijske opreme. Planirane so nadaljnje
investicije v delovanje lokalnih omrežij, nabavo ter zamenjavo informacijske opreme, tako
strojne kot programske, za MOP in organe v sestavi, in za vzdrževanje strojne opreme.
Predvidene investicije so opredeljene v skladu s Strategijo uvajanja informacijske
infrastrukture v državne organe RS.
7617 Delovanje informacijskega sistema
Planirana sredstva so namenjena za razvoj in dopolnjevanje informacijskega sistema MOP.
Sredstva so namenjena informatizaciji MOP, informacijskemu in geoinformacijskemu
izobraževanju delavcev MOP in vseh organov v sestavi, vzdrževanju programske in strojne
opreme in financiranju Centra za podporo uporabnikov.
Prav tako se bodo sredstva uporabljala za vzdrževanje informacijske opreme, nujna popravila,
zamenjave pokvaijenih oziroma dotrajanih delov računalniške opreme, ki sodijo med potrošni
material, dograditve računalniške opreme, čiščenje računalniške opreme, nabavo računalniške
literature in programske opreme, naročnino na RJS-INFO, kopiranje, potne stroške, nabavo
potrošnega materiala in druge materialne stroške informatizacije.
Predvidene investicije so opredeljene v skladu s Strategijo uvajanja informacijske
infrastrukture v državne organe RS.
9710 Obveznosti iz meddržavnih komisij za vodno gospodarstvo
Varovanje in ohranjanje vodnega režima mejnih vodotokov
Na podlagi določil meddržavnih pogodb s sosednjimi državami so ustanovljene stalne
komisije za urejanje vprašanj s področja vodnega gospodarstva na mejnih povodjih in
vodotokih. Stalne komisije na svojih rednih zasedanjih sprejemajo sklepe, s katerimi rešujejo
odprta vodnogospodarska vprašanja. Sklepi vsebujejo tudi določene finančne obveznosti za
obe pogodbenici.
5806 Operacionalizacija, infrastruktura in koncept EIONET-a
Strateški cilj vzpostavitve EIONET-a je vzpostaviti in voditi sistem (z vidika organizacije,
komunikacije, vsebine in s tehničnega vidika), ki bo zagotavljal kvalitetne, pravočasne,
zanesljive informacije v podporo in kot nadzor trajnostnega razvoja, za potrebe EEA in
Slovenije. Podatki in poročila bodo dosegljivi javnosti skozi svetovno spletno omrežje.
Vsa dela se nanašajo specifično na zagotavljanje podatkov za EIONET, ki podpira poročanje
v celoti in na evropski ravni za nekatere segmente direktiv, ki se nanašajo na poročanje, za
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nekatere pa v celoti. Planirana sredstva pokrivajo vsa področja in horizontalne aktivnosti
EIONET-a.

1597 Sodelovanje v okviru OZN
Republika Slovenija je kot članica Organizacije združenih narodov dolžna sodelovati pri
delovanju organov in specializiranih organizacij OZN. Sredstva na postavki 1597 so
predvidena zlasti za aktivnosti v okviru naslednjih institucij:
• Komisija ZN za trajnostni razvoj (UNCSD), katere formalna članica je RS v obdobju
2000-2003,
• Program ZN za človekova naselja (Habitat),
• Program ZN za okolje (UNEP),
• Ekonomska komisija ZN za Evropo (UN ECE) in njeni organi,
• Sklad za svetovno okolje (GEF),
• dejavnosti na temelju mednarodnih pogodb ZN s področja pristojnosti MOP,
• dejavnosti na temelju sprejetih strategij v okviru procesa Okolje za Evropo; multilateralno
in bilateralno sodelovanje za zagotavljanje trajnostnega razvoja .
1600 Članarine in prispevki mednarodnim organizacijam
Pogodbenice mednarodnih pogodb v smislu Zakona o zunanjih zadevah so dolžne za
izvajanje programov aktivnosti, za raziskave, za delovanje stalnih sekretariatov in za kritje
drugih stroškov zagotavljati finančne prispevke. Kot končni izvajalci nekaterih aktivnosti so
zadnja leta do vključno 2000 večino teh obveznosti načrtovali in poravnavali organi v sestavi
MOP. Ker pa gre za obveznosti, ki se ne navezujejo na dejavnost temveč na status oz.
članstvo RS v posameznih mednarodnih pogodbah ali z njimi ustanovljenih organizacijah, so
za leto 2001 te obveznosti načrtovane v ožjem MOP. Iz te postavke se bodo krile tudi
eventualne nove obveznosti, ki bodo nastale v toku koledarskega leta.
8457 PHARE - CFCU - Nacionalni program za leto 1998-predpristopna pomoč na področju
okolja-SNP
Usposobitev skupine za pripravo in vodenje projektov na področju komunalne infrastrukture.
22501 Agende 21 in trajnostni razvoj
Implementacija trajnostnega razvoja v Sloveniji, kot jo opredeljuje zakon o varstvu okolja,
predvsem pa Nacionalni program varstva okolja.
22502 Obveznosti okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja in obveznosti pri
vključevanju v EU s področja ublažitve spremembe podnebja
Slovenija je z ratifikacijo Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja prevzela obveznosti
oblikovanja politik in ukrepov za ublažitev spremembe podnebja (zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov), ukrepov za prilagoditev spremembi podnebja in obveznosti rednega
poročanja Konvenciji. Ublažitev spremembe podnebja je visoka okoljsko-razvojna prioriteta
EU, ki v procesu vključevanja od držav kandidatk zahteva ustrezne aktivnosti in rezultate.
Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov predstavlja za Slovenijo zahtevno nalogo, ki bo
zahtevala strukturne spremembe pri oskrbi z energijo, njeni porabi, industrijski proizvodnji, v
transportu, kmetijstvu in pri ravnanju z odpadki. Prve analize kažejo tudi ranljivost Slovenije
v okviru spremembe podnebja, ki jo nakazujejo tudi posledice letošnje suše in katastrofalnih
poplav v letu 1990. Poslanstvo nalog je oblikovati ustrezno politiko in ukrepe za doseganje
ciljev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov z minimalnimi stroški ob upoštevanju
strateško razvojnih komponent, sinergističnih lokalnih in regionalnih okoljskih vplivov in
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drugih vidikov; vzpostaviti sistem za spremljanje stanja emisij in učinkov izvajanja ukrepov,
ter ustrezno poročanje Konvenciji in EU; oblikovati sistemske okvire za prilagoditev
spremembi podnebja.
2.

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

5496 Sofinanciranje nevladnih organizacij
Nevladne organizacije (NVO) so pomemben in najbolj organizirani del civilne družbe.
Posebna znanja in izkušnje NVO so pomemben prispevek k oblikovanju politik, strategij in
programov ministrstva ter sodelovanju pri pripravi zakonskih in podzakonskih dokumentov.
NVO delujejo kot partner ministrstva pri ozaveščanju, izobraževanju in lobiranju za dosego
ciljev trajnostnega razvoja, vključevanja okoljskih vidikov v druge sektorje in drugih ciljev
politike varstva okolja. Prav tako so partner pri izvajanju programa Partnerstvo za okolje in
programa implementacije Aarhuške konvencije, ki bo sistemsko omogočil dostop javnosti do
okoljskih informacij in pravice sodelovanja javnosti pri odločanju.
5806 Operacionalizacija, infrastruktura in koncept EIONET-a
Harmonizacija z EU zakonodajo - regulation EEC 1210/90, ki opredeljuje način sodelovanja
z Evropsko okoljsko agencijo; uresničevanje sporazuma o članstvu v Evropski okoljski
agenciji, ki gaje podpisala R Slovenija 9.10.2000, s katerim je sprejela pravice in obveznosti
iz članstva, kar se nanaša med drugim tudi na sodelovanje v delovnem programu agencije.
1597 Sodelovanje v okviru OZN
Usklajeno delovanje v mednarodni skupnosti za preprečevanje, zmanjšanje in odpravljanje
problemov na področju pristojnosti MOP v okviru OZN
1600 Članarine in prispevki mednarodnim organizacijam
Pogodbenice mednarodnih pogodb so dolžne plačevati finančne prispevke - članarine.
7617 Delovanje informacijskega sistema
Zagotovitev optimalnih pogojev dela na področju informacijske tehnologije.
t
7807 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja je cilj zagotovitev ustreznih pogojev
dela glede ustrezne strojne, komunikacijske in programske opreme.
9710 Obveznosti iz meddržavnih komisij za vodno gospodarstvo
Glavne naloge:
a) preučevanje iz tehniškega in gospodarskega stališča ukrepe, ki so v interesu pogodbenic
b) predlaga seznanjenje s problemi na kraju samem, kot tudi organizira topografska snemanja,
izdelavo študij in raziskovalnih del;
c) obravnava in predlaga izvajanje skupnih vodnogospodarskih del, pogoje in načine
izvajanja, delitev stroškov in organizira nadzor in tehnični prevzem izvedenih del in
obravnava vprašanja, ki se nanašajo na skupno varstvo voda, varstvo pred poplavami, varstvo
pred onesnaženjem ter obravnava vodnogospodarska vprašanja, ki se nanašajo na skupno
delovanje pogodbenic pri odpravi nevarnosti.
8457 PHARE - CFCU - Nacionalni program za leto 1998-predpristopna pomoč na področju
okolja-SNP
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Usposobljena skupina za pripravo in vodenje infrastrukturnih investicijskih projektov za
izvajanje EU okoljske zakonodaje, ki se sofinancirajo s sredstvi proračuna RS in EU
Programov.
22501 Agende 21 in trajnostni razvoj
Implementacija trajnostnega razvoja v Sloveniji z pripravo smernic in priporočil za trajnostni
razvoj, pomoč lokalnim skupnostim pri uveljavljanju trajnostnega razvoja na občinski ravni,
priprava in organizacija delavnic z namenom izobraževanja vseh akterjev na področju
uresničevanja trajnostnega razvoja.
22502 Obveznosti okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja in obveznosti pri
vključevanju v EU s področja ublažitve spremembe podnebja
Nacionalni program varstva okolja postavlja pripravo programov zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov kot prednostni cilj Slovenije pri prehodu v tretje tisočletje. Odločba Sveta
Evrope EU 93/389/EEC »Monitoring mechanism of Community C02 and other GHG
emissions«, dopolnjene z EU 99/296/EC, zahteva pripravo sistema za spremljanje emisij
toplogrednih plinov in oblikovanje programa zmanjševanja emisij. V ta namen je v skladu z
NPVO in v sodelovanju s pristojnimi resogi predvidena priprava programa zmanjševanja
emisij toplogrednih plinov in priprava tretjega poročila Konvenciji.
3.

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

1597 Sodelovanje v okviru OZN
Zakonska podlaga:
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (UL RS št. 71/94)
• Zakon o upravi (UL RS št. 67/94)
• članstvo Republike Slovenije v Organizaciji Združenih narodov (ZN)
• članstvo RS v mednarodnih pogodbah ZN s področja pristojnosti MOP
• Program okoljskih aktivnosti za Srednjo in Vzhodno Evropo in Strategija vključevanja RS
v gospodarsko obnovo Jugovzhodne Evrope
Republika Slovenija je kot članica Organizacije združenih narodov dolžna sodelovati pri
delovanju organov in specializiranih organizacij OZN. Sredstva na postavki 1597 so
predvidena zlasti za aktivnosti v okviru naslednjih institucij:
• Komisija ZN za trajnostni razvoj (UNCSD), katere formalna članica je RS v obdobju
2000-2003,
• Program ZN za človekova naselja (Habitat),
• Program ZN za okolje (UNEP),
• Ekonomska komisija ZN za Evropo (UN ECE) in njeni organi,
• Sklad za svetovno okolje (GEF),
• dejavnosti na temelju mednarodnih pogodb ZN s področja pristojnosti MOP,
• dejavnosti na temelju sprejetih strategij v okviru procesa Okolje za Evropo; multilateralno
in bilateralno sodelovanje za zagotavljanje trajnostnega razvoja.
Sredstva v proračunski postavki so namenjena za kritje stroškov potovanj - udeležba na
sestankih, konferencah ipd., za zagotavljanje prevodov gradiv, za reprezentanco in za pripravo
strokovnih gradiv, študij in delavnic.
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1600 Članarine in prispevki mednarodnim organizacijam
Zakonska podlaga: mednarodne pogodbe, ki jih je Republika Slovenija sklenila na področjih
pristojnosti MOP
Pogodbenice mednarodnih pogodb v smislu Zakona o zunanjih zadevah so dolžne za
izvajanje programov aktivnosti, za raziskave, za delovanje stalnih sekretariatov in za kritje
drugih stroškov zagotavljati finančne prispevke. Kot končni izvajalci nekaterih aktivnosti so
zadnja leta do vključno 2000 večino teh obveznosti načrtovali in poravnavali organi v sestavi
MOP. Ker pa gre za obveznosti, ki se ne navezujejo na dejavnost temveč na status oz.
članstvo RS v posameznih mednarodnih pogodbah ali z njimi ustanovljenih organizacijah, so
za leto 2001 te obveznosti načrtovane v ožjem MOP. Iz te postavke se bodo krile tudi
eventualne nove obveznosti, ki bodo nastale v toku koledarskega leta.
3016 Plače
V proračunu za leto 2001 in 2002 so pod plače in prispevke zaposlenih na Ministrstvo za
okolje in prostor, na proračunski postavki 3016 upoštevane dovoljene zaposlitve v skladu z
načrtom delovnih mest za leto 2000, prerazporeditve med organi, štipendisti vlade in
dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.1999, ter plan novih zaposlitev, vezanih na sklep
Vlade RS št. 142-11/00 z dne 05.06.2000, ki jih je vlada vključila v državni program
vključevanja Slovenije v Evropsko unijo.
3340 Materialni stroški
Zakonska podlaga:
■ Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS št. 71/94)
* Zakon o upravi (Ur.l.RS št. 67/94)
Planirana sredstva so potrebna za normalno delovanje osrednje enote ministrstva za okolje in
prostor. V okviru te postavke so planirana sredstva za kritje stroškov ki so povezani z rednim
delom naših delavcev.
5496 Sofinanciranje nevladnih organizacij
Zakonska podlaga:
Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 32/93, 1/96)
Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99)
Naraščajoče število okoljevarstvenih nevladnih organizacij (NVO), njihova razvejana
programska aktivnost ter vse večja zahteva po udeležbi teh organizacij v postopke odločanja
na področju varstva okolja narekujejo, da se v letu 2001 nameni več sredstev za delovanje
NVO. Obveznost vključevanja javnosti izhaja iz Konvencije o dosfopu do okoljskih
informacij, udeležbi javnosti pri okoljskem odločanju in do pravice v okoljskih zadevah, ter
Nacionalni program varstva okolja.
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projektov NVO, za programsko sofinanciranje
NVO kot strateških partnerjev pri oblikovanju in izvajanju politike varstva okolja in promociji
trajnostnega razvoja ter za njihovo participacijo pri pripravi zakonov, podzakonskih aktov,
strategij in drugih dokumentov v okviru ministrstva.
5726 Opravljanje finančnih storitev za popotresno obnovo Posočja
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov opravljanja finančnih storitev, ki se nanašajo na
delovanje državne pomoči po Zakonu o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju.
5731 Stroški stalne misije RS pri EU

4

- marec 2001

1127

poročevalec, št. 16/V

Zakonska podlaga:
■ Okoljska pristopna strategija za pridružitev k EU (Sklep Vlade
državnemu programu za prevzem pravnega reda EU)
Zaradi pospešenih aktivnosti pri vključevanju Republike Slovenije
Ministrstvo za okolje in prostor svojega predstavnika v Stalni misiji
okolje in prostor zagotavlja sredstva za plačo, dajatve ter prispevke in
in selitve.

27.03.1998 - Aneks k
v Evropsko unijo ima
pri EU. Ministrstvo za
pokriva stroške bivanja

5806 Operacionalizacija, infrastruktura in koncept EIONET-a
Zakonske podlage: Zakon o varstvu okolja - 73.,75. in 76. člen (Ur.l. RS št. 32/93, 1/96); 82.
člen 3. odst., 5 alinea, 106. člen Priloga XI - Evropskega sporazuma o pridružitvi; Strateški
cilj vzpostavitve EIONET-a je vzpostaviti in voditi sistem, ki bo zagotavljal kvalitetne,
pravočasne, zanesljive informacije v podporo in kot nadzor trajnostnega razvoja, za potrebe
EEA in Slovenije. Podatki in poročila bodo dosegljivi javnosti skozi svetovno spletno
omrežje. Planirana sredstva pokrivajo vsa področja in horizontalne aktivnosti EIONET-a. V
okviru proračunske postavke se predvidoma krijejo stroški: - stroški v zvezi z delovanjem
internet strani, - delni nakup strojne in programske opreme v okviru EIONET-SI in
vzdrževalna dela po potrebi; - izdelava nekaterih študij, ki so vezane na koncept EIONET-a
oz. horizontalne cilje; - izdelava podatkovnih baz (software), -plačilo tehničnih in drugih
storitev potrebnih za aktivnosti v okviru EIONET-a (reprezentančni stroški); -potovanja v
tujino za eksperte v okviru sodelovanja z EEA/EIONET.
7617 Delovanje informacijskega sistema
Zakonska podlaga:
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, št. 71/94)
• Zakon o upravi (Ur. 1. RS, št. 67/94)
Proračunska postavka je namenjena uvajanju novih informacijskih projektov in stalnemu
posodabljanju informacijske tehnologije in zaradi nemotenega in optimalnega dela na
ministrstvu. Glavni projekt, ki zajema vse informacijske dejavnosti je Informatizacija MOP.
7807 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Zakonska podlaga:
■ Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS, št. 71/94),
■ Zakon o upravi (Ur. 1. RS, št. 67/94)
Sredstva so namenjena stalnemu posodabljanju informacijske tehnologije zaradi nemotenega
in optimalnega dela na ministrstvu. Glavni projekt, ki zajema vsa vlaganja v informacijsko
infrastrukturo je Informatizacija MOP.
Za potrebe delovanja ministrstva, so sredstva na tej postavki namenjena tudi za nakup
osnovnih sredstev, predlaganih v načrtu nabav Servisa skupnih služb.
9710 Obveznosti iz meddržavnih komisij za vodno gospodarstvo
• Konvencija o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (Uradni list
RS, MP št. 5/99)
■ Konvencija o sodelovanju pri varstvu in trajnostni rabi reke Donave (Uradni list RS, MP
št. 12/98)
.
■ Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljnji veljavnosti
določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in
Republiko Avstrijo (Ur.l.RS, št. 14/93)
■ Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
o urejanju vodnogospodarskih razmerij (Ur.l.RS, št. 74/97, 75/97),
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Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Madžarske o reševanju vodnogospodarskih vprašanj (Ur.l.RS, št. 9/95, 10/95)
Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo Sporazum o pospeševanju gospodarskega sodelovanja - Osimski sporazum (Ur.l.RS, št.
40/92).

8457 PHARE - CFCU - Nacionalni program za leto 1998-predpristopna pomoč na področju
okolja-SNP
Zakonske podlage: Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št.
71/94); Zakon o upravi ( Ur.l. RS št. 67/94); Pogodba med (Finančni memorandum) SLO in
EU; Zakon o Ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med R Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije na drugi strani (Ur.l. RS št. 44/97); Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur.l. RS št. 94/99);
Nacionalni program varstva okolja (Ur.l. RS št. 83/99).
Programi za katere so predvidena sredstva: sredstva so predvidena za organizacijo in
koordinacijo priprave razpisne dokumentacije v skladu s Phare postopki za pripravo okoljskih
infrastrukturnih investicijskih projektov vodopreskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda in
ravnanja z odpadki, ki bodo prijavljeni za sofinanciranje iz naslova ISPA sklada ter sredstev
PHARE programa
22501 Agende 21 in trajnostni razvoj
Skrb za trajnostni razvoj je opredeljen kot pomembna strateška naloga države, ki jo
opredeljuje Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, 83/99). Aktivnosti posebej
opredeljuje sklep Vlade RS o ustanovitvi Slovenskega sveta za trajnostni razvoj (Uradni list
RS, 59/97), v okviru katerega vse tehnične in administrativne zadeve na tem področju vodi in
koordinira Ministrstvo za okolje in prostor.
22502 Obveznosti okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja in obveznosti pri
vključevanju v EU s področja ublažitve spremembe podnebja
Za pripravo programa bo potrebno pripraviti podlage, ki bodo kvantificirale potenciale
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, jih stroškovno ovrednotile, ter evaluirale tudi
strateško-razvojne vidike, vključno z mednarodno konkurenčnostjo gospodarstva,
znesljivostjo oskrbe, sinergističnim zmanjševanjem lokalne obremenjenosti okolja,
prispevkom k drugim sprejetim okoljskim obveznostim RS, ter socialno pravičnost in
sprejemljivost ukrepov. Brez priprave in izvajanja učinkovitega programa bo v primeru
ratifikacije in izpolnitve pogojev za veljavnost Kyotskega protokola lahko potrebnih več kot
40 milijonov USD letno za pridobitev ustreznih emisijskih kvot. Sistem za spremljanje emisij
bo poleg izpolnjevanja zahtev EU in Konvencije tvoril tudi osnovo za spremljanje izvajanja
ukrepov. Izdelava poročila Konvenciji je ena izmed osnovnih obveznosti pogodbenic, ki
poleg prikaza stanja emisij, pregleda ukrepov in politik z oceno njihovih učinkov ter projekcij
emisij zahteva tudi pripravo ocene ranljivosti in prikaz ukrepov za prilagajanje spremembi
podnebja. Izvajanje teh nalog sodi tudi v okvir prevzetih mednarodnih obveznosti RS, za kar
so potrebna ustrezna proračunska sredstva.
4.

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

5806 Operacionalizacija, infrastruktura in koncept EIONET-a
Vzpostavitev sistema EEA/EIONET na državni ravni.
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1597 Sodelovanje v okviru OZN
Uveljavljanje mednarodnih političnih in pravnih dokumentov v Sloveniji ter sodelovanje pri
njihovem oblikovanju in sprejemanju v skladu z interesi RS.
1600 Članarine in prispevki mednarodnm organizacijam
Plačilo mednarodnih članarin po mednarodnih pogodbah v letu 2001.
7617 Delovanje informacijskega sistema
Cilj vlaganj v informacijsko tehnologijo v letu 2001 je realizacija naslednjih novih projektov
in nadaljevanje večletnih projektov: Informatizacija MOP, Projekt pisarniško poslovanje,
Informacijski sistem za podporo odločanju, izdelava Strateškega načrta, Projektna pisarna in
posodabljanje in ažuriranje spletnih strani.
7807 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Cilj vlaganj v informacijsko tehnologijo v letu 2001 je posodobitev strežnikov, razširitev
mreže in prehod na okolje Windows 2000.
8457 PHARE - CFCU - Nacionalni program za leto 1998-predpristopna pomoč na področju
okolja-SNP
Usposobljena skupina za pripravo in vodenje okoljskih infrastrukturnih investicijskih
projektov za implementacijo EU zakonodaje na področjih odvodnje in čiščenja odpadnih
voda, vodooskrbe in ravnanja z odpadki.
9710 Obveznosti iz meddržavnih komisij za vodno gospodarstvo
Realizacija sklepov z zasedanj meddržavnih komisij v letu 2000, ki se nanašajo na izvajanje
ukrepov s področja varstva kakovosti voda, varstva pred škodljivim delovanjem voda,
vzdrževanje in obnove vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi (Kolpa, Sotla;
Mura), varstva ekosistemov, medsebojnega obveščanja ob nenadnih onesnaženjih in
izmenjavo podatkov o vodnem režimu.
22501 Agende 21 in trajnostni razvoj
Sredstva bodo v letu 2001 namenjena pripravi smernic in priporočil za uresničevanje
trajnostnega razvoja v državi na vseh ravneh organiziranosti družbe (priprava strokovnih
podlag), za pripravo in organizacijo delavnic za lokalne skupnosti ter za izdajo zbornikov in
drugih publikacij v namen izobraževanja na tem področju (lektoriranje, prevod in
publiciranje). Skladno s članstvom Slovenije v Komisiji za trajnostni razvoj pri Združenih
narodih so sredstva namenjena tudi za sodelovanje in udeležbo predstavnikov MOP na
mednarodnih delavnicah, seminarjih in drugih podobnih izobraževanjih, ki so potrebna za
uresničevanje trajnostnega razvoja v RS.
22502 Obveznosti okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja in obveznosti pri
vključevanju v EU s področja ublažitve spremembe podnebja
Zasnova, medresorska koordinacija in izdelava programa zmanjševanja emisij toplogrednih
plinov; pripravljene podlage za ratifikacijo Kyotskega protokola; pripravljeni osnutki
podzakonskih aktov ter zasnova implementacije sistema za spremljanje emisij toplogrednih
plinov; izdelano Tretje poročilo Konvenciji ZN o spremembi podnebja.
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15012501 REGULATORNI OKVIR, SPLOŠNA ADMINISTRACIJA IN
OBLIKOVANJE POLITIKE
2521 UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram obsega aktivnosti, s katerimi proračunski uporabnik zagotavlja ustrezno
zasedenost delovnih mest, skrbi za ustreznost delovnih pogojev, izobraževanje kadrov in
opremljenost z informacijsko opremo. Glavni izdatki podprograma so namenjeni za plače in
druge izdatke zaposlenih, materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje
osnovnih sredstev, vključno z informacijsko tehnologijo.
2.

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

Najpomembnejši dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno, strokovno, ažurno in učinkovito
opravljanje nalog, ki so v pristojnosti neposrednega proračunskega uporabnika.
3.

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

Izvajanje aktivnosti v okviru podprograma poteka na podlagi naslednjih zakonskih podlag:
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št. 71/94, 47/97, 60/99)
• Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94, 20/95)
• Zakon o delavcih v državni upravi (Ur. 1. RS št. 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-1., 4/93, 70/97,
38/99)
• Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS št. 32/93, 1/96),
• Zakon o razmeijih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Ur.l. RS 18/94, 36/96)
• Zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99)
• Zakon o izvrševanju proračuna Rs za leto 2000 (Ur.l. RS 9/00. 86/00)
in na njih temelječih ustreznih podzakonskih predpisih.
5980 Plače
Pri planiranju sredstev za plače so upoštevane najnujnejše nove zaposlitve, povezane tudi s
postopkom približevanja Slovenije EU, zaposlitve pripravnikov, redna napredovanja
zaposlenih in dodatek za delovno dobo.
3430 Materialni stroški
Materialni stroški vključujejo predvidene stroške tekočega poslovanja in normalnega
delovanja Uprave RS za varstvo narave, vključno z njenimi regionalnimi izpostavami.
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5767 Računalniške storitve
Sredstva so namenjena za vzdrževanje in nadgradnjo ter nabavo informacijske (strojne in
programske) in komunikacijske opreme in vzpostavitev informacijskih sistemov s področja
varovanja okolja in naravne dediščine, vključno z intervencijskimi programi.
7845 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje manjše vrednosti Uprave RS
za varstvo narave in njenih izpostav.
4.

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

Izboljšanje delovnih pogojev delavcev Uprave RS za varstvo narave, ki bo vplivalo na
kvalitetnejše in učinkovitejše delovanje Uprave.

15022501 IZBOLJŠANJE STANJA OKOLJA
2511 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih
uporabnika:

nalog neposrednega proračunskega

1088 Predelava živalskih odpadkov ter skladiščenje in odstranjevanje produktov predelave
MKGP je v decembru 2000 na osnovi odločbe EU 2000/70/EEC sprejelo ukrepe v zvezi s
TSE, s katerimi je prepovedalo rabo in promet kostno mesne moke za prehrano živali. S tem
ukrepom je treba podobno, kot je to v EU, za produkte toplotne obdelave živalskih odpadkov
zagotoviti uporabo v dejavnosti, ki ni povezana s prehrano za ljudi, ali pa za te produkte
zagotoviti odstranjevanje. V okviru finančnih sredstev te postavke se zagotavljajo sredstva za
toplotno obdelavo okoli 230.000 ton živalskih odpadkov v treh kafilerijah v Sloveniji ter
sredstva za odstranjevanje cca 70.000 ton produktov toplotne obdelave s sežiganjem.
2416 Plačilo davka na dodano vrednost o projektov PHARE
Sredstva so namenjena za plačilo preostalega davka na dodatno vrednost za nakup opreme za
HMZ za monitoring zraka, ki je sofinanciran s sredstvi PHARE.
8509 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99
Sredstva so namenjena izgradnji čistilnih naprav in kanalizacije v Bovcu, Kobaridu in Mostu
na Soči.
8513 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturnih projektov za leto 1999-LSIF 99-SL
9901
Sredstva so namenjena izgradnji glavnega kolektoija in zadrževalnega bazena za komunalne
odpadne vode v Mariboru.
8513 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturnih objektov za leto 1994 - LSIF 99-SL
9904
Sredstva so namenjena izdelavo tehnično investicijske dokumentacije za prijavo investicijskih
projektov izgradnje in čiščenja odpadnih voda v povodju Spodnje Save (Sevnica, Krško,
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Brežice), Mislinje (Dravograd, Mislinja) in obale (Koper, Izola, Piran) za sofinanciranje s
sredstvi EU programa ISPA.
1598 Aktivnosti za približevanje k EU
Predlog vključuje stroške usklajevanja slovenske zakonodaje s pravnim redom Evropske unije
ter stroške ostalih dejavnosti približevanja EU v skladu s pogajalskimi izhodišči in Državnim
programom za prevzem pravnega reda EU.
2137 Lastna udeležba - PHARE-CBC
Program vključuje izgradnjo čistilne naprave v Ilirski Bistrici, izgradnjo objektov za
energetsko izrabo lesne biomase z daljinskim ogrevanjem v občinah Gornji grad, Solčava,
Predvor in Nazaije, izgradnjo komunalne infrastrukture v poslovni coni Jesenice.
5735 Lastna udeležba ISPA - Tehnična pomoč za realizacijo investicij v komunalni
infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU
Planirana sredstva so namenjena za strokovno pomoč pri pripravi potrebne tehnične
dokumentacije (PGD, PZI), investicijskih projektnih nalog, predinvesticijskih zasnov,
investicijskih programov v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja (UL RS št. 82-4180/98, 86-4549/98, 43-2147/99, 793758/99) ter razpisno dokumentacijo in pripravo ter objavo razpisov v skladu z Zakonom o
javnih naročilih (UL RS št. 39/2000) ter postopki PHARE programa in za vključevanje
zunanjih strokovnjakov v komisije za pregled in oceno projektne dokumentacije v skladu z
Navodilom o pripravi in spremljanju investicijske dokumentacije in spremljanju investicij, ki
se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev proračuna RS (UL RS št. 16/1997).
Predvideni projekti so izbrani po kriterijih in usmeritvah evropske zakonodaje na področju
varstva okolja, hkrati pa so uvrščeni na prednostno listo Nacionalnega programa varstva
okolja in ustreznih sektorskih akcijskih načrtov varstva okolja.
5736 Lastna udeležba - PHARE Project Preparation Facility
Planirana sredstva so predvidena za organizacijo in koordinacijo priprave razpisne
dokumentacije v skladu s PHARE postopki za pripravo okoljskih infrastrukturnih
investicijskih projektov vodopreskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda in ravnanja z
odpadki, ki bodo prijavljeni za sofinanciranje iz naslova ISPA sklada ter sredstev PHARE
programa.
V jeseni leta 2000 se je začel izvajati projekt za institucionalno krepitev MOP v okviru
PHARE National Programme (zaposlitev novih strokovnih kadrov, izobraževanje, priprava
investicijskih projektov), za katerega je Evropska komisija odobrila 500.000 EUR. V skladu z
Finančnim Memorandumom Nacionalnega PHARE Programa je RS dolžna predvideti delež
lastnih sredstev.
5739 Lastna udeležba ISPA - realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z
Državnim programom za prevzem pravnega reda EU
Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje in razširitve infrastrukturnih
objektov za vodopreskrbo, izgradnjo in razširitev kanalizacijskega omrežja, izgradnjo in
razširitev čistilnih naprav, rekonstrukcijo in sanacijo odlagališč komunalnih odpadkov ter
modernizacijo in izgradnjo čistilnih naprav (v skladu z Državnim programom za prevzem
pravnega reda EU).
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Predvideni projekti so izbrani po kriterijih in usmeritvah evropske zakonodaje na področju
varstva okolja, hkrati pa so uvrščeni na prednostno listo Nacionalnega programa varstva
okolja in ustreznih sektorskih akcijskih načrtov varstva okolja.

-

9708 Lastna udeležba - Phare- nacionalni program
Program je namenjen za sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture v Bovcu,
Kobaridu in Mostu na Soči.
22506 Sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture
Program je namenjen za sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture po kriterijih
razpisa za zbiranje predlogov za izdelavo programa sofinanciranja izgradnje objektov in
naprav obveznih lokalnih javnih služb iz Proračuna RS 2001.
4404 Predpisi
Proračunska postavka Predpisi - 4404 je namenjena zlasti pripravi in izdelavi strokovnih
podlag, študij in recenzij, ki so podlaga za izdelavo in izdajo zakonskih in podzakonskih
aktov. Poleg tega proračunska postavka vključuje še določene druge aktivnosti, ki so
posredno povezane s pripravo predpisov, kot npr: nabava strokovne literature, prevajanje
evropskih direktiv in drugih predpisov, stroški organizacije in izvedbe seminaijev, konferenc
in izobraževanj v povezavi z varstvom okolja.
6336 Ciljni raziskovalni projekti
Na podlagi 24. člena Zakona o varstvu okolja, Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z
Ministrstvom za znanost in tehnologijo sofinancira raziskovalno-razvojne projekte v zvezi z
varstvom okolja, ki jih potrdi programski svet CRP oz. delovna komisija za okolje in vode.
V okviru prevzemanja pravnega reda EU bo predvidoma potrebno izdelati izhodišča za
izvedbo programov, ki imajo podlago v direktivah EU in opredeljujejo stanje okolja zlasti na
področju kvalitete zraka in industrijskega onesnaževanja.
Na področju gospodaijenja z vodami bodo izdelane strokovne podlage in programi, ki jih
določa Water Framework direktiva EU.
6736 Saniranje neurejenih odlagališč in starih bremen
Z uveljavitvijo temeljnih načel za ravnanje z odpadki, med katere sodi tudi saniranje
neurejenih odlagališč in starih bremen, prenašamo v slovenski prostor temeljna strateška
načela Evropske unije ter konkretiziramo tudi temeljna načela iz zakona o varstvu okolja.
6742 Razgradnja odsluženih motornih prevoznih sredstev
Slovenija je s sklenitvijo Evropskega sporazuma sprejela temelje okoljevarstvene politike EU
tudi na področju ravnanja z odpadki. Vzpostavljanje inštrumentov za uveljavljavitev EU
pravnega reda pa poleg sprejemanja novih okoljevarstvenih predpisov, kot bistveno, pomeni
tudi dograjevanje institucionalnega sistema za prenos teh zahtev v prakso oziroma njihovo
implementacijo/izvajanje. Jeseni 2000 je bila sprejeta tudi EU direktiva o ravnanju z
odsluženimi motornimi vozili.
22503 Izvajanje operativnih programov s področja ravnanja z odpadki
Slovenija je s sklenitvijo Evropskega sporazuma sprejela temelje okoljevarstvene politike EU
tudi na področju ravnanja z odpadki. Vzpostavljanje inštrumentov za uveljavljavitev EU
pravnega reda pa poleg sprejemanja novih okoljevarstvenih predpisov kot bistveno pomeni
tudi dograjevanje institucionalnega sistema za prenos teh zahtev v prakso oziroma njihovo
implementacijo/izvajanje.
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Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):

1088 Predelava živalskih odpadkov ter skladiščenje in odstranjevanje produktov predelave
Ker v slovenskem prostoru in tudi v neposredni okolici ni uporabnikov v produktov toplotne
obdelave živalskih odpadkov, jih je treba neškodljivo za okolje odstraniti s sežiganjem v
sežigalnicah odpadkov ali v industrijskih pečeh. Dolgoročno bodo ti stroški sicer bremenili
povzročitelje živalskih odpadkov, to je klavnice in mesno predelovalno industrijo,
kratkoročno pa se bodo stroški pokrivali iz proračunskih virov, podobno kot se to dogaja v
tem trenutku v EU.
2416 Plačilo davka na dodano vrednost projektov PHARE
Zagotovitev plačila DDV za nabavo opreme za HMZ, ki ga PHARE sredstva ne pokrijejo.
8509 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99
Izgrajeni sistemi odvodnje in čiščenja skladno z EU okoljsko zakonodajo v občinah Bovec,
Kobarid in Most na Soči.
8513 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturnih projektov za leto 1999-LSIF 99-SL
9901
Izgrajen sistem odvodnje in čiščenja skladno z EU okoljsko zakonodajo v občini Maribor.

8514 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturnih objektov za leto 1994 - LSIF 99-SL
9904
Pripravljena zahtevana tehnično investicijska dokumentacija za prijavo investicijskih
projektov izgradnje in čiščenja odpadnih voda v povodju Spodnje Save (Sevnica, Krško,
Brežice), Mislinje (Dravograd, Mislinja) in obale (Koper, Izola, Piran) za sofinanciranje s
sredstvi EU programa ISPA.
1598 Aktivnosti za približevanje k EU
Delni prevzem in implementacija pravnega reda EU.
2137 Lastna udeležba - PHARE-CBC
Zgrajeni sistemi odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Ilirski Bistrici, Sežani in
Ajdovščini.
5735 Lastna udeležba ISPA - Tehnična pomoč za realizacijo investicij v komunalni
infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU
Izdelana tehnično investicijska dokumentacija za infrastruktume objekte odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda, centrov ravnanja z odpadki, sistemov vodooskrbe.
5736 Lastna udeležba - PHARE Project Preparation Facility
Usposobljena skupina za pripravo in vodenje investicijskih projektov za izvajanje EU
okoljske zakonodaje, ki se sofinancirajo s sredstvi proračuna RS in EU programov.
5739 Lastna udeležba ISPA - realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z
Državnim programom za prevzem pravnega reda EU

4. marec 2001

1135

poročevalec, št. 16/V

Izgrajena komunalna okoljska infrastruktura, ki v celoti implementira EU zakonodajo na
področjih odvodnje in čiščenja odpadnih voda, vodooskrbe in ravnanja z odpadki
9708 Lastna udeležba - Phare- nacionalni program
Zgrajeni sistemi odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občinah Bovcu, Kobaridu
in Mostu na Soči.
22506 Sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture
Zgrajeni sistemi odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, infrastruktura za ravnanje z
odpadki in sistemi vodooskrbe, ki v celoti implementirajo EU okoljsko zakonodajo.
4404 Predpisi
Izvajanje Državnega programa za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002; priprava
strokovnih podlag za harmonizacijo predpisov na področju varstva okolja, in sicer na
splošnem področju, področju kvalitete zraka, ki vključujejo spremembe in dopolnitve zakona
o varstvu okolja ter izdelavo strokovnih podlag za sprejem drugih predpisov s področja
varstva okolja.
4405 Informacijsko - promocijska dejavnost
Zakonska podlaga:
Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 32/93, 1/96)
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS, št. 71/94)
Zakon o javnih glasilih (Ur. list RS, št. 18-728/94)
Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99)
6336 Ciljni raziskovalni projekti
1. preprečevanje onesnaževanja z žveplovim dioksidom in njegovimi delci
2. preprečevanje onesnaževanja zraka s svincem in nitrogenoksidom
3. preprečevanje onesnaževanja zraka z ozonom
4. izdelava strokovnih podlag za razvoj nacionalne politike gospodarjenja z vodami po vodnih
območjih
5. razvoj ekonomskih instrumentov ter razvoj mehanizmov in inštitucij za ojačitev
spremljanja izvajanja programa gospodaijenja z vodami.
6. programi, kijih določa Water Framework direktiva EU
7. Izvedba programov, ki imajo podlago v direktivah EU in opredeljujejo stanje okolja zlasti
na področju kvalitete zraka in industrijskega onesnaževanja.
6736 Saniranje neurejenih odlagališč in starih bremen
Postopna odprava starih bremen je eden izmed osnovnih ciljev ravnanja z odpadki v okviru
nacionalnega programa varstva okolja, ki so določeni s strateškimi usmeritvami Republike
Slovenije.
6742 Razgradnja odsluženih motornih prevoznih sredstev
V letu 2001 bo sprejet noveliran Zakon o varnosti cestnega prometa, ki bo predpisal
administrativne ukrepe, kateri bodo omogočali ustrezno okoljevarstveno ravnanje z
odsluženimi avtomobili. Pravilnik o ravnanju z odsluženimi in zapuščenimi motornimi vozili
bo poskrbel za implementacijo EU direktive ter za stara bremena.
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22503 Izvajanje operativnih programov s področja ravnanja z odpadki
V letu 2001 bodo sprejeti operativni programi s področja ravnanja z nevarnimi odpadki,
komunalnimi odpadki, gradbenimi odpadki, embalažo in odpadno embalažo, odpadnimi olji,
PCB in PCT, odpadnimi baterijami in akumulatorji in odpadki, nastalih pri proizvodnji Ti02,
ki bodo za obdobje štirih let (2001-2004) podali ukrepe za implementacijo zahtev slovenskih
predpisov in EU direktiv s posameznih področij ravnanja z odpadki vključno z detajlnejšo
projekcijo strukture finančnih, virov potrebnih za implementacijo.
3.

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

1088 Predelava živalskih odpadkov ter skladiščenje in odstranjevanje produktov predelave
Živalski odpadi se v Sloveniji predelujejo v treh kafilerijah. V kafileriji družbe KOTO, d.d. se
predelujejo živalski odpadki, ki se jih zbere v okviru javne službe ravnanja z živalskimi
odpadki, v kafilerijah v Pivki in na Ptuju pa se toplotno obdelujejo živalski odpadki
perutninarstva. Predvideva se delno sežiganje odpadkov v slovenskih industrijskih pečeh,
večinoma pa se bo izvajal sežig v tujini.
2416 Plačilo davka na dodano vrednost o projektov PHARE
Sredstva so namenjena za plačilo preostalega davka na dodano vrednost za nakup opreme za
HMZ za monitoring zraka, ki je sofinancirann s sredstvi PHARE, programa Nacionalni PHRE
za leto 1998(SNP)
8509 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99
Zakonske podlage: Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št.
71/94); Zakon o upravi ( Ur.l. RS št. 67/94); Pogodba med (Finančni memorandum) SLO in
EU; Zakon o Ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med R Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije na drugi strani (Ur.l. RS št. 44/97); Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur.l. RS št. 94/99);
Nacionalni program varstva okolja (Ur.l. RS št. 83/99).
Programi za katere so predvidena sredstva -sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture
v Bovcu, Kobaridu in Mostu na Soči.
8513 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturnih projektov za leto 1999-LSIF 99-SL
9901
Zakonske podlage: Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št.
71/94); Zakon o upravi ( Ur.l. RS št. 67/94); Pogodba med (Finančni memorandum) SLO in
EU; Zakon o Ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med R Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije na drugi strani (Ur.l. RS št. 44/97); Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur.l. RS št. 94/99);
Nacionalni program varstva okolja (Ur.l. RS št. 83/99).
Program za katerega so predvidena sredstva -sofinanciranje izgradnje glavnega kolektorja in
zadrževalnega bazena za komunalne odpadne vode v Mariboru..
8514 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturnih objektov za leto 1994 - LSIF 99-SL
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Zakonske podlage: Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št. 71/94); Zakon o upravi ( Ur.l. RS št. 67/94); Pogodba med (Finančni memorandum) SLO in
EU; Zakon o Ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med R Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije na drugi strani (Ur.l. RS št. 44/97); Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur.l. RS št. 94/99);
Nacionalni program varstva okolja (Ur.l. RS št. 83/99).
Program za katerega so predvidena sredstva financiranje izdelave tehnično investicijske
dokumentacije skladno z zahtevami priprave projektov za prijavo za EU program ISPA
(izdelava tehnično investicijske dokumentacije za investicijske projekte odvodnje in čiščenja
odpadnih voda v povodju Spodnje Save, Mislinje in Obalnega moija).
1598 Aktivnosti za približevanje k EU
Zakonske podlage: Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št.
71/94); Zakon o upravi ( Ur.l. RS št. 67/94); Pogodba med (Finančni memorandum) SLO in
EU; Zakon o Ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med R Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije na drugi strani (Ur.l. RS št. 44/97); Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur.l. RS št. 94/99);
Nacionalni program varstva okolja (Ur.l. RS št. 83/99).
Programi za katere so predvidena sredstva - predlog vključuje stroške usklajevanja slovenske
zakonodaje s pravnim redom Evropske unije ter stroške ostalih dejavnosti približevanja EU v
skladu s pogajalskimi izhodišči in Državnim programom za prevzem pravnega reda EU,
predvsem za sledeče namene: - prevajanje dokumentov predpristopne strategije in ostalih z
njo povezanih dokumentov, -strokovno usposabljanje za usklajevanje zakonodaje, -sredstva
za službena potovanja, sredstva za nabavo publikacij in literature EU, -plačilo sodelovanja
zunanjih strokovnjakov pri usklajevanju slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije
ter za implementacijo predpristopne strategije (dodatne študije in projektne naloge ter
konzultacije), -plačilo tehničnih drugih storitev potrebnih za aktivnosti približevanja EU
2137 Lastna udeležba - PHARE-CBC
Zakonske podlage: Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št.
71/94); Zakon o upravi ( Ur.l. RS št. 67/94); Pogodba med (Finančni memorandum) SLO in
EU; Zakon o Ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med R Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije na drugi strani (Ur.l. RS št. 44/97); Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur.l. RS št. 94/99);
Nacionalni program varstva okolja (Ur.l. RS št. 83/99).
Programi za katere so predvidena sredstva: sofinanciranje izgradnje čistilne naprave v Ilirski
Bistrici; sofinanciranje izgradnje objektov za energetsko izrabo lesne biomase z daljinskim
ogrevanjem v občinah Gornji grad, Solčava, Preddvor in Nazaije; sofinanciranje izgradnje
komunalne infrastrukture v poslovni coni Jesenic;
4404 Predpisi
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS, št. 71/94), Zakon o varstvu
okolja (Ur.l. RS, št. 32/93, 1/96), Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99), Nacionalni
program varstva okolja (Ur.l. RS, št. 9/99), Zakon o vodah (druga obravnava)
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4405 Informacijsko - promocijska dejavnost
Sredstva bodo porabljena za:
■ izvajanje programa odnosov z javnostmi, in sicer z mediji, nevladnimi organizacijami,
strokovno javnostjo, lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in drugimi zainteresiranimi
družbenimi skupinami prek različnih kanalov in orodij komuniciranja;
■ (so)fmanciranje komunikacijske podpore izvajanja NPVO ter drugih programov, zakonov
in podzakonskih predpisov, ki so že v veljavi ali se pripravljajo;
izdajanje publikacij MOP;
■ (so)financiranje obeleževanj evropsko oziroma svetovno pomembnih dnevov za
promocijo varstva okolja {dan brez avtomobila, dan Zemlje, dan voda, dan okolja, dan
parkov, dan podnebnih sprememb
);
■ (so)financiranje (periodičnih) publikacij nevladnih in drugih organizacij;
■ (so)financiranje drugih izobraževalnih, ozaveščevalnih in informativno-komunikacijskih
dejavnosti, dogodkov in programov s področja okolja in prostora;
■ (so)fmanciranje nadaljevanja komunikacijske kampanje za ravnanje s komunalnimi
odpadki, v okviru katere bodo sredstva porabljena tudi za (so)financiranje občin ali
konzorcijev za izvedbo komunikacijske podpore
■ ustanavljanje regijskih centrov za ravnanje z odpadki, ter za svetovalne storitve za izvedbo
kampanje;
■ nakup promotivnih publikacij, članarine, udeležbe na strokovnih srečanjih, seminarjih in
simpozijih, nočnine, najem prevozov in prostorov, objave v Uradnem listu RS in druge
splošne materiale in storitve
" (so)financiranje vzpostavitve okoljske knjižnice.
5735 Lastna udeležba ISPA - Tehnična pomoč za realizacijo investicij v komunalni
infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU
Zakonske podlage: Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št.
71/94); Zakon o upravi ( Ur.l. RS št. 67/94); Pogodba med (Finančni memorandum) SLO in
EU; Zakon o Ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med R Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije na drugi strani (Ur.l. RS št. 44/97); Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur.l. RS št. 94/99);
Nacionalni program varstva okolja (Ur.l. RS št. 83/99).
Programi za katere so predvidena sredstva: financiranje projektov za: -izdelavo
predinvesticijske zasnove in tehnične dokumentacije za potrebne infrastrukturne objekte
nadomestnega vodnega vira za vodopreskrbo področja Obale in Krasa, -izdelavo
predinvesticijske zasnove in tehnične dokumentacije za potrebne infrastrukturneobjekte
odvodnjo in čiščenje odpadnih voda v povodju Save Bohinjke v občinah Bohinj, Bled in
Radovljica, -izdelavo Strokovne osnove za metodologijo opredelitve statusa ogroženega
okolja in režima celovite sanacije (primer Dravsko polje), -izdelavo strokovne osnove za
metodologijo priprave sanacijskih načrtov in programa razvoja sistema odvodnje odpadnih
voda, z upoštevanjem poplavno varnostnih in kvantitativnih okoljevarstvenih kriterijev ( pilot
sistema odvodnje v občini Celje); -izdelavo idejne zasnove in študijo upravičenosti za Center
za ravnanje z odpadki v osrednji Sloveniji, - izdelavo idejne zasnove in študijo upravičenosti
za Center za ravnanje z odpadki na Koroškem, -izdelavo investicijskega programa, lokacijske
dokumentacije in PGD, PZI za Center za ravnanje z odpadki na Gorenjskem, - izdelavo
Operativnih programov za ravnanje z nevarnimi odpadki, komunalnimi odpadki, gradbenimi
odpadki ter embalažo;
5736 Lastna udeležba - PHARE Project Preparation Facility
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Zakonske podlage: Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št.
71/94); Zakon o upravi ( Ur.l. RS št. 67/94); Pogodba med (Finančni memorandum) SLO in
EU; Zakon o Ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med R Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije na drugi strani (Ur.l. RS št. 44/97); Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur.l. RS št. 94/99);
Nacionalni program varstva okolja (Ur.l. RS št. 83/99).
Programi za katere so predvidena sredstva - sredstva so predvidena za organizacijo in
koordinacijo priprave razpisne dokumentacije v skladu s Phare postopki za pripravo okoljskih
infrastruktumih investicijskih projektov vodopreskrbe, odvodnje in čiščenja odpadnih voda in
ravnanja z odpadki, ki bodo prijavljeni za sofinanciranje iz naslova ISPA sklada ter sredstev
PHARE programa
5739 Lastna udeležba ISPA - realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z
Državnim programom za prevzem pravnega reda EU
Zakonske podlage: Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št.
71/94); Zakon o upravi ( Ur.l. RS št. 67/94); Pogodba med (Finančni memorandum) SLO in
EU; Zakon o Ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med R Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije na drugi strani (Ur.l. RS št. 44/97); Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur.l. RS št. 94/99);
Nacionalni program varstva okolja (Ur.l. RS št. 83/99).
Programi za katere so predvidena sredstva- predvideni projekti so izbrani po kriterijih in
usmeritvah evropske zakonodaje in po prednostni listi Nacionalnega programa varstva okolja
in ustreznih akcijskih načrtov varstva okolja, ki so; -izgradnja Centra za ravnanje z odpadki
Dolenjske,- izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci, -izgradnja Centra za ravnanje z
odpadki na Gorenjskem, -izgradnja Centra za ravnanje z odpadki v Novi Gorici, izgradnja
Centra za ravnanje z odpadki v Celju, -izgradnja primarne kanalizacije CČN v občini Celje, izgradnja primarne kanalizacije in CČN v občini Velenje, -izgradnja primarne kanalizacije v
občini Slovenj Gradec, -dogradnja primarne kanalizacije v občini Lendava, -dogradnja
sistema vodopreskrbe občini Ajdovščina, -dogradnja kanalizacijskega sistema v občini
Maribor
6336 Ciljni raziskovalni projekti
Ciljni raziskovalni programi so ena od prioritetnih nalog Ministrstva za okolje in prostor.
Namen projektov je zagotoviti znanstveno in tehnično osnovo za učinkovito delovanje in
dograjevanje sistema varstva okolja.
Zakonsko podlago predstavljajo: Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Ur.l.RS, št. 71/94), Zakon o upravi (Ur.l.RS, št. 67/94), Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS,
št.32/93, 1/96), Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.l.RS, št.8/91-1) in Zakona o vodah
(Ur.l.RS, št. 38/81).
Na podlagi 24. člena Zakona o varstvu okolja, Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z
Ministrstvom za znanost in tehnologijo sofinancira raziskovalno-razvojne projekte v zvezi z
varstvom okolja, ki jih potrdi programski svet CRP oz. delovna komisija za okolje in vode.
Projekti izpeljani skozi CRP-e predstavljajo podporo ciljem nacionalnega pomena na
področju varstva okolja in gospodaijenja z vodami.
6736 Saniranje neurejenih odlagališč in starih bremen
Postopna sanacija starih bremen, predvsem kot posledica nekdanjega odnosa iz industrije in
energetike do okolja, pa tudi črna odlagališča komunalnih odpadkov, zahtevajo posebne
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tehnične sanacijske ukrepe. Podlago za odločitve o prednostnih sanacijskih ukrepih, njihovi
stopnji in dinamiki ob upoštevanju pravne nasledstvene problematike ter tehnične zahtevnosti
in višine vlaganj pomeni dopolnitev analize vplivov in tveganj na okolje zaradi te hipoteke
preteklosti.
6742 Razgradnja odsluženih motornih prevoznih sredstev
Pripravo in izvajanje podprograma s področja ravnanja z odpadki v povezavi z natančnejšo
razčlenitvijo ciljev in nalog Nacionalnega programa varstva okolja in Strateških usmeritev
ravnanja z odpadki v Sloveniji nalaga Ministrstvu za okolje in prostor poleg Zakona o varstvu
okolja na področju ravnanja z odpadki tudi Državni program Republike Slovenije za prevzem
pravnega reda EU do konca leta 2002 in v njem določene kratkoročne prednostne naloge. Za
implementacijo oziroma izvajanje navedenega podprograma so potrebna tudi sredstva iz
državnega proračuna in in sicer v naslednjih letih (2001-2007) pretežno za odprava starih
bremen, kasneje pa pretežno za 100% implementacijo EU direktive.
9708 Lastna udeležba - Phare- nacionalni program
Zakonske podlage: Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št.
71/94); Zakon o upravi ( Ur.l. RS št. 67/94); Pogodba med (Finančni memorandum) SLO in
EU; Zakon o Ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med R Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije na drugi strani (Ur.l. RS št. 44/97); Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur.l. RS št. 94/99);
Nacionalni program varstva okolja (Ur.l. RS št. 83/99).
Programi za katere so predvidena sredstva -sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture
v Bovcu, Kobaridu in Mostu na Soči.
22503 Izvajanje operativnih programov s področja ravnanja z odpadki
Pripravo in izvajanje operativnih programov varstva okolja s področja ravnanja z odpadki v
povezavi z natančnejšo razčlenitvijo ciljev in nalog Nacionalnega programa varstva okolja in
Strateških usmeritev ravnanja z odpadki v Sloveniji nalaga Ministrstvu za okolje in prostor
poleg Zakona o varstvu okolja na področju ravnanja z odpadki tudi Državni program
Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 in v njem določene
kratkoročne prednostne naloge. Operativne programe sprejme Vlada RS. Za implementacijo
oziroma izvajanje navedenih operativnih programov so potrebna tudi sredstva iz državnega
proračuna in in sicer v prvih dveh letih (2001-2002) pretežno za vzpostavitev dodatnih
sistemov tako na področju registracije zavezancev, baz podatkov, poročanja, osveščanja in
izobraževanja, i.pd. ter kasneje (2003-) za podporo vzpostavljanja in obratovanja dodatnih
infrastrukturnih objektov in naprav za ravnanja z odpadki na posameznih specifičnih
področjih.
22504 Izvajanje nacionalnega programa voda
V skladu z zastavljenim razvojem in cilji vodnega gospodarstva je potrebno pripraviti
dolgoročen in celovit program ukrepov za zagotovitev ciljev na področju varstva voda,
vodnega režima in vodnega okolja. Sredstva so namenjena torej podpori priprave
Nacionalnega programa voda v smislu priprave strokovnih podlag ter organizacijskim in
izvedbenim nalogam v podporo priprave programa.
22505 Implementacija Direktive EU o skupni politiki do voda
Z vidika izpolnjevanja pogojev za vstop v EU na področju voda, kot tudi z vidika izvajanja
celovitega gospodarjenja z vodami v Sloveniji je priprava na implementacijo Direktive o
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skupni politiki do voda nujna, kar pomeni da je potrebno zagotoviti pripravo Strategije za
izvajanje Direktive, pripravo podlag za Načrte upravljanja s povodij pripravo metodologij, in delo delovnih skupin za posamezna strokovna področja, udeležbo strokovnjakov na
delavnicah, doma in v tujuni, pripravo strokovnih srečanj ter pripravo publikacij.
22506 Sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture
Zakonske podlage: Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št.
71/94); Zakon o upravi ( Ur.l. RS št. 67/94); Pogodba med (Finančni memorandum) SLO in
EU; Zakon o Ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med R Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije na drugi strani (Ur.l. RS št. 44/97); Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe (Ur.l. RS št. 94/99);
Nacionalni program varstva okolja (Ur.l. RS št. 83/99).
Programi za katere so predvidena sredstva - Sredstva so namenjena za sofinanciranje
izgradnje razširitve infrastrukturnih objektov za vodopreskrbo izgradnjo in razširitev
kanalizacijskega omrežja, izgradnjo in razširitev čistilnih naprav, rekonstrukcijo in sanacijo
odlagališč komunalnih odpadkov ter modernizacijo in izgradnjo čistilnih naprav, investicijski
projekti so podani v prilogi Proračuna Republike Slovenije.
4.

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

1088 Predelava živalskih odpadkov ter skladiščenje in odstranjevanje produktov predelave
Prvenstveno naj bi proračunska postavka pokrila tako toplotno obdelavo kot odstranjevanje
produktov toplotne obdelave s sežiganjem v prvih šestih mesecih tega leta. V drugi polovici
tega leta pa naj bi proračunski stroški pokrivali zgolj sežiganje produktov toplotne obdelave.
2416 Plačilo davka na dodano vrednost o projektov PHARE
Zagotovitev plačila DDV za nabavo opreme za HMZ, ki ga PHARE sredstva ne pokrijejo.
8509 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99
Izvedba skladno s časovnim načrtom za leto 2001 sistemov odvodnje in čiščenja skladno z
EU okoljsko zakonodajo v občinah Bovec, Kobarid in Most na Soči.
8513 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturnih projektov za leto 1999-LSIF 99-SL
9901
Izvedba skladno s časovnim načrtom za leto 2001 glavnega kolektoija in razbremenilnega
bazena za komunalne odpadne vode v občini Maribor.
8514 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturnih objektov za leto 1994 - LSIF 99-SL
9904
Izdelana zahtevana tehnično investicijska dokumentacija za prijavo investicijskih projektov
izgradnje in čiščenja odpadnih voda v povodju Spodnje Save (Sevnica, Krško, Brežice),
Mislinje (Dravograd, Mislinja) in obale (Koper, Izola, Piran) za sofinanciranje s sredstvi EU
programa ISPA.
1598 Aktivnosti za približevanje k EU
Sprejeta okoljska zakonodaja skladno z Državnim programom za prevzem pravnega reda
Republike Slovenije v letu 2001.
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2137 Lastna udeležba — PHARE-CBC
Izvedba skladno s časovnim načrtom za leto 2001 sistemov odvodnje in čiščenja skladno z
EU okoljsko zakonodajo v občinah Ilirska Bistrica, Ajdovščina in Sežana.

5735 Lastna udeležba ISPA - Tehnična pomoč za realizacijo investicij v komunalni
infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU
Izdelane predinvesticijske zasnove in tehnične dokumentacije za potrebne infrastrukturne
objekte odvodnje in čiščenja odpadnih voda v povodju Srednje Save
Izdelane:
Strokovne osnove za metodologijo opredelitve statusa ogroženega okolja in režima celovite
sanacije (primer Dravsko polje),
Strokovne osnove za metodologijo priprave sanacijskih načrtov in programa razvoja sistema
odvodnje odpadnih voda, z upoštevanjem poplavno varnostnih in kvantitativnih
okoljevarstvenih kriterijev (pilot sistema odvodnje v občini Celje);
Idejne zasnove in študijo upravičenosti za Center za ravnanje z odpadki v osrednji Sloveniji,
Idejne zasnove in študijo upravičenosti za Center za ravnanje z odpadki na Koroškem,
Investicijski program, lokacijske dokumentacije in PGD, PZI za Center za ravnanje z odpadki
na Gorenjskem
Operativni programi za ravnanje z nevarnimi odpadki, komunalnimi odpadki, gradbenimi
odpadki ter embalažo;
5736 Lastna udeležba - PHARE Project Preparation Facility
Usposobljena skupina za pripravo in vodenje okoljskih infrastrukturnih investicijskih
projektov za implementacijo EU zakonodaje na področjih odvodnje in čiščenja odpadnih
voda, vodooskrbe in ravnanja z odpadki.
5739 Lastna udeležba ISPA - rea. invest. v kom. infrastrukt. v skladu z Drž.prog.za prav.reda
EU
Izgrajeni skladno s planom izvedbe za leto 2001 infrastrukturni objekti v okviru sledečih
celovitih investicijskih projektov:
Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske, Centra za ravnanje z odpadki Puconci, Centra za
ravnanje z odpadki na Gorenjskem, Centra za ravnanje z odpadki v Novi Gorici, Centra za
ravnanje z odpadki v Celju, primarne kanalizacije CČN v občini Celje, primarne kanalizacije
in CČN v občini Velenje, primarne kanalizacije v občini Slovenj Gradec, primarne
kanalizacije v občini Lendava, sistema vodopreskrbe občini Ajdovščina, kanalizacijskega
sistema v občini Miklavž.
9708 Lastna udeležba - Phare- nacionalni program
Izvedba skladno s časovnim načrtom za leto 2001 sistemov odvodnje in čiščenja skladno z
EU okoljsko zakonodajo v občinah Bovec, Kobarid in Most na Soči.
22506 Sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture
Izgrajeni skladno s planom izvedbe za leto 2001 infrastrukturni objekti, ki so sofinancirani s
sredstvi proračuna 2001 po kriterijih javnega razpisa za zbiranje predlogov za izdelavo
programa sofinanciranja izgradnje objektov in naprav obveznih lokalnih javnih služb iz
Proračuna RS 2001.
4404 Predpisi
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V okviru Državnega programa za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 sprejem
načrtovanih predpisov ter priprava ustreznih programov, poročil in načrtov, ki jih zahtevajo
evropske direktive s področja varstva okolja (splošno, kvaliteta zraka, ravnanje z odpadki,
kvaliteta vode, nadzor nad industrijskim onesnaževanjem in tveganja, kemikalije in gensko
spremenjeni organizmi, ohranjanje narave)
6336 Ciljni raziskovalni projekti
Uspešna izpeljava projektov iz leta 2000:1. Raziskava razšiijenosti evropsko pomembnih vrst
v Sloveniji
2. Raziskava strupenosti nekaterih tehnoloških odpadnih vod z različnimi vodnimi organizmi
3. Okoljski vidiki proizvodnje in porabe biodizla na slovenskem tržišču.
4. Možnosti odlaganja odpadkov pri sanaciji površinskih kopov
5. Raziskave ležišč pitne vode v območju Posočja
6. Sluz v moiju in možni ukrepi.
V letu 2001 pa bo na Programskem svetu CRP Ministrstva za okolje tudi posredovana nova
prioritena lista raziskovalni nalog za leto 2001/2002.
Na koncu leta 2000 bo tudi sklicana mednarodna konferenca, kjer bodo predstavljeni vsi
projekti iz naslova CRP.
6736 Saniranje neurejenih odlagališč in starih bremen
(1) Priprava analize tveganj in vplivov na okolje zaradi starih bremen v Sloveniji. (2)
Nadaljevanje iz leta 2000 začetih aktivnosti na sanaciji in razširitvi odlagališča nevarnih
odpadkov Metava in sicer priprava potrebne projektne dokumentacije ter izvedba nujnih
sanacijskih del in potrebnega monitoringa. (3) V okviru dokončne sanacije gudronske jame
Pesnica se načrtuje izvedba čiščenja gornjega sloja. (4) Aktivnosti v zvezi s sanacijo
odlagališča Globovnik obsegajo nadaljevanje na pripravi projektne dokumentacije,
pridobivanju ustreznih dovoljenj ter pričetku izvedbenih del na sami sanaciji. (5) Sanacija
črnih odlagališč komunalnih odpadkov
6742 Razgradnja odsluženih motornih prevoznih sredstev
Izvajanje ukrepov iz podprograma s področja ravnanja z odsluženimi motornimi vozili s
poudarkom na odgovornosti za implementacijo, aktivnostih in nalogah, ki jih je treba izvesti
za realizacijo ciljev, zaporedju, terminskem načrtu in povezavi med potrebnimi aktivnostmi in
nalogami, ključnih trenutkih odločitev, natančnem razporedu poteka implementacije, natančni
oceni zahtevanih in potrebnih virov in s tem povezanih stroškov, predvideni dinamiki porabe
sredstev za implementacijo ter natančnem finančnem načrtu.
22503 Izvajanje operativnih programov s področja ravnanja z odpadki
Izvajanje ukrepov iz posameznih sprejetih operativnih programih s področja ravnanja z
odpadki s poudarkom na odgovornosti za implementacijo, aktivnostih in nalogah, ki jih je
treba izvesti za realizacijo ciljev, zaporedju, terminskem načrtu in povezavi med potrebnimi
aktivnostmi in nalogami, ključnih trenutkih odločitev, natančnem razporedu poteka
implementacije, natančni oceni zahtevanih in potrebnih virov in s tem povezanih stroškov,
predvideni dinamiki porabe sredstev za implementacijo ter natančnem finančnem načrtu.
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15022501 IZBOLJŠANJE STANJA OKOLJA
2521 UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Upravne in z njimi povezane naloge za izboljšanje stanja okolja ter uveljavitev okolja kot
omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja.
2.

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

Izboljšanje stanja okolja in uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki na podlagi
izvajanja predpisov kot sledi:
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in 45/00) in iz njega izhajajoči
podzakonski predpisi
Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93)
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89, 26/90 in Uradni list RS, št. 18/93,19/93, 47/93, 71/93,44/97)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 34/96, 59/96)
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/92)
Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99)
Zakon o ratifikaciji konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje (Uradni list RS, št.
11/98)
Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije (Uradni list RS, MP št 15/93)
Uredba o ratifikaciji Montrealskega Protokola (Uradni list SFRJ, MP št. 16/90)
Akcijski programi (sektorski)
3.

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

Podprogrami zahtevajo aktivnosti za zmanjševanje obremenjevanja okolja.
Združena obrazložitev postavk 4061 - Inventarizacija odlagališč, 4062 - Posredovanje pri
uvozu, izvozu, tranzitu nevarnih odpadkov, 6377 - Mednarodni promet z odpadki, 7836 Informacijski sistem - kratkoročni koncept ravnanja z odpadki, 7837 - Razvojni programi,
plani, koncepti - kratkoročni koncept ravnanja z odpadki na področju ravnanja z odpadki:
- Razreševanje problematike ravnanja z odpadki je pogoj za dosego pomembnega dela ciljev
na področju varstva okolja. Problematika je kompleksna in zaradi omejenih virov terja
selektiven pristop in ravnovesje med organizacijskimi ter pravno-ekonomskimi ukrepi na eni
strani ter konkretnimi tehničnimi rešitvami na drugi. Okvir reševanja problematike ravnanja z
odpadki je določen s predpisi in dokumenti, ki iz njih izhajajo, posebej je to Strategija
ravnanja z odpadki. Omenjeni dokumenti, na globalni ravni, opredeljujejo osnovne cilje
ravnanja z odpadki: zmanjšanje nastajanja in nevarnostnega potenciala odpadkov pri izvoru,
povečanje snovne in energetske izrabe odpadkov ter zmanjševanje emisij toplogrednih plinov,
vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadki, postopna odprava starih bremen. V
skladu z zakonodajo in pripravljenimi dokumenti je potrebno izdelati operativne programe za
ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov. V operativnih programih se natančneje razčlenijo
sprejeti cilji in naloge. Operativne programe se izdela za obdobje štirih let in sicer za različne
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vrste odpadkov ter objekte za ravnanje z odpadki. Pri izdelavi operativnih programov je
potrebno poznavanje zakonodaje, programov in usmeritev EU.
Upoštevati pa je potrebno tudi izkušnje članic EU, ki so uspešno uveljavile EU zakonodajo s
področja ravnanja z odpadki. Zato se je potrebno sodelovati na delavnicah, predavanjih,
seminarjih, ki so organizirani z namenom boljšega spoznavanja EU zakonodaje in
uveljavljanja te zakonodaje. Pri implementaciji Baselske konvencije pa pomembne tudi
izkušnje drugih držav, zlasti sosednjih, s katerimi imamo redne letne kontrole prekomejnih
prehodov nevarnih odpadkov. Del sredstev pa mora biti rezerviran tudi za primer zavrnitve
nevarnih odpadkov. Skladno s sprejetjem nove zakonodaje o ravnanju z odpadki je potrebno
spremljali pogoje za uveljavljanje zakonodaje in uresničevanje ciljev, ki jih nova zakonodaja
predpisuje. Del sredstev je potrebno nameniti za pospeševanje in pomoč pri implementaciji
nove zakonodaje in sicer za nakup literature in prevodom, izdelavi navodil za uveljavljanje
predpisov, ki zahtevajo tudi angažiranje zunanjih strokovnjakov in podobno. Nujno pa je
spremljanje učinkovitosti uveljavljanja (implementacije) zakonodaje in operativnih
programov. Zato mora vzporedno nastajati tudi informacijski sistem ravnanja z odpadki, ki
mora biti usklajen in povezan s celotnim okoljskim informacijskim sistemom, se vključevati v
EIONET ter poročanja EU po sprejetih smernicah.
1782 - Recenzije in revizije - okolje
Za potrebe izvajanja nalog Uprave RS za varstvo narave se pripravljajo razne strokovne
podlage, študije in tehnična dokumentacija, za katere je potrebno opraviti strokovno presojo s
strani naročnika.
S tem Uprava RS za varstvo narave zagotavlja nadzor nad kakovostjo izdelane strokovne in
tehnične dokumentacije. Glede na zahtevano specifično strokovnost in nezasedenost ustreznih
delovnih mest v Upravi, mora večji del recenzij naročati pri priznanih usposobljenih
institucijah ali ekspertih.
Sredstva te proračunske postavke se v celoti uporabljajo za plačilo strokovnih institucij,
posameznih ekspertov ter za delo recenzijskih komisij pri pregledu in revidiranju izdelane
dokumentacije, pri nadzoru nad kakovostjo izdelanih gradiv.
V okv iru postavke 7834 - Študije in raziskovanje - varstvo okolja so sredstva namenjena za
financiranje študij in raziskovalnih nalog na vseh področjih varstva okolja (vode, zrak,
odpadki, tla, hrup, sevanja, tveganja), ki so podrobneje opredeljene za posamezno področje v
Nacionalnem programu varstva okolja. Poleg tega so sredstva namenjena tudi financiranju
študij in raziskav, ki izhajajo iz procesa približevanja Evropski uniji v skladu z državnim
programom za prevzem pravnega reda EU.
V okviru postavke 22521 - Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji - okolje so sredstva
namenjena vsem aktivnostim, ki so povezana s približevanjem Slovenije k EU, in sicer
pripravi strokovnih podlag za transpozicijo in implementacijo direktiv EU na področju varstva
okolja. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za naloge na področju dodatne izgradnje
informacijskega sistema v skladu z zahtevami direktiv EU, za nakup strokovne literature,
priročnikov, izdelavo raznih navodil, prevodov, nabavo računalniških programov, ter za
sodelovanje in udeležbo predstavnikov UVN na delavnicah, seminaijih in drugih podobnih
izobraževanjih, ki so potrebna za implementacijo zakonodaje EU v slovenski pravni red.
Program bo zaradi zmanjšanja sredstev izvajan po fazah.
V okviru proračunske postavke 5418 - Poročilo o stanju okolja poteka priprava poročila o
stanju okolja.
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V letu 2001 so predvidene redne dejavnosti v zvezi z pripravo in izdajanjem poročila o stanju
okolja (recenzije, lektoriranje, prevodi) v obsegu, kot ga bodo omogočila sredstva, ki so
predvidena in ki je nujno potreben za oceno stanja.
V okviru proračunske postavke 1944 - Nacionalni program varstva okolja so predvidena
sredstva za pripravo nekaterih operativnih oziroma sektorskih programov, opredeljenih v
nacionalnem programu varstva okolja. Potrebno bo pripraviti tudi poročilo o izvajanju NPVO
in eventualne spremembe in dopolnitve programa.
V okviru proračunske postavke 4064 - Strokovne podlage za financiranje varstva okolja bodo
na področju financiranja varstva okolja izdelane naloge povezane s strokovnim pregledom in
obdelavo vlog za znižanje oz. oprostitev plačila in odmero takse za obremenjevanje vode, tal,
zraka in za ustvarjanje odpadkov ter vodnih povračil za uporabljeno vodo kakor tudi naloge
povezane s sistemom financiranja izgradnje objektov in naprav obveznih lokalnih javnih služb
varstva okolja.
V okviru proračunske postavke 7835 - Strokovna podlaga za lokalne javne službe varstva
okolja bodo na področju obveznih lokalnih javnih služb varstva okolja izdelane strokovne
podlage za vzpostavitev funkcionalno, prostorsko in tehnično enovitih, zaokroženih
oskrbovalnih sistemov, ki bodo zagotavljali zanesljivost, kvaliteto in racionalnost komunalne
oskrbe. Pospeševanje razvoja javnih služb bo potekalo tudi preko posebnih oblik
izobraževanja (seminarji, posvetovanja, kongresi), ki jih zahteva nova ureditev gospodarskih
javnih služb na področju komunalnih dejavnosti in prilagajanje standardom Evropske unije.
V okviru proračunske postavke 2136 - Komunalna infrastruktura, javne službe in varstvo
okolja bodo v letu 2001 zagotovljena sredstva za sofinanciranje in izgradnjo objektov in
naprav obveznih lokalnih javnih služb z nepovratnimi sredstvi državnega proračuna in sicer le
v obsegu prevzetih obveznosti po že sklenjenih pogodbah za sofinanciranje izgradnje
objektov in naprav obveznih lokalnih javnih služb.
V okviru proračunske postavke 5046 - Informacijski sistem varstva okolja se bodo sredstva
koristila za naloge na področju informacijskega sistema varstva okolja, ki obsega predvsem
ažuriranje, novelacijo in vzdrževanje obstoječih ter nastavitev novih okoljskih podatkovnih
baz, obdelavo podatkov iz podatkovnih baz in potrebno informacijsko tehnologijo v širšem
smislu.
V okviru proračunske postavke 5048 - Študija ranljivosti okolja bodo proračunska sredstva
namenjena sofinanciranju izdelave Študije ranljivosti okolja za Mestno občino Maribor, ki jo
bodo v letu 2001 naročile strokovne službe Mestne občine Maribor (Služba za GIS in
obdelavo podatkov ter Zavod za varstvo okolja).
V okviru proračunske postavke 5049 - Presoja vplivov na okolje bo del proračunskih sredstev
namenjenih pripravi navodila za izdelavo študije za celovito presojo vplivov na okolje, del
sredstev pa bo namenjen adaptaciji programskega paketa ProVal za potrebe pregledov poročil
o vplivih na okolje ter recenzijam poročil o vplivih na okolje za zahtevnejše posege v prostor,
pri katerih se pričakuje kompleksnejše vplive na okolje.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
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Spremljanje stanja okolja na podlagi poročil o monitoringu, izvedbe okoljskih ukrepov in
investicij in vključevanje v pravni red EU.

15032501
NADZOR IN KONTROLA SEVANJ
2513 UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST

1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Poslanstvo Uprave RS za jedrsko varnost, kot proračunskega uporabnika je, da zagotovi
izvrševanje ukrepov za varstvo človekovega življenja in zdravja ter njegovega okolja pred
škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj kot tudi za varno uporabo jedrske energije v izključno
miroljubne namene ter varnost jedrskih objektov. Krog pristojnosti dela uprave je opredeljen
v Zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev (6. odst. 11 čl.), smiselno pa ga
razšiija tudi zakonodaja s področja prevoza nevarnega blaga; izvoza blaga z dvojno rabo ter
seveda veljavna zakonodaja s področja jedrske in sevalne varnosti (ZVISJE in ZIVIS s
podzakonskimi akti). Nadalje je pristojnost Uprave RS za jedrsko varnost opredeljena tudi z
zakoni, s katerimi so ratificirane mednarodne pogodbe (kot npr. Konvencija O jedrski varnosti,
Skupna konvencija o varnem ravnanju z izrabljenim gorivom in varnem ravnanju z
radioaktivnimi odpadki, Pogodba o celoviti prepovedi jedrskih poizkusov, Sporazum o
varovanju jedrskih materialov, Dodatni protokol k sporazumu o varovanju jedrskega
materiala, množica bilateralnih sporazumov). Ključne naloge Uprave RS za jedrsko varnost so
torej zagotavljanje varnega izvajanja jedrskih in sevalnih dejavnosti in zgolj miroljubna
uporaba jedrske energije ter s tem povezano nešiijenje jedrskega orožja; vzpostavitev ter
vzdrževanje evidenc in poročanja o jedrskih materialih, o operaterjih reaktorja, o virih
sevanja, o trgovanju in prevozu in o doznih obremenitvah delavcev, vezanih na opravljanje
jedrskih in sevalnih dejavnosti; vzpostavitev in vzdrževanje sistema radiološkega monitoringa
ter pripravljenosti za primer jedrske ali radiološke nevarnosti; obveščanje javnosti ter
mednarodno sodelovanje na področju pristojnosti uprave. Naloge se izvajajo preko
strokovnih, upravnih in inšpekcijskih aktivnosti Uprave RS za jedrsko varnost.
2.

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

Dolgoročni cilj Uprave RS za jedrsko varnost v okviru izvajanja podprograma je pripraviti
nov zakon s področja jedrske in sevalne varnosti z množico podzakonskih aktov, vse v smislu
prilagajanja zakonodaje Evropski Uniji ter izvajanja jedrskih in sevalnih dejavnosti v naši
državi tako, da bo Upravni organ za jedrsko varnost okrepljen in usposobljen za neodvisno in
celovito presojo in nadzor vseh jedrskih in sevalnih dejavnosti (kot se to neprenehoma
zahteva od pridruženih članic EU). Le - to mora na področju jedrskih dejavnosti dosegati
uveljavljene standarde v državah EU, na področju varstva pred sevanji pa izpolnjevati zahteve
in kriterije, ki jih na tem področju določa pravni okvir Evropske Unije.
Dolgoročni cilj je tudi članstvo Slovenije v OECD / Nuclear Energy Agency ter vključitev v
njene programe s področja jedrske in sevalne varnosti. Prav tako bo Uprava pripravila
nacionalno poročilo po Konvenciji o jedrski varnosti in po Konvenciji o varnem ravnanju z
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi materiali.
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Dva obsežnejša in zahtevnejša upravna postopka, za katerih uspešno realizacijo se bo
potrebno posebej pripraviti sta vezana na rekonstrukcijo prehodnega skladišča RAO na Brinju
ter za odlagališče NSRAO v Sloveniji.
3.

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

"Obratovanje nacionalne mreže za zgodnje obveščanje" (PP 7812) izhaja iz zahtev obstoječe
domače zakonodaje iz Konvencije o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah (Ur. list SFRJ,
MP, št. 15/89) in iz bilateralnih sporazumov. Je pa tudi prvi pogoj za vključitev v sistem EU
za zgodnje obveščanje ECURIE (35. člen EURATOM Pogodbe). Obratovanje mreže zahteva
redno vzdrževanje merilnih instrumentov na terenu in njihovo občasno umerjanje, stalno
zagotavljanje rednih in nadomestnih povezav znotraj mreže in med računalniškimi centri ter
takojšnja in promptna popravila na teh linijah. Postavka nadalje vključuje tudi stroške
telekomunikacijskih povezav, vzdrževanje programske opreme (preverjanje delovanja,
diagnostika napak, podatkovne baze, obdelava podatkov, statistična evaluacija velikega
števila meritev) ter izdelavo mesečnih poročil.
Bilateralna sporazuma z Avstrijo in Hrvaško (Ur. list RS MP, št. 15/96 in Ur. list RS, MP št.
6/99), ki sta bila sklenjena in ratificirana na osnovi zgoraj omenjene konvencije, terjata, da se
najkasneje v dveh letih zagotovi in vzpostavi mednarodna izmenjava podatkov iz avtomatske
mreže za zgodnje obveščanje. Rok z Avstrijo je potekel v letu 1999. Enaka izmenjava je
predvidena tudi z Madžarsko. Predvideni stroški za izmenjavo podatkov z eno od sosednjih
držav znašajo preko 2.000.000 SIT. Nadalje nas zavezuje evropska direktiva, da se vzpostavi
sprotno sporočanje rezultatov meritev v evropski raziskovalni center v Ispri (Italija) v sistem
EURDEP. Podatke je potrebno pošiljati avtomatsko in v predpisanem formatu, za kar je
potrebna ustrezna programska oprema.
"Vzdrževanje pripravljenosti" (PP 6356) obsega pokrivanje stroškov, ki nastanejo z
vzdrževanjem pripravljenosti osebja URSJV in zunanjih strokovnjakov v dveh strokovnih
skupinah, ki se v slučaju jedrske nesreče v državi ali izven njenih meja zberejo na URSJV,
vse v okviru Načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, ki gaje sprejela Vlada RS na seji
dne 22.4.1999 . Ena skupina strokovnjakov spremlja in analizira potek dogajanj v jedrskem
objektu, kjer je nesreča nastala, druga pa računa in vrednoti ionizirajoče sevanje, ki se sprošča
ob nesreči . Osebje URSJV skupaj z zunanjimi strokovnjaki redno preverja svojo
pripravljenost na domačih in mednarodnih vajah, ki potekajo v okviru OECD/NEA. Dodaten
strošek v okviru proračunske postavke predstavlja uvedba stalnega dežurstva (24 ur na dan)
na področju radiološkega monitoringa, ki je bila poskusno vpeljana že sredi leta 2000.
Dokončanje »geotektonskih raziskav za oceno varnosti NE Krško« (PP 1298) vzbuja pri
vstopanju v Evropsko skupnost predvsem v sosednji Avstriji veliko pozornost. URSJV, ki je
vodila in financirala raziskave pridobljene iz različnih virov (lastni proračun, MOP, MGD,
MZT in PHARE) končuje delo na zbiranju podatkov o seizmičnosti lokacije NEK. V začetku
leta 2001 bo URSJV NE Krško z odločbo naložila, da uporabi zbrane podatke in dopolni
končno oceno varnostnega poročilo NE Krško. URSJV bo v letu 2001 nadaljevala delo
izključno v vlogi upravnega organa. V ta namen sije za pridobitev strokovnih mnenj pri tem
upravnem postopku že zagotovila pomoč skozi PHARE TSO program. Ne glede na to pa
potrebuje v letu 2001 tudi domača sredstva za sofinanciranje raziskav, ki jih MZT naroča pri
Geološkem zavodu Slovenija.
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»Razširitev nadzora jedrskih materialov« (PP 6809) predstavlja predvsem izvajanje Pogodbe
o celoviti prepovedi jedrskih poizkusov (Ur. list RS, MP, št. 20/99) za katero je zadolžena
URSJV, ter članstvo v CTBTO. Na podlagi Sporazuma med RS in MAAE o varovanju
jedrskega materiala (Ur. list RS, MP, št. 11/97) je Slovenija sklenila z MAAE še t.i. Dodatni
protokol (Ur. list RS, MP, št. 18/2000). Tudi za izvajanje teh dveh mednarodno pravnih aktov
je zadolžena URSJV. Na podlagi priporočil EU »Agende 2000« je URSJV v sodelovanju z
MZZ včlanila Slovenijo v mednarodna združenja na področju kontrole blaga, ki bi ga bilo
mogoče uporabiti za izdelavo jedrskega orožja, t.j. v Zanggeijev odbor in v Nuclear Suppliers
Group. V zadnjem času pa potekajo tudi intenzivne mednarodne aktivnosti za pojačanje
fizičnega varovanja jedrskih objektov in materialov.
Članstvo v navedenih mednarodnih organizacijah in izpolnjevanje sprejetih obveznosti, ki so
URSJV naložene tudi z domačo zakonodajo (predvsem ratificirane mednarodne pogodbe),
predstavlja za URSJV dodatne delovne obremenitve in stroške. URSJV je že v pripravi
gradiva za ratifikacijo zgoraj navedenih pogodb in sporazumov opozorila na povečani obseg
dela in zahtevala dodatne zaposlitve in finančna sredstva za izvajanje sprejetih obveznosti.
Donacija za sanacijo černobilskega sarkofaga (PP 22517)
Vlada je sprejela sklep, da sredstva, prispevke iz Slovenije za skupni sklad za sanacijo
černobilskega sarkofaga v višini 300.000 USD zagotovi Ministrstvo za okolje in prostor v
okviru sprejetega proračuna za posamezna leta od 2001 do 2003.
Investicije in investicijsko vzdrževanje (PP 7821) so potrebni predvsem za aktivnost, vezane
na:
- Center za analizo ponezgodnih stanj
Do danes smo v njem že vzpostavili informacijski sistem za modemski zajem in prikaz zbirke
parametrov iz tehnološkega procesa NE Krško (ERDS); radiološki alarmni merilni sistem;
geografski informacijski sistem z baznimi podatki o ožjem geografskem področju Krškega in
programsko podporo za napoved posledic razširjenja radioaktivnosti v atmosfero. Vzpostavili
bomo hitrejši in zanesljivejši prenos ERDS po državni komunikacijski hrbtenici. Dodatno
bomo opremili prostor za delo skupin med radiološko nesrečo za analizo ponezgodnih stanj,
to je: nakup kart in zemljevidov, potrebne računalniške opreme, tehničnih pripomočkov za
spremljanje in beleženje razvoja dogodkov ter komunikacijska sredstva.
- Dozimetri
Za zagotavljanje varnosti svojih delavcev in za zagotavljanje nadzora skladno z Zakonom o
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske
energije (Ur.list SFRJ, št.62/84) mora biti URSJV usposobljena za samostojno ocenjevanje
stopnje sevanja v jedrskih objektih. V ta namen je potrebno v letu 2001 nabaviti dodatne
instrumente oziroma potrebno opremo, s katero bi lahko zaznali in identificirali povečana
sevanja, bodisi zaradi prisotnosti neznanih virov sevanja bodisi zaradi kakršne koli
kontaminacije v delovnem ali življenjskem okolju.
- Nacionalna mreža zgodnjega obveščanja in povezava z Hrvaško, Avstrijo, Madžarsko in
EU sistemom ECURIE
Cilj projekta je pravočasno ugotoviti in opozoriti upravne organe, prebivalce Slovenije,
sosednje države, MAAE in komisijo EU (na podlagi obveznosti iz ratificiranih mednarodnih
pogodb) na povečano radioaktivnost v okolju zaradi nekontroliranih izpustov iz jedrskih
objektov, nesreč pri prevozu radioaktivnih snovi ali nesreč na tujih jedrskih objektih, ki bi
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povzročili onesnaženje preko državnih meja. V ta namen se postopoma izgrajuje mreža
merilnih mest v celotni državi.
Trenutni status nacionalne mreže omogoča takojšnji nadzor lokalnih nivojev jakosti sevanja
(v tej fazi pokriva le indikativni segment nadzorne mreže) in nadzor radioaktivnosti aerosolov
na lokaciji raziskovalnega reaktoija na Brinju in NE Krško s takojšnjo identifikacijo
kontaminantov, kar omogoča diagnosticiranje nezgode in njenih posledic.
Nacionalna mreža zgodnjega obveščanja teija stalno izboljševanje kvalitete meritev,
izpopolnjevanje programske opreme in redne kalibracije merilnikov. Predvsem pa bo nujna
vzpostavitev relacijske baze podatkov (ORACLE), ki je osnova za spremljanje trendov
sevanja v okolju, za analize ugotovljenih primerov povišanega sevanja, za interkomparacijo in
mersko evaluacijo radioloških podatkov iz tega sistema. Šele tako bo slovenski sistem
zgodnjega obveščanja postal v vseh pogledih primerljiv s sistemi v razvitih evropskih
državah.
V letu 2001 bomo v mrežo sistema za zgodnje obveščanje vključili tudi redni monitoring
radioaktivnega useda na zemeljsko površino na lokaciji URSJV v Ljubljani. Na reaktoiju bo
URSJV dokončala izgradnjo komunikacijskega vozlišča za hiter in zanesljiv prenos
radioloških in meteoroloških podatkov iz avtomatskih merilnikov po državni komunikacijski
hrbtenici.
- Oprema novih delovnih mest
Za planirane nove zaposlitve v 2001 letu bo potrebno zagotoviti standardno opremo (stoli,
mize, omare, računalniško opremo).
Mednarodno sodelovanje na področju jedrske in sevalne varnosti (PP 5061 - Trajne naloge s
področja jedrske varnosti) zajemajo naloge, ki zadevajo sodelovanje naše države z MAAE, z
OECD/NEA (Nuclear Energy Agency) Komisijo Evropske Unije in Sekretariatom CTBTO.
To sodelovanje zajema kritje stroškov udeležbe slovenske delegacije na Generalni konferenci
MAAE in sodelovanje ter servisiranje različnih strokovnih teles MAAE.
V okvir te postavke sodijo tudi pripravljalne aktivnosti za članstvo RS v OECD/NEA, s katero
intenziviramo sodelovanje.
V okviru Komisije evropske Unije je naj intenzivnejše sodelovanje na področju Phare
programa - podprogram RAMG, ki predstavlja pomoč EU upravnim organom pristojnim za
jedrsko varnost. Ker se pretežni del programa izvaja v naši državi, je potrebno zagotoviti
sredstva za pripravo in izvedbo konkretnih oblik pomoči.
Prav tako sodijo v ta okvir tudi stroški izvajanja bilateralnih sporazumov s sosednimi
državami o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in bilateralnih
sporazumov o izmenjavi informacij s sorodnimi upravnimi organi (npr. ZDA, Francija, Češka,
Slovaška, Francija, J. Afrika, J. Koreja...).
V ta okvir sodijo tudi sredstva, potrebna za članarine MAAE in USNRC (PP 5748)
Ta sredstva pokrivajo plačilo članarina MAAE za leto 2001, in sicer za redno članarino in za
sklad za tehnično pomoč ter dodatna sredstva za poravnavo dolga skladu za leto 2000. Iz teh
sredstev se krije tudi prispevek 8% za prejeto tehnično pomoč v minulih letih, članarina za
OECD/NEA delovne skupine in članarina v raziskovalnem programu USNRC v znesku
20.000 USD.
Sredstva za delo URSJV so zajeta v naslednjih proračunskih postavkah:
- 3355 - Materialni stroški
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Pri sredstvih v predlagani višini ni upoštevano povečanje števila zaposlenih, predvideni pa so
dodatni stroški zaradi novo prevzetih obveznosti v letu 2000. Predlagana sredstva so planirana
na podlagi realizacije proračuna v letu 2000.

-

-4411 - Varstvo pri delu
Specifičnost dela URSJV narekuje tudi posebno pozornost varstvu pri delu in varstvu
zaposlenih pred ionizirajočim sevanjem, zato v okviru te postavke uvrščamo redne letne
zdravniške preglede delavcev URSJV in izvajanje nadzora prejetih doz sevanja ( osebna
dozimetrija vključno z meritvami interne kontaminacije). Nadalje je potrebno zagotoviti
varovalno opremo in zaščitno obleko za delavce, ki opravijo inšpekcijsko nadzorstvo in
delavce radiološkega varstva (za občasne akcije).
- 4412 - Knjižnica URSJV
URSJV ima že sedaj zelo obsežno interno knjižnico s strokovno literaturo (preko 4.500 enot),
povezano v sistem COBBIS, poleg tega pa smo naročeni tudi na vrsto tujih in domačih
strokovnih publikacij z delovnega področja uprave. Strokovne knjižnice v državi niso najbolje
založene z literaturo s tega področja. Sodelovanje s tujimi upravnimi organi in agencijami
nam omogoča pridobitev mnogih strokovnih del, ki so bistvenega pomena za tekoče
strokovno izobraževanje, informiranje in ukrepanje.
- 5019 - Komisija za jedrsko varnost in preverjanje znanja operaterjev
Komisiji, ki delujeta v okviru URSJV na podlagi Zakona o izvajanju varstva... (Ur.list SRS,
št.28/80) in Pravilnika o strokovni izobrazbi... (Ur.list SFRJ, št.86/87), opravljata izredno
pomembno strokovno delo. Predlagana sredstva pokrivajo osnovne stroške dela obeh komisij
1319 - Publikacije in obveščanje javnosti
URSJV pripravi vsako leto poročilo o jedrski in sevalni varnosti (tudi v angleškem
jeziku). V letu 2001 bo potrebno pripraviti in prevesti tudi nacionalno poročilo po
Konvenciji o jedrski varnosti.
4.

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

Nesporno je prva prioriteta v letošnjem letu priprava novega Zakona o jedrski in sevalni
varnosti, priprava podzakonskih aktov ter v okviru sprejete politike MOP oblikovanje javne
agencije.
Na področju jedrske varnosti v letu 2001 načrtujemo predvsem naslednje:
- delo na zaključni fazi upravnih pregledov v zvezi z projekti modernizacije NE Krško,
- nadaljnji razvoj modelov za analize težkih nezgod,
- nadaljevanje analiz na področju lomne mehanike,
- širitev uporabe ter izboljšanje analizatorja reaktorja, zlasti v kontekstu izvajanja načrta
ukrepov za primer nesreče in usposabljanja sodelavcev URSJV,
- razvoj uporabe verjetnostnih varnostnih analiz in podpornih orodij kot pomoč pri delu in
določanju prioritet upravnega organa,
- upravni postopek za izdajo dovoljenj za rekonstrukcijo bazena za izrabljeno gorivo,
- uvedba sistematičnega zbiranja in ocenjevanja obratovalnih izkušenj v podporo odločanju na
URSJV.
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Zgornje aktivnosti bo možno izvajati s pomočjo razvoja strokovnosti in kompetentnosti
sodelavcev URSJV ter angažiranjem pooblaščenih strokovnih organizacij ali posameznih
strokovnjakov za pripravo mnenj, ocen in analiz.
Na področju radiološke varnosti jedrskih objektov je potrebno zagotoviti vzdrževanje in
nadaljnji razvoj baze osebne dozimetrije delavcev v jedrskih objektih (tako domačih kot
zunanjih delavcev) ter popolnjevanje evidenc za pretekla obdobja. Vzpostavljena bo tudi
evidenca sevanja v Sloveniji. Del sredstev je potrebnih za izdelavo študije o trajni
izpostavljenosti virom 10 sevanj (kot posledica jedrskih poskusov oz. nesreč) vključno z
naravnim sevanjem, del pa tudi usposabljanju delavcev oz. internih strokovnih skupin.
Za obratovanje nacionalne mreže za zgodnje obveščanje so potrebna sredstva za prenos
podatkov, za vzdrževanje opreme in usmerjanja instrumentov, za formiranje relacijske
podatkovne baze in izdelavo aplikacij za pregled podatkov iz baze, za evaluacijo in izpeljavo
on-line QA/QC postopkov.
V okviru projekta RODOS so konkretni cilji 1. 2001 povezani s
- prevzemnimi preizkusi ob prevzemu sistema
- vzdrževanje sistema (programske opreme) in izdelava potrebnih programskih orodij
- izobraževanje osebja za delo s podatkovnimi bazami
- zbiranje podatkov in polnjenje podatkovnih baz
- izdelava dodatnih študij za zbiranje podatkov, ki so potrebni, pa še niso zbrani
- poskusno obratovanje sistema pred prevzemom
- izobraževanje za obratovanje / delo s sistemom
- stroški opremljanja in vzdrževanja prostorov
- vzpostavitev in vzdrževanje komunikacijske mreže WAN
V okviru nalog, vezanih na razširitev nadzora jedrskih materialov bodo cilji osredotočeni na
udeležbo predstavnikov URSJV v delegacijah RS na zasedanjih Nuclear Suppliers Group in
Zanggeijevega odbora, ter za dopolnitev državnega sistema za evidenco jedrskih materialov v
luči Dodatnega protokola k sporazumu med R Slovenijo in MAAE o varovanju jedrskega
materiala in vstopanja v Evropsko unijo (prevodi zakonodaje in izdelava programske
opreme).

15032501 NADZOR IN KONTROLA SEVANJ
2521 UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE
1.

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

2.

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

3.

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

5763 - Rudnik Žirovski vrh
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Zakonska podlaga:
- Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Ur.l.RS, št. 36/92) in Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja
posledic rudarjenja v RUŽV (Ur.l.RS, št. 28/00),
- Novelacija programa izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in
preprečevanja posledic rudaijenja v Rudniku urana Žirovski vrh (1998)
Program:
- Operativni plan aktivnosti za izvedbe programa v letu 2001 je usklajen z obsegom
izvajanja trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude, ki ga načrtuje:
- Novelacija programa izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in
preprečevanja posledic rudaijenja v RUŽV za leto 2001, ki jo je izdelal IBE v juniju
1998 in sprejela Vlada RS v decembru 1998.
- Noveliran program izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in
preprečevanja posledic rudaijenja v RUŽV (predlog).
Rebalans operativnega plana aktivnosti za izvedbo Programa v letu 2001 usklajuje planirani
obseg Operativnega plana z manjšimi sredstvi, ki jih državni proračun za leto 2001 namenja
financiranju izvajanja Novelacije programa v letu 2001.
Rebalans Operativnega plana za leto 2001 zagotavlja izvedbo zaključka del v skladu z
zakonom do konca leta 2005 ob pogoju, da se bo v celoti zagotovilo financiranje Novelacije
programa oz. Noveliranega programa v obdobju 2002 do 2005.

15042501 NAČRTOVANJE, VARSTVO IN UREJANJE VODA
2521 UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE
/.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram obsega aktivnosti načrtovanja, urejanja in varstva voda, vodnih in obvodnih
zemljišč, vključno z moijem ter vodnimi viri, gradnjo, rekonstrukcijo, sanacijo, nujne
intervencije in vzdrževanje vodnogospodarskih ureditev, objektov in naprav ter. V ta namen
lahko ključne naloge združimo v dva vsebinska sklopa in sicer: študijsko-razvojnega in
izvedbenega, ki se deli na investicijsko- interventni del in del, ki zagotavlja izvajanje javne
vodnogospodarske službe. Ključne naloge vezane na izvajanje politike do voda so naslednje:
priprava strokovnih podlag v najširšem pomenu za izvajanje varstva in urejanja voda,
izvajanje upravnih postopkov, priprava programov, tehnične in prostorske dokumentacije, ter
pridobivanje upravnih dovoljenj za izvajanje ukrepov investicijskega ali javnega značaja.
2.

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

Dolgoročni cilji podprograma so izvajanje nalog, ki jih na področju vodnega gospodarstva
nalaga Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, meddržavne pogodbe o skupnem reševanju
vodnogospodarske problematike na meddržavnih vodotokih,mednarodne konvencije varstva
okolja in neposredno voda, ki jih je R Slovenija ratificirala.Ti cilji so predvsem varovanje in
izboljšanje stanja vodnega okolja in voda, glede na njihovo gospodarsko,ekološko in socialno
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funkcijo, pri čemer velja posebna pozornost zagotovitvi pogojev trajnostne rabe voda in
vodnega prostora, kakovosti voda, kot naravnega vira, ter urejenosti vodnega režima.
3.

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

Zakonske podlage:
■ Zakon o vodah (Ur.list SRS 38/81, 29/86; Ur.list RS 15/91),
■ Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS 32/93, 1/96),
■ Zakon o urejanju prostora (Ur.list SRS 18/84)
■ Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur list RS, št.32/93) in
■ Uredba o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe v RS (Ur.list RS 57/96).
■ Strokovno navodilo o tem kaj obsega vzdrževanje naravnih vodotokov in drugih
zbiralnikov vode, vodnih zemljišč ter vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni
rabi ( Ur.list SRS št.27/84),
■ Načrt zaščite in reševanja (sklep vlade z dne 22.4.1999).
■ Zakon o graditvi objektov (Ur.list SRS, št.34/84 in 29/86 ter Ur.list.RS, št. 40/94, 69/94,
29/95 in 59/96)
■ Zakon o geodetski službi (Uradni list SRS št. 23/76),
" Zakon o zemljiškem katastru (Uradni list SRS št. 16/74),
■ Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS št. 33/95 in 2/98),
■ Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93),
■ Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (Uradni list RS št. 44/97),
■ Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 59/96),
■ Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS št. 44/97).
* Evropska direktiva o skupni politiki do voda.
■ Državni program za prevzem pravnega reda EU
■ Okoljska pristopna strategija Slovenije za vključitev v EU
■ Helsinška konvencija,
■ Barcelonska konvencija,
■ Konvencija o varovanju Sredozemskega moija
■ Donavska konvencija,
■ Barcelonska konvencija o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega moija,
■ sklepi Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo,
■ sklepi Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro,
■ sklepi Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo,
■ sklepi Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo,
■ sklepi Stalne slovensko -italijanske komisije za vodno gospodarstvo,
■ sklepi Stalne slovensko-hrvaško-italijanske komisije za varstvo Jadrana,
■ sklepi Stalne slovensko-bavarske komisije za vodno gospodarstvo.
2121 Javna vodnogospodarska služba - skupni program
Za potrebe izvajanja nalog URSVN je potrebno pripraviti strokovne podlage ter izvajati
naloge organizacijskega in tehničnega značaja, na podlagi katerih lahko Uprava sprejema
odločitve ter usmeija in izvaja gospodaijenje z vodami v skladu z obstoječo zakonodajo, za
kar je potrebna strokovna pomoč zunanjih strokovnjakov in strokovnih institucij.
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Izdelava teh strokovnih nalog ima značaj javnih del, saj gre v bistvu za strokovno servisiranje
države v vmesnem obdobju, do sprejema novega Zakona o vodah, ki bo opredelil mesto in vlogo strokovne institucije za izvajanje tovrstnih nalog.
V ta namen so sredstva namenjena še posebej:
- podpori upravnemu postopku (strokovna mnenja in podlage),
- organizaciji strokovnih posvetovanj, delavnic, seminaijev,
- pripravi in izdaji publikacij s področja voda,
- analizi izjemnih stanj na vodah in vodnem prostoru,
- pripravi strokovnih podlag na področju normativov, standardov in metodologij,
- pripravi strokovnih podlag za pripravo in izvajanje javnih naročil,
- pripravi grafičnih materialov in podlag,
- izvajanju nadzorstvenih nalog pri izvajanju vodnogospodarskih ukrepov,
- nakupu strokovne literature,
- prevajanju strokovnih gradiv.
Sredstva so predvidena na osnovi ocene povprečne dinamike aktivnosti v zadnjih letih in
predvidenih novih aktivnosti zaradi novih obveznosti.
2122 Varstvo obalnega moij a
Služba varstva obalnega moija je opredeljena v 62.členu Zakona o vodah, katero financira
država kot javno službo iz sredstev za urejanje vodnega režima. Varstvo obalnega moija
obsega:
• pripravo strokovnih podlag,
• izvajanje službe varstva obalnega moija (SVOM),
• vzdrževanje oceanografske postaje.
Služba varstva obalnega morja deluje v skladu z zakonskimi določili in določili konvencij.
Sredstva so planirana in koriščena v skladu s letnim programom Uprave RS za varstvo narave.
2125 Vodnogospodarska javna služba
Na osnovi in v okviru zakonskih določil se javna vodnogospodarsko službo izvaja na osmih
vodnih območjih in sicer: Vodnem območju Mura, Drava, Savinja-Sotla, Dolenjska,
Ljubljanica-Sava, Gorenjska, Soča in Primorska. Glavne naloge so: spremljanje stanja
vodnega režima, vzdrževanje vodotokov, zbiralnikov in zadrževalnikov vode ter
vodnogospodarskih objektov in naprav v javni rabi, zbiranje in obdelava za vodno
gospodarstvo pomembnih podatkov.
V teh okvirih vodnogospodarska javna služba v skladu s svojo organiziranostjo izvaja
strokovne in izvedbene naloge na področju urejanja vodnega režima in vodnogospodarskih
objektov in naprav, spremljav in nadzora stanja, načrtovanja, projektiranja in izvajanja del za
ohranjanja stanja, evidentiranja stanja na posameznih vodnih območjih ter zagotavljanja
strokovne pomoči za potrebe upravnih postopkov, ter sodeluje pri delu meddržavnih komisij
na posameznih vodnih območjih.
Aktivnosti se izvajajo v skladu z letnimi programi del, ki jih potrdi URSVN in v okviru
razpoložljivih sredstev na način kot to določa Uredba o izvajanju vodnogospodarske javne
službe R Slovenije in Strokovno navodilo o tem kaj obsega vzdrževanje naravnih vodotokov
in drugih zbiralnikov vode, vodnih zemljišč ter vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi.

2192 Investicijsko vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in naprav

poročevalec, št. 16/V

1156

4. marec 2001

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov v smislu celovitega urejanja vodnega režima, to je
investicijskim in investicijsko vzdrževalnim delom na vodotokih, vodnogospodarskih objektih
in napravah z namenom stabilizacije vodnega režima v smislu preventivnih ukrepov,
rekonstrukcij in sanacij, predvsem pa izgradnji novih objektov z namenom izboljšanja
poplavne varnosti in zavarovanja poseljenih območij pred poplavami. Poraba sredstev je
predvidena po planu URSVN in sicer v več programskih sklopih:
> Investicijsko vzdrževanje
> Izvedba vodnogospodarskih objektov regionalnega pomena
> Urejanje meddržavnih vodotokov
Investicijsko vzdrževanje:
Sredstva so namenjena za pripravo in revizijo projektne dokumentacije ter izvedbo gradbenih
del - graditev. V zneskih graditev, pa so zajeti vsi stroški izvedbe in sicer vodenje projekta inženiring, nadzor, odkupi in odškodnine za zemljišča potrebna za gradnjo in izvedba
gradbenih del. Sredstva se porabljajo za gradnjo, rekonstrukcije vodnogospodarskih ureditev,
objektov in naprav po programu URSVN.
Izvedba vodnogospodarskih objektov regionalnega pomena:
V skrbi za celovito urejanje vodnega režima, tako da se varuje človekovo okolje in preprečuje
škodljivo delovanje voda je neizogibno potrebno pristopiti tudi k gradnji in rekonstrukciji
ključnih vodnogospodarskih objektov regionalnega pomena, ki so finančno obsežni in
zahtevajo namensko zagotovljena sredstva tako s strani države, kot lokalnih skupnosti, s
katerimi so sklenjeni dogovori o sofinanciranju.
Za obdobje 2001 do 2005 so v zaključni fazi priprave projekti, katerih skupne vrednosti
narekujejo večletno izvajanje po funkcionalno zaključenih fazah. Spodaj navedeni projekti
zahtevajo v letu 2001-2002 za izvedbo prve faze zagotovitev naslednjih sredstev: Ureditev
Kamniške Bistrice, 250 mio SIT, Izboljšanje poplavne varnosti ob Savinji, I faza, 250 mio
SIT, sanacija zadrževalnika Prigorica.
Urejanje meddržavnih vodotokov :
Velik del slovenskih vodotokov ima značaj meddržavnega vodotoka, ki jih država Slovenija,
kot podpisnica Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer in
šestih meddržavnih pogodb za področje vodnega gospodarstva mora urejati v skladu s
skupnimi dogovori s sosednjimi državami.V tem smislu so bili na meddržavnih komisijah oz.
podkomisijah sprejeti sklepi o ureditvi : nasipov ob Muri v Veržeju, pregrade Vonaije in
ureditve v Orešju in Drašah na Sotli, pragov v Vrtu, v Mišinci in v Krasincu na Kolpi.
Izvedba dogovoijenih del je ocenjena na 500 mio SIT za naslednje večletno obdobje.
Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov v smislu celovitega urejanja vodnega režima, to je
investicijsko- vzdrževalnimi delom na vodotokih vodnogospodarskih objektih in napravah z
namenom stabilizacije vodnega režima in za izgradnjo objektov, ki so nujni za zavarovanje
poseljenih območij pred poplavami.
Sredstva so namenjena za izdelavo in revizijo projektne dokumentacije ter izvedbo gradbenih
del - graditev. V zneskih graditev, pa so zajeti vsi stroški izvedbe in sicer vodenje projekta inženiring, nadzor, odkupi in odškodnine za zemljišča potrebna za gradnjo in izvedba
gradbenih del.
Sredstva so planirana in koriščena v skladu z letnim programom Uprave RS za varstvo
narave.
6067 Ukrepanje pri ekoloških nesrečah
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Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov nujnih ukrepov pri manjših ekoloških nesrečah na
celinskih vodah.
Sredstva so planirana v minimalnem znesku, v primeru izkazane potrebe se zagotovijo
dodatna sredstva z notranjimi prerazporeditvami.
9716 Izvajanje odločb IRSVN
Na vodotokih širom Republike Slovenije je vsled lokalnih vremenskih ali drugih dogodkov
povzročena škoda, ki ogroža varnost ljudi in objektov. V teh primerih se nujna sanacijska in
rekonstrukcijska dela izvajajo na podlagi odločbe Inšpektorata RS za varstvo narave. Dela
opravljena na osnovi odločb Inšpektorata RS za varstvo narave niso predmet letnega plana
vzdrževalnih del, niti investicijskega vzdrževanja, zato so sredstva za plačilo po odločbah
izvedenih del predvidena v okviru tega proračunskega namena.
Sredstva so planirana v minimalnem znesku, v primeru izkazane potrebe se zagotovijo
dodatna sredstva z notranjimi prerazporeditvami.
6060 Upravna in razvojna dokumentacija
Ena od osnovnih nalog Uprave RS za varstvo narave je priprava dolgoročnih smernic in
zagotavljanje strokovnih podlag za izvajanje politike gospodaijenja z vodami.
Prioritetne naloge bodo predvsem izdelava metodologij za izvajanje politike gospodaijenja z
vodami, strokovnih podlag za določitev pogojev in usmeritev pri umestitvi prioritetnih
programov vodnega gospodarstva v prostor, poleg tega pa tudi strokovnih podlag, potrebnih
za izvajanje zastavljenih ciljev in zahtev, izhajajočih iz procesov približevanja EU.
Sredstva so planirana in koriščena v skladu s letnim programom Uprave RS za varstvo narave.
1943 Strokovne obveznosti po mednarodnih konvencijah
Slovenija je na področju varstva voda s podpisom in ratifikacijo Helsinške konvencije,
Donavske konvencije, Barcelonske konvencije ter protokola o preprečevanju onesnaženja
Sredozemskega moija sprejela obveznosti udeležbe pri skupnih programih, raziskavah,ter
zagotavljanju stalnih informacijskih baz za potrebe izvajanja konvencij.
Kot posledica izvajanja konvencij so tudi obveznosti iz meddržavnih pogodb, ki potekajo v
okviru meddržavnih komisij, kjer se skupno rešuje vodnogospodarska problematika,
predvsem mejnih voda.
V okviru izvajanja so finančna sredstva potrebna za izvedbo nalog na podlagi sklepov
komisij, predvsem:
- pripravo strokovnih podlag, mnenj, študij in raziskav,
- pripravo prevodov in drugih pisnih slikovnih materialov,
- izvedbo, organizacijo in vodenje mednarodnih posvetov, sestankov in delavnic.
Sredstva so planirana in koriščena v skladu s letnim programom Uprave RS za varstvo narave.
5762 Vodna zemljišča
Osnovna pristojnost vodnega gospodarstva je gospodaijenje z vodami in vodnogospodarskimi
objekti v okviru vodnih zemljišč. Vpis oziroma evidentiranje zemljišč, ki imajo karakter
vodnih zemljišč kot javnega dobra vode, predstavlja prvi, nujni korak v procesu priprave
sodobnih podatkovnih evidenc vodnega gospodarstva. Evidence vodnih zemljišč so predpogoj
za zavarovanje teh, za vodno gospodarstvo nujnih zemljišč v okviru prostorskega načrtovanja,
načrtovanje okoljevarstvenih in vodnogospodarskih ukrepov, kakor tudi predpogoj za
izvajanje koncesij na vodnem javnem dobru.
Izvedba projekta je vsebinsko zahtevna ter zahteva specializirana znanja iz področja
geodetske, vodarske in pravne stroke. Sredstva se bodo predvsem uporabila za pripravo
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strokovnih in zemljiško -pravnih podlag za evidentiranje in odkup vodnih zemljišč predvsem
za v preteklosti neporavnanih zadev.
Sredstva so planirana in koriščena v skladu s letnim programom Uprave RS za varstvo narave.
4424 Strokovne podlage za vodnogospodarsko in prostorsko dokumentacijo
Glede na obveznosti in pristojnosti Uprave za varstvo narave po obstoječi zakonodaji je v
okviru teh sredstev predvideno reševanje posameznih perečih vodnogospodarskih problemov,
vezanih na področje gospodarjenja z vodami, predvsem v smislu priprave potrebnih
strokovnih podlag za izvajanje vodnogospodarskih ukrepov.
Poudarek je na financiranju strokovnih podlag ter ustrezne dokumentacije za izvajanje
investicij v vodnem gospodarstvu v naslednjih letih, to je predvsem študijam in raziskavam
ter dokumentaciji za pripravo izvedbe državnih vodnogospodarskih infrastrukturnih objektov.
Sredstva so planirana in koriščena v skladu s letnim programom Uprave RS za varstvo narave.
5769 Dolgoročna strategija vodooskrbe RS
Ena od pomembnih nalog na področju gospodarjenja z vodami je tudi varovanje vodnih virov
in zagotavljanje pogojev za trajnostno zagotovitev vode, kot naravnega vira. Na osnovi tega
so prednostne naloge predvsem priprava sodobnih strokovnih podlag, katerih cilj je omogočiti
moderno obdelavo podatkov, optimalno planiranje, izkoriščanje, upravljanje in varovanje
vodnih virov ter zagotoviti podatkovno bazo za izdelavo vodnogospodarskih osnov in načrtov
in za izvajanje upravnih postopkov.,raziskava, gospodarjenje z vodnimi viri
Poleg načrtovanih nalog so sredstva namenjena tudi za pokrivanje stroškov obveznosti iz
okvirov meddržavnega sodelovanja na področju raziskave vodnih virov .
Sredstva so planirana in koriščena v skladu s letnim programom Uprave RS za varstvo narave.
5776 Vodnogospodarske osnove
Vodnogospodarske osnove oz. načrti upravljanja povodij ( NUP ) so temeljni
vodnogospodarski dokumenti, ki podajajo pregled naravnih danosti in stanja po vodnih
območjih in povodjih, pregled gospodarske rabe voda ter perspektivnih potreb po vodnih
potencialih. Na njih slonijo dolgoročni programi izvajanja ukrepov za zaščito kakovosti in
količin voda in vodnega prostora ter ukrepov za varovanje pred škodljivimi delovanjem voda.
Z vidika izpolnjevanja pogojev za vstop v EU, kot tudi z vidika izvajanja celovitega
gospodarjenja z vodami v Sloveniji je obveznost izdelave vodnogospodarskih osnov za vodna
območja Slovenije v obliki, ki je dostopna širši javnosti (slikovni material,
zgibanke,publikacije) prioritetna naloga in glede na zahteve EU tudi kontinuirana naloga
vodnega gospodarstva
Sredstva so planirana in koriščena v skladu s letnim programom Uprave RS za varstvo narave.
6373 Vodnogospodarski informacijski sistem - baze in evidence
Obstoječa zakonodaja na področju okolja, voda in prostorskega planiranja, obveznosti iz
mednarodnih sporazumov ter vstopanje v Evropo nas obvezujeta k vzdrževanju in prenovi
obstoječega prostorskega informacijskega sistema vodnega gospodarstva. To pomeni
novelacijo oziroma prenovo obstoječih aplikacij vodnogospodarskih evidenc, nastavitev in
implementacijo novih, ter poenotenje aplikacij po republiških izpostavah Uprave za varstvo
narave.
Sredstva se bodo namensko koristila za kontinuirano delo na obstoječih in novih evidencah
vodnega gospodarstva.
Sredstva so planirana in koriščena v skladu s letnim programom Uprave RS za varstvo narave.
5764
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Zakonske podlage:
• Zakon o vodah,
• Zakon o gospodarskih javnih službah.
Glede na slabe poslovne rezultate nekaterih vodnogospodarskih podjetij v preteklih letih
ocenjujemo, da bo potrebno v letu 2000 zagotoviti dodatna sredstva za pokrivanje izgub v teh
podjetjih. Da bi R Slovenija obdržala nespremenjene deleže v vodnogospodarskih podjetjih,
predlagamo dokapitalizacijo javnih podjetij.
22522 Vzdrževanje vodnogospodarskih objektov v sklopu avtocest
V okviru izgradnje avtocest v zadnjih petih letih je bilo izgrajenih veliko število
vodnogospodarskih ureditev, ki jih je izgradil investitor DARS, v upravljanje pa bi jih naj, kot
vodnogospodarske objekte v splošni rabi prevzelo vodno gospodarstvo. Za realizacijo
prevzema je potrebno zagotoviti vodnemu gospodarstvu dodatna sredstva, tako za izvedbo
prevzema, kot za redno vzdrževanje teh objektov. Podlaga za višino sredstev je ocenjena
vrednost objektov predlaganih za prevzem. Za leto 2001 predlagana sredstva v višini 10 mio
SIT so predvidena za izvedbo prevzema objektov, pregleda, vnosa v kataster in priprave vseh
potrebnih podlag za izvajanje vzdrževanja v prihodnjem letu.
22523 Recenzije in revizije - vode
Za potrebe izvajanja nalog Uprave RS za varstvo narave se pripravljajo razne strokovne
podlage, študije in tehnična dokumentacija, za katere je potrebno opraviti strokovno presojo s
strani naročnika.
S tem Uprava RS za varstvo narave zagotavlja nadzor nad kakovostjo izdelane strokovne in
tehnične dokumentacije. Glede na zahtevano specifično strokovnost in nezasedenost ustreznih
delovnih mest v Upravi, mora večji del recenzij naročati pri priznanih usposobljenih
institucijah ali ekspertih.
Sredstva te proračunske postavke se v celoti uporabljajo za plačilo strokovnih institucij,
posameznih ekspertov ter za delo recenzijskih komisij pri pregledu in revidiranju izdelane
dokumentacije, pri nadzoru nad kakovostjo izdelanih gradiv.
22524 Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji - vode
Sredstva so namenjena vsem aktivnostim, ki so povezana s približevanjem Slovenije k EU na
področju upravljanja oz.gospodaijenja z vodami, predvsem aktivnostim povezanimi z
izvajanjem Evropske direktive o skupni politiki do voda, Sem sodi financiranje posameznih
nalog za pripravo poročil, recenzij, strokovnih podlag in programov priprava prevodov,
zgibank in publikacij, nalog na področju dodatne izgradnje informacijskega sistema v skladu z
zahtevami direktiv EU, ter za organizacijo ali sodelovanje in udeležbo predstavnikov UVN na
delavnicah, seminarjih in drugih podobnih izobraževanjih, ki so potrebna za implementacijo
zakonodaje EU v slovenski pravni red.
22525 Lokacijski načrti za državne vodnogospodarske objekte
V prihodnjem srednjeročnem obdobju bo vodno gospodarstvo, kot investitor moralo pristopiti
k reševanju vodnogospodarske problematike, katere vpliv presega občinske meje ene same
občine in za katere reševanje je potrebno uskladiti interese več interesnih področij (vodno
gospodarstvo, varstvo narave, kmetijstvo, urbanizacija ). To pomeni, da bo nujno pristopiti k
pripravi lokacijskih načrtov državnega pomena in vseh v tem procesu potrebnih strokovnih
podlag.
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V obdobju 2001-2002 predvidevamo pripravo lokacijskih načrtov predvsem z namenom
umestitve vodnogospodarskih ureditev za izboljšanje poplavne varnosti.
Sredstva so planirana in koriščena v skladu s letnim programom Uprave RS za varstvo narave
in obsegajo predvsem strokovne podlage za pripravo lokacijskih načrtov za Dravinjo,
Dravo,Muro, ter JZ del Ljubljane in širše območje Celja. Predlagana sredstva v višini 39 mio
SIT predstavljajo minimalno vsoto za realizacijo programov priprave za navedene lokacijske
načrte.
4.

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

Glavni cilji v sklopu razvojno-študijskih nalog: na osnovi letnih planov zagotoviti strokovne
podlage za izvajanje strategije oz. ciljnih nalog vodnega gospodarstva ter strokovnih podlag
za izvajanje upravnih nalog . Glavni cilji v sklopu investicijsko -interventnih nalog so
izboljšanje stanja voda, predvsem ogroženosti pred vodami in s tem namenov zagotavljanje
priprave in izvedbe vodnogospodarskih ureditev, objektov in naprav, njihove sanacije in
rekonstrukcije ter vseh ostalih aktivnosti v zvezi z izvajanjem ukrepov, kot so nadzor,
inženiring, odkup zemljišč,ter odškodnin v okviru programov URSVN. Glavni cilji v sklopu
izvajanja javne vodnogospodarske službe: zagotovitev izvajanja vzdrževanja vodnega režima
ter javnih nalog predvidenih z letnim programom del v skladu z Uredbo o izvajanju
vodnogospodarske javne službe R Slovenije in Strokovnim navodilom o tem kaj obsega
vzdrževanje naravnih vodotokov in drugih zbiralnikov vode, vodnih zemljišč ter
vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi.
15052501 OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN VARSTVO
NARAVNIH VREDNOT
2511 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram zajema financiranje programov, projektov in raziskav ter mednarodnih projektov,
kot tudi vzpostavitev in vzdrževanje mehanizma posredovanja informacij (Clearing House
Mechanism). Poslanstvo postavke je vzpodbujanje ohranjanja biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti, dostop do informacij o biotski raznovrstnosti ter sodelovanje na različnih
ravneh.
2.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje Nacionalnega programa varstva okolja, Konvencije
o biološki raznovrstnosti in drugih mednarodnih konvencij s področja varstva narave,
Direktive o varstvu flore, favne in habitatov (The Council Directive 92/43 EEC on the
Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora), Direktive o varstvu ptičev
(The Council Directive 79/409 EEC on the Conservation of Wild Birds) in Zakona o
ohranjanju narave (56/99).
3.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
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obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
1) Mednarodni projekti Life III - narava: gre za sofinanciranje na podlagi Uredbe o
finančnem instrumentu Life III, Direktiv 92/43 in 79/409 in Zakona o ohranjanju narave
(56/99). Izhodišče, na katerem temelji izračun, je Commision Decision, Proposal of
Council Decision concerning the Comunity position within the Assotiation Council on the
participation of Slovenia in the financial instrument of the Comunity for the environment
(LIFE); predvideno je 50% sofinanciranje.
2) Mehanizem posredovanja: gre za pripravo materiala, postavitev sistema v celoti,
promocijo in izobraževanje uporabnikov. Izhodišče so mednarodne reference, pravna
podlaga pa Zakon o ohranjanju narave in Konvencija o biološki raznovrstnosti.
3) PHARE - CBC - KP Goričko: gre za zagotovitev sredstev za naloge v zvezi z izvedbo
projekta Phare CBC SLO-H 2000 - Joint nature park development - KP Goričko in sicer
za zagotovitev koordinacije celotnega projekta ter skladno s pravili Phare za zagotavljanje
slovenskega deleža za izvedbo projekta.
4.

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

Izvedba Life projektov v letu 2001, indikator: potrditev poročil in uspešnosti izvedbe (Bruselj,
EC, DG ENV); predstavitev projektov na Life Week v Bruslju; podpora raziskovalnim
projektom za ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti; sofinanciranje
naravovarstvenih programov in mednarodnih projektov; vzpostavitev mehanizma
posredovanja informacij, indikator: število uporabnikov, planiran rezultat: povezane baze;
priprava projektne naloge (Terms of Reference) in razpisne dokumentacije (Tender Dossier)
ter izvajanje projekta Phare CBC SLO-H 2000 - Joint nature park - KP Goričko.

15052501 OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN VARSTVO
NARAVNIH VREDNOT
2521 UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Upravne in z njimi povezane strokovne naloge v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti
in varstvom naravnih vrednot opravlja upravni organ, pristojen za ohranjanje narave (Zakon o
ohranjanju narave Ur. list 56/99 in popr. 3 l/00).Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in
varstva naravnih vrednot so ukrepi, s katerimi se ureja varstvo prosto živečih rastlinskih in
živalskih vrst, vključno z njihovim genskim materialom in habitati ter ekosistemi zato, da se
zagotovi trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti ter zagotavlja ohranjanje naravnega
ravnovesja in ohranijo naravne vrednote. Urejanje zadev ohranjanja biotske raznovrstnosti je
v pristojnosti države.
2.

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

Dolgoročni cilj podprograma je preprečitev zmanjševanja biotske raznovrstnosti na ravni vrst,
ekosistemov, habitatnih tipov ter genomov, preprečitev nadaljnega ogrožanja ravnovesja
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zaradi neustreznega izkoriščanja rastlinskih in živalskih vrst ter uničenje ali poškodovanje
naravnih vrednot ( Zakon o ohranjanju narave ).
3.

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

Podprogram zajema aktivnosti vezane na politiko ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva
naravnih vrednot, ureditev zakonodaje, institucionalno krepitev javnih služb varstva narave
investicije in tehnične ukrepe varstva, raziskave in izgradnjo informacijskih sistemov z
vključitvijo v mednarodne sisteme varstva narave ter izvajanje obveznosti po mednarodnih
konvencijah in evropskih direktivah. Obdobje po uveljavitvi Zakona o ohranjanju narave in
predpristopni proces je znatno povečal obseg nalog na področju varstva narave in vseh zgoraj
naštetih aktivnostih iz tega področja.
Zakonske podlage:
Zakon o ohranjanju narave (Ur. 1. RS, št. 56/99, popravek Ur. 1. RS, št. 31/00)
Zakon o Spominskem parku Trebče (Ur. 1. SRS, št. 1/81, 42/86)
Zakon o Triglavskem narodnem parku (Ur. 1. SRS, št. 17/81, 42/86)
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Ur. 1. RS, št. 57/96)
Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS, št. 32/93, 1/96)
Akt o nasledstvu - Konvencija o varstvu Sredozemskega moija pred onesnaženjem (Ur.l. RS,
MP, št. 13/93)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Ur. 1. RS 30/96, MP, št. 7)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Ur.l. RS 19/95)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Ur. 1. RS, MP,
št. 18/98)-Bonska konvencija
Zakon o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi
živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe konvencije ter dodatki I,H,HI in IV h
konvenciji (Ur. 1. RS 110/99, MP 31)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva
ter njunih naravnih življenskih prostorov (Ur. 1. RS 55/99, MP 17) - Bernska konvencija
Protokol o posebnih zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju,
Konvencije o varstvu Sredozemskega moija in obalnega območja
Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Ur. 1. RS, št. 57/93)
Uredba o varstvu samoniklih gliv (Ur. 1. RS, št. 57/98)
Akti o zavarovanju naravnih vrednot - posamični akti o zavarovanju naravnih vrednot
Akt o notifikaciji nasledstva - Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine,
Konvencija o močviijih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Ur. 1. RS 15/92)
Državni program RS za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002.
6572 Kozjanski park
Sredstva so namenjena za financiranje redne dejavnosti javnega zavoda za upravljanje z
zavarovanim območjem in sicer za plače in druge izdatke, prispevke, blago in storitve.
6573 Triglavski narodni park
Sredstva so namenjena za financiranje redne dejavnosti javnega zavoda za upravljanje z
zavarovanim območjem in sicer za plače in druge izdatke, prispevke, blago in storitve.
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6911 Regijski park Škocjanske jame
Sredstva so namenjena za financiranje redne dejavnosti javnega zavoda za upravljanje z
zavarovanim območjem in sicer za plače in druge izdatke, prispevke, blago in storitve.
6747 Zavod za varstvo narave
Sredstva se namenjajo za plače, prispevke, prejemke, blago in storitve, investicije in
investicijsko vzdrževanje in najemnino prostorov zavoda in organizacijskih enot.
7832 Naravovarstveno usposabljanje in publikacije
Sredstva so namenjena naravovarstvenemu usposabljanju različnih ciljnih skupin oz. javnosti
o pomenu varstva narave in vključuje predvsem organizacijo ali sofinanciranje predavanj,
seminaijev, posvetov, študijskih obiskov domačih in tujih institucij, delavnic, ekskurzij,
naravovarstvenih dnevov, izdajo učnih materialov za učitelje in učence kot so priročniki in
druge publikacije, organizacijo akcij o varovanju nežive ali žive narave, sodelovanja šol,
društev ali širše javnosti v konkretnih naravovarstvenih projektih in podobno.
Sredstva so namenjena ozaveščanju javnosti o pomenu varstva narave s pomočjo publikacij in
drugega popularizacijskega materiala. Sredstva se porabljajo zlasti za pripravo vsebin, odkup
fotografskega materiala, oblikovanje, lektoriranje, prevajanje, tisk in druge storitve povezane
s pripravo popularizacijskih izdelkov. V sklopu postavke se sredstva porabljajo tudi za stroške
distribucije, tiskovnih konferenc ter tudi za neposredne predstavitve varstva narave na
razstavah in podobnem. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje akcij usposabljanja.
2119 Kartiranje habitatnih tipov
Sredstva so namenjena za organiziranje in izvajanje kartiranja habitatnih tipov, zlasti za
financiranje ali sofinanciranje kartografskih podlag, terenskega kartiranja, koordinacije,
sofinanciranje terenskega kartiranja na občinski ravni, tehnično podporo, izobraževanje,
aplikacije računalniških programov, povezavo z omrežjem EIONET in posredovalnim
mehanizmom (CHM) Konvencije o biološki raznovrstnosti, pridobivanje, vzdrževanje,
analizo in interpretacijo podatkov.
4065 Informacijski sistem varstva narave, študije in raziskave
Sredstva so namenjena zlasti za nakup opreme in programov, za pripravo programskih
aplikacij, za prenos podatkovnih baz regionalnih zavodov, za odkup podatkovnih baz in
evidenc, stroške vnosa in obdelave atributnih in kartografskih podatkov, nakup kart in
skenogramov kart in podobno. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje projektov, ki se
lahko vključijo v informacijski sistem varstva narave.
Proračunska sredstva so namenjena financiranju študij in raziskovalnih nalog na vseh
področjih varstva narave (inventarizacija in vrednotenje narave, študije povezane s posegi v
naravo, spremljanje stanja in ugotavljanje ogroženosti narave in krajine vključno z minerali in
fosili, pripravo metod varstva, ter za študije in raziskave na področju ravnanja z genskim
materialom), pripravi navodil za posamezne tipe naravovarstvenih smernic, financiranju
strokovnih podlag za pripravo podzakonskih predpisov ter recenzijam. Sredstva se namenjajo
tudi sofinanciranju in sponzoriranju študij in raziskovalnih nalog.
1945 Mednarodno sodelovanje in konvencije - varstvo narave
Sredstva so namenjena za stroške povezane z izvajanjem mednarodnih konvencij ter
sporazumov in protokolov za področje varstva narave. Sredstva se porabljajo tudi za stroške,
povezane s sodelovanjem z vladnimi ustanovami in nevladnimi organizacijami za varstvo
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narave v drugih državah ter s sodelovanjem v mednarodnih organizacijah - IUCN, Svet
Evrope, ECNC, WWF, REC, Wetlands International, Grecel in drugih. S sredstvi s te
postavke se plačujejo tudi članarine, stroški zunanjih strokovnjakov ter stroški nakupa tuje
strokovne literature ter prometni davek za tuje donatoije. Slovenija bo organizirala Evropsko
srečanje pogodbenic Ramsarske konvencije. Sredstva so namenjena za financiranje
neposrednih nalog ter za njihovo sofinanciranje.
2124 Akcije varstva narave in intervencije
Sredstva so namenjena financiranju akcij varstva narave in so po vsebini zlasti fizična dela za
zaščito ogroženih delov narave, rekonstrukcijska oz. renaturacijska dela, kot je obnova
uničenih ali poškodovanih naravnih vrednot v prvotno oziroma ekološko bogatejše stanje,
sanacijski ukrepi za odpravljanje negativnih posledic na naravnih vrednotah zaradi človekovih
dejavnosti oziroma nezaželenih naravnih procesov, akcije za predstavitev in označevanje
naravovarstveno pomembnih delov narave zunaj zavarovanih območij. Sredstva se namenjajo
tudi za sofinanciranje, sponzoriranje in dajanje dotacij.
Sredstva so namenjena za intervencijska dela na naravnih vrednotah oziroma v vplivnih
območjih naravnih vrednot za preprečevanje poškodovanja naravne dediščine oziroma
naravnih znamenitosti, za preprečevanje negativnih vplivov na naravnih vrednotah oziroma za
preprečevanje negativnih vplivov na rastlinske in živalske vrste ter za interventno
odpravljanje stanja po uničenju poškodovanju ali poslabšanju razmer na območju naravne
vrednote oz. življenjskega prostora rastlinskih in živalskih vrst. Poleg financiranja nalog gre
tudi za njihovo sofinanciranje.
2135 Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti
Sredstva so namenjena varstvu biotske raznovrstnosti in izpolnjevanju vsebinskih obveznosti
iz zakona o ratifikaciji konvencije o biološki raznovrstnosti in na biodiverziteto vezanih
konvencij, zahtev predpisov Evropske unije ter iz zakona o ohranjanju narave, s poudarkom
na dokončanju in izvajanju Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti, ovrednotenjem
območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, zagotavljanjem in vzdrževanjem
genskih
bank,
spremljanjem
stanja
ekosistemov,
opravljanjem
neposrednega
naravovarstvenega nadzora v zavarovanih območjih in zunaj njih (zavod za gozdove), ukrepi
za preprečevanje ogrožanja in vzdrževanje biotske raznolikosti, popularizacijo biotske
raznovrstnosti ter vključevanjem nevladnih organizacij. Gre tudi za sofinanciranje ter
sponzoriranje.
Zaradi pomanjkanja sredstev se bomo osredotočili predvsem na pripravo Analize stanja
biotske raznovrstnosti v Sloveniji, organizacijo regionalnega srečanja Ramsarske konvencije
in azil. V ostalih zmožnostih bomo izvajali tudi ostale naloge, ki so tukaj opisane.
Sredstva se porabljajo za spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst ter ugotavljanje
ogroženosti, analize poškodovanja ali uničenja posameznih osebkov ali populacij, vrednotenje
ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij z vidika vrst in habitatov,
preventivne ukrepe za varstvo vrst, ukrepe za vzdrževanje ali izboljšanje življenjskih razmer,
študije o stanju živalskih vrst ter njihovem življenjskem prostoru in pripravo metod za
izvajanje varstva vrst, delovanje azila in renaturacijskih postaj za prostoživeče živali.
Sredstva so namenjena tudi za izvajanje nalog azila, ki deluje v Zoološkem vrtu Ljubljana,
predvsem za sprejem živali, vodenje evidence o sprejetih živalih, nudenje potrebne
veterinarske pomoči, namestitev v primeren karantenski prostor, premestitev v ustrezen
prostor, osnovna oskrba, odločitev o nadaljnji usodi živali ter uresničitev odločitve,
zagotav ljanje prevoza živali.
Sredstva se porabljajo tudi za delovanje renaturacijskih postaj, za popularizacijo azila ter za
veterinarske analize za ugotavljanje vzrokov bolezni ali poškodb.
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Financira se pripravo strateškega plana Ramsarske konvencije in priprava poročil o izvajanju
varstva in trajnostne rabe mokrišč, priprava predlogov Ramsarskih lokalitet in spremljanje
stanja mokrišč, popularizacija varstva in trajnostne rabe mokrišč ter detajlni popis prioritetnih
območij.
Sredstva se uporabijo za ukrepe ohranjanja in varstva prosto živečih vrst po Bonski
konvenciji, predvsem popis in vrednotenje lokalitet netopiijev ob evropskem letu netopirjev.
Sredstva so tudi namenjena izvajanju Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto
živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, predvsem nadomestilom in organizaciji službe.
Za izvajanje Bernske konvencije so sredstva namenjena predvsem za pripravo akcijskih
programov za varstvo vrst, pridobivanje podatkov o razšiijenosti in ogroženosti vrst iz
dodatkov konvencije ter opredeljevanju območij posebnega naravovarstvenega pomena
(ASCI).
Iz sredstev se krijejo tudi stroški povezani z izobraževanjem, posveti in sestanki v zvezi z
izvajanjem nalog, vključno s kritjem stroškov tujih strokovnjakov povezanih s tem namenom.

5768

Naravni rezervat Škocjanski zatok

Sredstva so namenjena izvajanju upravljalskih nalog, vključno s kritjem stroškov upravljalca
(koncesionaija), obratovalnimi in vzdrževalnimi stroški ter za odškodnine za opuščanje
kmetijske rabe, za vzpostavitev in vzdrževanje infrastrukture zavarovanega območja, za
izvedbo ukrepov za obnovo ekosistemov in spremljanje ter vzdrževanje stanja, skladno z
Odlokom o varstvu in razvoju naravnega rezervata Škocjanski zatok (Ur.l. RS, št. 31/99) in
programom varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok.
6371 Nadomestila in odškodnine
Nadomestila in spodbude se izplačujejo za namen pogodbenega varstva in skrbništva nad
naravnimi vrednotami, območji, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti in
nepremičninami v zavarovanih območjih. Sredstva se namenjajo tudi izvajanju kmetijsko okoljskih in drugih programov. Odškodnine se izplačujejo zaradi poslabšanja obstoječih
pogojev za pridobivanje dohodka, ki ga povzroči uveljavitev naravovarstvenih režimov in za
škodo, ki jo povzročijo zavarovane živalske vrste.
6571 Zavarovana območja narave
Sredstva so namenjena za naloge v zvezi z ustanavljanjem novih zavarovanih območij (RP
Snežnik, RP Kolpa - Kočevsko, RP Pohorje, Kraški regijski park, KP Goričko, KP
Ljubljansko baije in drugih) oz. delovanjem obstoječih zavarovanih območij (KP Kolpa, KP
Sečoveljske soline, KP Strunjan, NS Debeli rtič, NS Rt Madona, Postojnski jamski sistem,
Predjamski jamski sistem, NS Dovžanova soteska in drugih), zlasti za izdelavo študij in
ekspertiz za potrebe strokovnih podlag ter upravljalskih načrtov, popularizacijo zavarovanega
ali za zavarovanje predvidenega območja narave, za sanacijska in renaturacijska dela,
izdelavo študij in raziskovalnih nalog za vzpostavitev sistemske podpore zavarovanim
območjem (sociološke, ekonomske, oblikovalske, organizacijske, finančne, promocijske idr.),
priprava pravnih aktov, označevanje in prezentacija zavarovanih območij, upravljalske naloge
za zavarovana območja, ki nimajo samostojnega upravljalca in podobno. Za zavarovana
območja, katerih ustanovitelj oz. upravljalec je država in z njimi ne upravljajo javni zavodi, se
sredstva koristijo za izvajanje koncesijskih pogodb, pogodbeno varstvo ter skrbništvo.
Sredstva so namenjena tudi za vzpostavljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture na
zavarovanih in za zavarovanje predvidenih območjih, zlasti zagotavljanje upravljalskih in
informacijskih centrov ter drugih informacijskih prostorov, izgradnja, obnova in oprema poti,

poročevalec, št. 16/V

1166

4. marec 2001

objektov za mirujoči promet in objektov za rekreacijo z namenom usmerjanja obiska in
razbremenitve občutljivih delov narave ter druge investicije in investicijska vzdrževanja nujna
za delovanje zavarovanih območij.
Poleg financiranja nalog gre tudi za njihovo sofinanciranje, sponzoriranje, dajanje dotacij in
donacij ter subvencioniranje, predvsem nevladnim organizacijam.
22526 Recenzije in revizije - narava
Za potrebe izvajanja nalog se pripravljajo razne strokovne podlage, študije in tehnična
dokumentacija, za katere je potrebno opraviti strokovno presojo s strani naročnika.
S tem se zagotavlja nadzor nad kakovostjo izdelane strokovne in tehnične dokumentacije.
Sredstva te proračunske postavke se v celoti uporabljajo za plačilo strokovnih institucij,
posameznih ekspertov ter za delo recenzijskih komisij pri pregledu in revidiranju izdelane
dokumentacije, pri nadzoru nad kakovostjo izdelanih gradiv ter dokumentacije za pridobitev
mednarodnih sredstev.
2191 Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave
Sredstva so namenjena za izvedbo geodetskih postopkov, cenitev in drugih dejanj, potrebnih
za izvedbo odkupa in odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave.
9720 Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji
Sredstva na predlagani novi postavki so namenjena vsem aktivnostim, ki so povezana z
približevanjem Slovenije k EU. Sem sodi financiranje posameznih nalog za pripravo poročil,
recenzij, strokovnih podlag in programov, ki izhajajo iz direktiv EU na področju varstva
narave v skladu z državnim programom za prevzem pravnega reda EU.
Sredstva so namenjena za sodelovanje in udeležbo državnih uslužbencev na delavnicah,
seminaijih in drugih podobnih izobraževanjih, ki so potrebna za implementacijo zakonodaje
EU v slovenski pravni red.
5765 Članarine po mednarodnih obveznostih
Sredstva so namenjena za pokrivanje članarin v mednarodnih organizacijah - IUCN, Europarc
in Wetlands International.
8591 Komunikacijska podpora varstvu narave - TUJA DONACIJA (Matra - Nizozemska)
Sredstva so namenjena usposabljanju naravovarstvenih sodelavcev Uprave RS za varstvo
narave in regionalnih zavodov, predvsem za organizacijo delavnic, vključno z gostinskimi
storitvami za udeležence ter nabavo ustreznih materialnih sredstev za izvedbo delavnic,
prevode ter razmnoževanje in distribucijo materialov, spremljanje projektov in učinkovitosti
rezultatov komuniciranja in publicističnih materialov.
8597 Priprava državne strategije za ohranjanje biotske raznovrstnosti - TUJA DONACIJA
Sredstva namenjena za pripravo Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti z akcijskim
programom, kot dokončanje projekta začetega 1998. leta. Sredstva so donacija Svetovne
banke in GEF. V letu 2001 gre predvsem za sektorsko usklajevanje, prevod, pripravo in tisk
strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti in analize stanja naravnih vrednot.
4.

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

Konkretni in merljivi rezultati so izvedeni ukrepi varstva, sprejetje podzakonskih aktov,
priprava strateško-razvojnih dokumentov, izvedene akcije, večje število izobraževalnih akcije,
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ustanovitev novih zavarovanih območij z upravljalci, izvedena plačila nadomestil in
odškodnin, izboljšanje in izgradnja parkovne infrastrukture, sodelovanje v mednarodnih
projektih in organizacijah ter večja promocija varstva narave v mednarodnem merilu.

15062501 INFORMACIJSKI SISTEM VARSTVA OKOLJA IN NARAVE
2516 HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Izvajanje meteorološkega, hidrološkega in drugih monitoringov za potrebe državnih organov
in javnosti, izboljšanje vremenskih napovedi, zagotavljanje sprotnih informacij za potrebe
zaščite in reševanja ter jedrske varnosti.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilji iz Nacionalnega programa varstva okolja - poglavje Osnovni cilji varstva
okolja v Sloveniji, izvajanje monitoringov v skladu s smernicami EU in drugimi
mednarodnimi obveznosmti, kot je navedeno v Nacionalnem programu varstva okolja,
izboljšanje modela napovedi vremena.
3.

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

Nadaljevanje dejavnosti meteorološkega in hidrološkega monitoringa v enakem obsegu kot v
zadnjih nekaj letih, upoštevajoč inflacijo in dvige plač. Ohranjanje mreže 600-ih honorarnih
opazovalcev. Tretji osnovni program, ki ga izvajamo, varovanje okolja na področju zraka in
voda je aktivno vključen v proces prevzemanja evropskega pravnega reda. Na področju
investicijskih odhodkov bo potrebno v letu 2001 zagotoviti več sredstev za sofinanciranje
programov PHARE - zrak in PHARE - vode (priprava lokacij in objektov, DDV, zagonski
stroški, testiranje opreme). Poseben poudarek bo namenjen vključevanju meteoroloških in
hidroloških monitoringov v sisteme, namenjene preprečevanju materialnih škod in zaščite
človeških življenj. Evidentno postaja, da se vpliv klimatskih sprememb odraža na vse
pogostejših nastopih ekstremnih dogodkov (neurja, sušna obdobja, toplejše zime, toča,
plazovi, žled). Izpolnjevanje navedenih zahtev pred nas postavlja potrebe po še kvalitetnejših
meritvah in sistemu obveščanja, kar je povezano s kvalitetno instrumentalno opremo, njeno
redno vzdrževanje in umerjanje, posodabljanje komunikacijske in računalniške opreme in
primerno kadrovsko zasedbo. Postavke za realizacijo dejavnosti so: 1794 Kakovost zraka mednarodne zadolžitve, 1795 Redne publikacije, 1937 Radarski monitoring, 3034 Plače, 3358
Materialni stroški, 3756 Kotizacije in potni stroški v mednarodnih organizacijah, 4058
Vojaška meteorologija, 4059 Članstvo v mednarodnih organizacijah, 5009 Kakovost zraka monitoring, 5012 Meteorološki monitoring, 5014 Meteorološka zaščita letalskega prometa,
5016 Umeijanje meteoroloških in hidroloških instrumentov, 6725 Slovensko ameriški projekt
- donacija, 6820 Informacijski sistem varstva okolja, 6821 Računalništvo in komunikacije,
6823 Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih spremembah, 7829 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov, Sofinanciranje PHARE programov.
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4.

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

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

16012502 REGULATORNI OKVIR, SPLOŠNA ADMINISTRACIJA IN
OBLIKOVANJE POLITIKE
2511 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Reforma sistema gospodaijenja s prostorom je sestavljena in dolgotrajna naloga. Vpeta je v
širši okvir reform, ki danes potekajo v Sloveniji in še niso v celoti končane. Sistemske
spremembe pogojujejo tako spremembe na področju urejanja s prostorom, na področju
graditve objektov, gradbenih proizvodih, na področju poslovanja v prometu z nepremičninami
kakor tudi na stanovanjskem področju.
2.

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

Reforma gospodaijenja s prostorom je dolga naloga. Zajema sprejeteje številnih podzakonskih
predpisov po zakonu o gradbenih proizvodih (Ur. 1. RS, št. 56/00) in na podlagi direktive EU
o gradbenih proizvodih št. 89/106/EEC, sprejetje novega zakona o urejanju prostora, zakona o
graditvi objektov, zakona o posredovanju v prometu z nepremičninami, kakor tudi sprejetju
novih sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona in številne podzakonske predpise po
zgoraj omenjenih zakonih. Izvesti pa bo potrebno tudi aktivnosti, ki so opredeljene v
antibirokratksem programu s teh področij. Za izvedbo vseh navedenih nalog bo potrebno
pridobiti ustrezna izvedenska mnenja, izvesti Ciljne raziskovalne projekte na tistih področjih,
kjer je potrebno specialno znanje področnih strokovnjakov ter oblikovati posebne delovne
skupine za pripravo predpisov, še posebej krovnih.
3.

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

■
■
■
■
■
•

Zgoraj omenjeni cilji se bodo uresničevali s pomočjo
Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstve (Ur. 1. RS, št. 71/94),
Zakona o upravi (Ur. 1. RS, št. 67/94),
Zakona o urejanju prostora (Ur. 1. SRS, št. 18/84, 15/89, Ur. 1. RS, št. 71/93),
Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. 1. RS, št. 44/97),
Zakona o graditvi objektov (Ur. 1. SRS, št. 34/84, 29/86, Ur. 1. RS, št. 40/94, 69/94, 29/95,
59/96, 45/99), -Zakona o standardizaciji (Ur. 1. RS, št. 1/95),
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■
■

Stanovanjskega zakona (Ur. 1. RS, št. 18/91, 21/91,23/96),
Asociacijski sporazum z EU (podpisan 10. junija 1996 in ratificiran v DZ RS 15. julija
1997).

4.

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

Načrtuje se izdelava petih podzakonskih aktov in pravilnikov, ki se navezujejo na
stanovanjsko problematiko poleg priprave novih sprememb in dopolnitev stanovanjskega
zakona, dokončno implementacijo zakona o urejanju prostora, zakona o graditvi objektov,
zakona o poslovanju v prometu z nepremičninami, priprava in sprejetje številnih
podzakonskih predpisov s področja gradbenih proizvodov. Izdelava študij in raziskovalnih
nalog v okviru CRP Prostor in Stanovanja, bodo služile kot strokovna podlaga za pripravo in
izvajanje predpisov s področja urejanja prostora in stanovanjskih predpisov ter za oblikovanje
in vodenje aktivne stanovanjske politike. Zakon o gradbenih proizvodih pogojuje pripravo in
sprejetje zakonskih in podzakonskih predpisov, ki bodo implementirali CPD ter sodelovanje z
evropskimi organizacijami, ki delujejo za potrebe implementacije CPD, kot tudi za
sodelovanje z nacionalnimi subjekti, ki prevzemajo vloge izvajalcev. Zagotovljena bo
učinkovitost in strokovnost pri nalogah povezanih z aktivnostmi odpravljanja birokratskih in
neživljenjskih predpisov, ki so navedeni v t.i. antibirokratskem programu na področju urejanja
prostora, graditve in drugih smiselno povezanih področjih.

16022501 REFORMA SISTEMA GOSPODARJENJA S PROSTOROM
2511 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Na podlagi zaključenega projekta vzpostavljanja geoinformacijske infrastrukture (ONDQje
potrebno zagotoviti ustrezno organiziranost državne geoinformacijske službe v okviru MOP,
vključno z vzpostavitvijo geoinformacijskega pod-portala v skladu s strategijo e-poslovanja
državne uprave. Zagotovljeno bo usposabljanje in pomoč lokalnim skupnostim pri
vzpostavitvi in posodobitvi digitalnih nepremičninskih in prostorsko-planskih evidenc na
podlagi strokovnih izhodišč in priporočil in v povezavi z državnimi evidencami za upravljanje
s prostorom ter infrastruktura za povezovanje in izmenjavo teh evidenc med državo in
lokalnimi skupnostmi, (širitev rezultatov na podlagi projekta ONIX v druge slovenske
občine). Zagotovljeno bo povezovanje v institucije, aktivnosti in projekte Evropske unije na
področju geoinformatike.
2.

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

Zagotovljeno bo nemoteno delovanje in razvoj metapodatkovnega sistema in sistema za
diseminacijo digitalnih prostorskih podatkov, vzpostavitev geoinformacijskega e-podportala v
okviru e-portala državne uprave, izvajanje del in nalog za potrebe zagotavljanja strokovne,
informacijske in podatkovne podpore regionalnim razvojnim programom predvsem pri
harmonizaciji in vzpostavljanju digitalnih prostorskih planov občin in lokalnih
nepremičninskih evidenc za potrebe nepremičninskega obdavčenja in pospešitve procesov
odločanja pri upravljanju s prostorom na lokalni ravni.
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3.

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

■

Projekti, ki se poskušajo realizirati znotraj tega podprogama imajo podlago za svojo
realizacijo predvsem v Zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev,
Zakonu o upravi, - Zakonu o financiranju lokalnih skupnostih,
Zakonu o varstvu okolja, - Arhuška ministrska deklaracija, - Bonska deklaracija,
Zahteve povezane z okoljsko zakonodajo Evropske unije, - Phare CLC Programa,
Zakona o stavbnih zemljiščih in
Zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in mednarodno
banko za obnovo in razvoj
Strategija e-poslovanja v državni upravi

■
■
■
■
■
•
4.

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

V letu 2001 bodo izvedena dela in naloge: -vodenje in vzdrževanje centralne evidence
prostorskih podatkov in metapodatkovnega sistema in vključevanje novih geokodiranih
podatkov v sistem; vzpostavitev sistema za elektronsko naročanje in diseminacijo
geokodiranih digitalnih podatkov (v sodelovanju z organi v sestavi MOP, drugimi resoiji in
organi Vlade); vzpostavitev geoinformacijskega podportala v povezavi z e-portalom državne
uprave; vzpostavitev konferenčnega sistema na spletnem strežniku MOP/GIC; dokončanje del
na vzpostavitvi regionalnih GI centrov v MO Koper, Maribor; vodenje projektov širitve
rezultatov projekta ONIX v občine in vzpostavljanje novih GI sistemov v drugih občinah na
področjih občinskih prostorskih planov, nepremičninskih evidenc, varstva okolja in izmenjave
podatkov, v sodelovanju z organi MOP in drugimi resoiji; vzdrževanje obstoječih aplikativnih
rešitev in njihova diseminacija (ProVal, MPEdit, strežniške aplikacije); investicije v opremo;
sodelovanje pri nadaljnjem razvoju sistema EIONET v povezavi z obstoječim
metapodatkovnim sistemom; sodelovanje pri mednarodnih projektih s področja
geoinformatike in povezovanje z evropskimi institucijami s tega področja (CLC2000,
EUROGI, DG5/IS).

16022503 UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU GEODETSKIH EVIDENC
2512 GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Geodetska državna služba opravlja tistega dela geodetske dejavnosti, ki zagotavlja uradne
podatke v zbirkah geodetskih podatkov in geodetskih izdelkih na področju osnovnega
geodetskega sistema, evidentiranja nepremičnin, državne meje, uradne razdelitve prostora
oziroma zemljišč ter topografskega sistema, je v pristojnosti geodetske službe. Naloge
državne geodetske službe izvršuje Geodetska uprava Republike Slovenije in Geodetski
inštitut Slovenije.
Ključne naloge Geodetske uprave na področju geodetskih evidenc so usmeijanje izvajanja
razvojnih nalog, pripravljanje predpisov, izvajanje mednarodnih obveznosti, vzpostavitev,
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vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov in za izdajanje podatkov, izobraževanje in
usposabljanje delavcev geodetske uprave in geodetskih podjetij, ki imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev.
2.

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

S podprogramom urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc bo dolgoročno
zagotovljeno učinkovito vodenje in vzdrževanje geodetskih evidenc s poudarkom na zbirk ah
podatkov o nepremičninah. Urejene, med seboj in s podatki posameznih resoijev povezane
geodetske zbirke podatkov bodo zagotavljale nemoteno uporabo podatkov za različne namene
tako v javnem kot privatnem sektorju. Urejene in ažurne zbirke podatkov o nepremičninah
predstavljajo enega izmed pogojev, ki ga mora Slovenija izpolniti za vstop v evropsko unijo
in, ki ji bo omogočal enakopravno sodelovanje v uniji.
Dolgoročne cilje na področju geodetskih evidenc določajo Zakon o geodetski dejavnosti (Ur.
1. RS, št. 8/2000) in Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur.
1. RS, št. 52/2000).
3.

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

1. Projekt - Vodenje podatkov o državni meji in vzdrževanje državne meje
Vzpostavitev in vodenje podatkov o državni meji Republike Slovenije z Italijo, Avstrijo in
Madžarsko.
Obnova in vzdrževanje mejnih znamenj, geodetske meritve in izdelava dokumentacije za
državno mejo med Republike Slovenijo z Italijo, Avstrijo in Madžarsko
Obseg dela določajo sporazumi oziroma pogodbe za označevanje in obnavljanje državne
meje.
Zakon o geodetski dejavnosti (UL RS št. 8/2000)
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (UL RS št. 52/2000)
2. Projekt - Izdelava programske aplikacije za vodenje podatkov o državni meji
Izdelava programske aplikacije za učinkovito vodenje podatkov o državni meji.
Zakon o geodetski dejavnosti (UL RS št. 8/2000)
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (UL RS št. 52/2000)
3. Projekt - Geodetske mreže (vzdrževanje obstoječih in postavitev novih)
Za zagotovitev izvajanja geodetskih del je potrebno vzdrževati in obnavljati obstoječo
geodetsko mrežo (obnova uničenih znamenj in oznak) ter z uporabo sodobnih tehnologij
izboljševati pozicijsko in višinsko natančnost.
Obseg potrebnih del je določen na podlagi letnih pregledov obstoječih geodetskih mrež in na
podlagi zagotavljanja geodetskih mrež ustrezne natančnosti za izvajane posegov v prostor ali
drugih geodetskih del.
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Zaradi vključevanja v nov višinski sistem Evrope je potrebno vzpostaviti kakovostno
gravimetrično mrežo ter nadaljevati z gravimetričnimi meritvami na nivelmanu visoke
natančnosti.
Zakon o geodetski dejavnosti (UL RS št. 8/2000)
Zakon o temeljni geodetski izmeri (UL SRS št. 16/74 in 42/86)
4. Projekt - Vzpostavitev permanentne GPS postaje
Slovenija je vključena v evropski horizontalni koordinatni sistem EUREF (EUropean
REference Frame). Poleg horizontalnega koordinatnega sistema se vzpostavlja tudi EVS
(European Vertical System), ki bo predstavljal enotni evropski višinski sistem. Enoten
koordinatni sistem (horizontalni + višinski) je v mednarodnem smislu nujno potreben zaradi
izmenjave podatkov tako v geodeziji, na področjih, geografskih informacijskih sistemov,
navigacije v prostoru, transport, komunikacije in pri načrtovanju in izvajanju posegov v
prostor, ki segajo preko državne meje. Postavitev stalne mreže permanentnih postaj bo
pomenila boljšo povezavo v evropski koordinatni sistem, znotraj države pa zagotavljala
uporabo sodobnih in racionalnih metod geodetskih meritev.
Zakon o geodetski dejavnosti (UL RS št. 8/2000)
Zakon o temeljni geodetski izmeri (UL SRS št. 16/74 in 42/86)

5. Projekt - Izdelava programske aplikacije za področje osnovnega geodetskega sistema
Zagotovitev ustrezne programske opreme za vodenje, obdelavo in posredovanje podatkov
osnovnega geodetskega sistema.
Zakon o geodetski dejavnosti (UL RS št. 8/2000)
Zakon o temeljni geodetski izmeri (UL SRS št. 16/74 in 42/86)
6. Projekt - Investicije in investicijsko vzdrževanje
Zaradi dotrajanosti fotokopirnih strojev (sedanja vrednost večine teh strojev je že enaka nič),
ki so nujni za opravljanje dejavnosti Geodetske uprave, telefonskih central, omar za
shranjevanje mapnih kopij, katastrskih načrtov,...., voznega parka, naprav za uravnavanje
vlažnosti in temperature zraka v prostorih ter vzdrževanje stavb, ki so v lasti Republike
Slovenije načrtujemo, da bi v prihodnjem letu morali zagotovi sredstva v višini 137.996.000
SIT.
7. Vzdrževanje računalniških sistemov, programov in komunikacij - aktivnost
V okviru aktivnosti se zagotavlja vzdrževanje strojne računalniške opreme, komunikacijske
opreme, sistemske opreme, programske opreme za poslovne procese in sistemska pomoč na
področjih, kjer nimamo svojih moči ali pa so potrebna specialistična znanja s katerimi ne
razpolagamo. Vzdrževanje zajema pasivno in aktivno omrežje lokalnih računalniških omrežij,
centralne strežnike za vodenje centralnih baz podatkov, licence za baze podatkov Oracle,
licence za grafična orodja ESRI SDE, Arclnfo in Arcview, sistemska pomoč na 47 lokalnih
omrežjih, 50 strežnikih tipa Novell in NT, 600 delovnih postaj, 300 kom drugih vhodno
izhodnih enot, programske opreme za izmenjavo elektronske pošte in za finančno poslovanje.
8. Projekt - Investicije v nakup računalniške opreme
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V okviru naloge se zagotavlja nakup in investicijsko vzdrževanje računalniške opreme,
komunikacijske opreme in infrastrukture, nakup licenc in sistemskih ter drugih programskih
orodij. Poslovanje Geodetske uprave je v celoti odvisno od podpore informacijske
tehnologije, preko katere zagotavlja tudi več osnovnih državnih evidenc za druge uporabnike
in za vsakodnevno delo z državljani. Poslovni procesi morajo nemoteno potekati na 47
lokacijah, hkrati pa specifično grafično okolje, v katerem se vodijo te evidence, postavlja tudi
specifične standardizacijske osnove za informacijsko opremo. Konkretno planiramo poleg
opreme iz Phare programa, nakup okvirne količine naslednjih komponent, ki tam niso
vsebovane: 4 kom skeneiji za zajem topografij pri vodenju evidence geodetskih točk, 5 kom
enote za zapisovanje podatkov, 3 prenosne računalnike, licence za grafična orodja Are,
nadgradnja spomina centralnega strežnika, barvni laserski tiskalnik in investicijsko
vzdržavanje opreme.
9. Projekt - Spremljanje programa GU RS
Naloga obsega ažuriranje in vzdrževanje sistema spremljanja realizacije nalog letnega načrta
Geodetske uprave RS na spletnih straneh. Aplikacija je osnovana na programskem orodju MS
project 98, katerega podatki so dostopni preko spletnih strani. Ažuriranje in vzdrževanje
aplikacije pomeni vnos, kontrolo in prikaz aktualnih podatkov s potrebo in možnostjo
prilagajanja rešitev aplikacije.
10. Sprotno izobraževanje - aktivnost
V okviru aktivnosti se zagotavlja funkcionalno šolanje računalniških strokovnjakov in ostalih
delavcev za potrebe opravljanja svoje dejavnosti, pridobivanja potrebnih funkcionalnih znanj,
ki so potrebna za upravljanje in delo z informacijskimi komponentami ter za uporabo splošnih
programskih orodij. Predvideni so tečaji za 1 x 15 strokovnjakov za operacijski sistem MS
2000 proffesional (zaradi funkcije Phare bo v letu 2001 v uporabi ta operacijski sistem), tečaji
3x4 specialistov za različna znanja iz Oracla, 1x1 tečaj za Arclnfo, 2 x 30 tečajev za različna
namizna
orodja
(word,
excell,
arcvievv,
project,
lotus
spis).

11. Vodenje zemljiškega katastra in katastra stavb - aktivnost
V okviru aktivnosti se bo izvajalo:
• vzdrževanje programske opreme za vodenje in vzdrževanje zemljiškega katastra in katastra
stavb na lokalnem in centralnem nivoju,
• sanacija podatkov zemljiškega katastra in nove izmere. Decentraliziranost geodetske
uprave pred letom 1995 je razlog za lokalne posebnosti v vodenju podatkov, ki danes
zahtevajo na določenih območjih posamezne korektivne ukrepe. Ponekod so že sami
izvorni podatki premalo natančni za posamezne vrste uporabe. V tem primeru se izvede
nova izmera.
• postavitev izmeritvene mreže za potrebe vzdrževanja zemljiškega katastra
• nabava mejnih znamenj
• laboratorijske analize za potrebe vzpostavitve osnov za katastrsko klasifikacijo
Vsa našteta dela predstavljajo redno delo Geodetske uprave na področju vodenja in
vzdrževanja nepremičninskih evidenc, ki pa ga v določenem delu opravlja z zunanjimi
izvajalci.
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Zakonsko podlago pa predstavljata zakon o geodetski dejavnosti in zakon o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
12. Projekt - Posodobitev zemljiškega katastra in katastra stavb
Projekt se izvaja že več let s ciljem vzpostavitve digitalne baze katastrskih podatkov. V
letošnjem letu bodo za del države izvedena sledeča dela:
• transformacije in usklajevanje meja katastrskih občin
• usklajevanje pisnih in grafičnih podatkov zemljiškega katastra in njihovo dovzdrževanje
• zajem digitalnih podatkov na območjih novouveljavljenih komasacij in novih izmer,
izvedenih pred letom 1997
• izrisi digitalnih katastrskih načrtov
• skaniranje arhiva zemljiškega katastra
• priprava metodoloških izhodišč za zajem dejanske rabe zemljišč
Zakonsko podlago pa predstavlja zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
prostorskih enot, projekt bo delno financiran tudi iz sredstev lastne dejavnosti.
13. Projekt - Informacijska prenova zemljiškega katastra in katastra stavb
V okviru projekta se bo pričel izvajati reinžiniring informacijskega sistema, ki podpira
vodenje in vzdrževanje baze zemljiškega katastra in katastra stavb ter poslovanje izpostav
Geodetske uprave Republike Slovenije. Z letos sprejetim zakonom o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot se spreminjajo tako podatkovni model kot tudi
postopki vzdrževanja in poslovanja. Istočasno bo izveden tudi prehod na centralni sistem baz,
ker predelava dosedaj uporabljanih lokalnih sistemov zaradi zastarelosti v popolnosti ni
možna. V času izgradnje novega sistema bo potrebno kljub temu zagotavljati tudi manše
dogradnje obstoječega sistema (zemljiški kataster in stavbe na lokalnem in centralnem
nivoju), kar bo omogočilo zasilno poslovanje geodetske službe skladno z novim zakonom v
vmesnem obdobju treh do štirih let.
Zakonsko podlago pa predstavlja zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
prostorskih enot. Zakon v obrazložitvi vsebuje stroške za te namene v višini 400 mio SIT v
obdobju treh let. Glede na manjša proračunska sredstva v letošnjem letu se bo projekt časovno
raztegnil v leto 2004.
14. Projekt - Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin
Projekt bo zagotovil nekatere geodetske podlage za kakovostno varovanje stvarnih in drugih
pravic na nepremičninah, obdavčenje nepremičnin, nadzor trga z nepremičninami, podporo
aktivnostim v kmetijstvu in gozdarstvu, ravnanje z naravnimi viri in premoženjem, podporo
prostorskemu načrtovanju in stanovanjski politiki ter statističnim obdelavam. Zagotovljene
bodo osnovne podlage za čim hitrejšo vzpostavitev katastra stavb. Za izvedbo projekta bodo
vzpostavljeni potrebni mehanizmi za delovanje projektne organizacije, načrtovanje
posameznih aktivnosti ter njihovo operativno vodenje, za finančno poslovanje projekta ter
ustrezno poročanje o poteku projekta. Zakonsko podlago za dela predstavlja ZENDMPE,
ZPPLPS ter Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR) za
Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin in Zakon o ratifikaciji Sporazuma o posojilu
(Projekt za posodobitev evidentiranja nepremičnin) med Republiko Slovenijo in Mednarodno
banko za obnovo in razvoj.
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15. Investicija - Izdelava programske aplikacije za podporo finančnemu spremljanju
opravljanja lastne dejavnosti in predobremenitev proračuna
S pomočjo nove aplikacije bi bilo mogoče poenotiti izdajanje računov, povezanih z
opravljanjem lastne dejavnosti, na vseh izpostavah in glavnem uradu in s tem zagotoviti
sproten in pravilen prenos podatkov v davčne evidence. Poleg tega naj bi aplikacija
omogočala tudi spremljanje predobremenitev proračuna - na osnovi izdanih naročilnic,
oddanih javnih razpisov, zbiranja ponudb itd.
16. Projekt - Topografsko kartografski sistem Slovenije
Razvite bodo nove metodološke rešitve za predvidene in za že vzpostavljene aktivnosti.
Zakonski podlagi, ki utemeljujeta opisane projekte sta Zakon o geodetski dejavnosti in Zakon
0 evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot. Najpomembnejša projekta sta
prenova in izboljšava digitalnega modela reliefa in topografska baza večje natančnosti kot
digitalno nadomestilo dosedanjih temeljnih topografskih načrtov v merilih 1 : 5000 in
1 : 10 000.
17. Projekt - Izdelava programskih aplikacij za kartografijo
Za nemoteno opravljanje aktivnosti na področju topografije in kartografije bo izdelana nova
in vzdrževana ter nadgrajena že izdelana programska oprema. Pomembnejši investiciji sta
namenjeni posodobitvi aplikacij registra prostorskih enot in izdelavi nekaterih programskih
orodij za topografsko bazo večje natančnosti.
18. Urejanje in arhiviranje podatkov - aktivnost
Cilji v letu 2001 je prilagoditev sistem hranjenja podatkov tako, da bo ustrezen za vse nove
podatke, ki jih bo v tem letu na novo vzpostavila in ažurirala geodetska služba ter ureditev in
vzdrževanje obstoječega sistema. Načrtovani rezultati: vzdrževani in urejeni prostori za
hranjenje podatkov (omare, sistem evidentiranja shranjenih podatkov), podatki iz kartografske
zbirke v digitalni obliki /504.8.4/, podatki o aerotriangulaciji v obliki, primerni za izdajanje
podatkov /502.8.5/, urejena evidenca aerofotomateriala z izdelanimi kontaktnimi kopijami in
filmi /502/.
19. Priprava in izdajanje podatkov - aktivnost
Zakon o geodetski dejavnosti določa, da Geodetska uprava Republike Slovenije poleg
vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja zbirk geodetskih podatkov skrbi tudi za njihovo
izdajanje. Dolžna je tudi zagotoviti vsem zainteresiranim osebam uporabo podatkov iz zbirk
geodetskih podatkov. Predpogoj za izdajanje podatkov je, da so podatki urejeni, ustrezno
hranjeni in arhivirani.
Cilj aktivnosti v letu 2001 je zagotovitev ažurnega izdajanja podatkov vsem zainteresiranim
uporabnikom /506/. Vzdrževanje in izpopolnitev sistemov ter servisov za pripravo in
izdajanje podatkov kot tudi posodobitev in izpopolnitev informiranja uporabnikov o podatkih
in izdelkih geodetske službe (vzdrževani in posodobljeni katalogi podatkov /8.8.2/,
informacije na internetu /8.8.4 in 9/ ter zagotovitev dodatnih podatkov za informiranje strank
/506.S.4/). Pri uporabi geodetskih podatkov je treba zagotoviti spoštovanje avtorskih pravic
/506.S.S/.
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Ena od nalog je tudi posodobitev poslovanja GDC-ja /501/, ter analiza sistema za izdajanje
podatkov z usmeritvami.
20. Vodenje evidenc GDC - aktivnost
Evidence o hranjenih podatkih v digitalni obliki je treba za nemoteno uporabo vzdrževati,
zagotoviti je potrebno tudi vzdrževanje programske opreme, ki omogoča izdajanje podatkov.
Načrtovani rezultati: vzdrževan sistem, ki omogoča izdajanje podatkov ter zagotovitev
informacij uporabnikom ter izposojo knjižničnega gradiva in gradiva iz kartografske zbirke.
21. Investicija - Izdelava programske aplikacije za vodenje in izdajanje podatkov
Vse hitrejši razvoj in vse večje potrebe po zagotovitvi ažurnih podatkov geodetske službe
zahtevajo tudi posodobitev procesov izdajanja podatkov. Zagotoviti je treba možnosti uporabe
sodobnih tehnologij tako pri pripravi digitalnih podatkov za izdajanje, informiranju
uporabnikov, posredovanju podatkov ipd.
Izdelati sistem za vodenje in izdajanje podatkov, ki bo del poslovnega sistema Geodetske
uprave Republike Slovenije in bo zagotavljal izvajanje vseh poslovnih funkcij Geodetskega
dokumentacijskega centra, skladno s predhodno analizo sistema, v povezavi z vsemi
organizacijskimi enotami Geodetske uprave Republike Slovenije.

22. Projekt - Izobraževanje, povezano z uveljavitvijo posameznega projekta
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot v osnovi spreminja
postopke vodenja in vzdrževanja zemljiškega katastra, kakor tudi poslovanja Geodetske
uprave v zvezi s tem. Glede na to bo potrbno organizirati izobraževanje 400 zaposlenih na
geodetski upravi tako iz vidika novih vsebinskih rešitev, ki jih prinaša zakon, kakor tudi
uporabe novih programskih produktov za delo.
23. PHARE - Projekt posodobitve poslovanja zemljiške knjige in zemljiškega katastra
Projekt posodobitve poslovanja zemljiškega katastra in zemljiške knjige je namenjen
modernizaciji poslovanja Geodetske uprave Republike Slovenije in Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije. Namen projekta je zagotoviti podlage za bolj optimalno poslovanje
institucij na področjih organizacije, informatizacije, zakonodaje in vsebinskem in
informacijskem povezovanju zemljiške knjige in zemljiškega katastra. Projekt je financiran iz
donacije PHARE in obsega tvvinning podprojekt ter podprojekt nabave računalniške opreme.
24. Promocija geodetske službe - aktivnost
Promocija geodetske službe (naloge pod točko 8) je pomemben del aktivnosti Geodetske
uprave Republike Slovenije, saj zagotavlja seznanitev širše strokovne in laične javnosti s
pomenom in vlogo geodetske dejavnosti ter zagotavlja in krepi nacionalni kulturni in
znanstveni pomen stroke.
Cilj aktivnosti je zagotoviti informacije o možnostih, ki jih ponuja stroka s svojimi zbirkami
podatkov. V letu 2001 so planirani rezultati: Nakup knjig s ponatisi starih kart, sodelovanje na
pomembnih prireditvah (npr. Infos) in razstavah, promoviranje geodetske službe v obliki
letnih poročil ter promocijskih strani na Internetu.
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25. Promocija ZEN - aktivnost
Novi zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot spreminja način
naročanja in izvajanja geodetskih storitev. Stranke danes naročijo meritev na Geodetski
upravi, po začetku veljavnosti ZENDMPE pa jo bodo pri geodetskih podjetjih. Vloga na
geodetski upravi sledi šele po izdelavi tehničnega elaborata. V zvezi s tem bo potrebno
javnost seznaniti z novim načinom.
26. Proračunska postavka - Članstvo v mednarodnih organizacijah
Sodelovanje in izvajanje nalog ter projektov na področju državne geodezije, ki se
koordinirano izvajajo v evropskem prostoru in poenotenje razvojnih usmeritev na tehničnem
in zakonodajnem strokovnem področju. Geodetska uprava Republike Slovenije je članica
evropskih združenj uradnih geodetskih ustanov s področja geodezije in kartografije - CERCO
in Megrin. Planirana sredstva so potrebna za plačilo članarin v obeh združenjih, ki vključujejo
izvajanje evropskih geodetskih projektov ter za plačilo kbtizacij za udeležbo pri delu v drugih
mednarodnih strokovnih združenjih, iz proračunske postavke 1812.
27. Projekt Predpisi -" Podzakonski predpisi k Zakonu o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot "
V letu 2000 je bil sprejet Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih
enot (Uradni list RS, št. 52/00), ki se bo začel uporabljati od 28/12-2000. Za izvedbo tega
zakona je treba do 28/12-2000 pripraviti 13 podzakonskih predpisov. Podzakonski predpisi so
vsebinske in tehnične narave, roki za pripravo in njihov sprejem pa so kratki, zato je bila v
letu 2000 priprava podzakonskih predpisov po ZENDMPE (na podlagi javnega razpisa)
oddana zunanjemu izvajalcu. V letu 2000 ni bilo mogoče v zakonsko določenih rokih izdelati
in predložiti v sprejem vseh podzakonskih predpisov, zato je treba v letu 2001 predvideti
finančna sredstva za dokončanje le-teh.
28. Proračunska postavka - Plače
V letu 2001 je potrebno zagotoviti sredstva za izplačilo plač, nadomestila plač (v času letnih
dopustov, bolniške in drugih opravičenih odsotnosti z dela) za 606 redno zaposlenih delavcev.
V okviru teh sredstev so upoštevana tudi sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti za načrtovane
nove zaposlitve štipendistov (15) Geodetske uprave Republike Slovenije, ki bodo v letu 2000
oziroma 2001 zaključili šolanje. V načrtovanem znesku so vključena tudi potrebna sredstva za
izplačilo regresa delavcem, ter vsi davki in prispevki, ki jih je dolžan obračunati delodajalec.
Zagotavljanje nemotenega poslovanja in zadovoljstvo zaposlenih delavce.
Realizacijo ciljev bo mogoče meriti zgolj opisno npr. z anketiranjem samih delavcev
Geodetske uprave, poleg tega bi bilo potrebno izvesti anketiranje državljanov in jih vprašati
ali je kakovost naših storitev izpolnila njihova pričakovanja.
29. Proračunska postavka - Materialni stroški

f

Sredstva za materialne stroške je potrebno zagotoviti v potrebnem obsegu za normalno
delovanje celotne Geodetske uprave Republike Slovenije s povprečno 600 zaposlenimi v
Glavnem uradu, 12 območnih geodetskih upravah in 46 izpostavah, ki ima v uporabi nad
14.500 kvadratnih metrov poslovnih prostorov ter voznim parkom avtomobilov s povprečno
starostjo nad 7 let.
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Izdatki za obratovalne stroške bodo v letu 2001 glede na leto 2000 višji zaradi večjih stroškov
območnih geodetskih uprav in njihovih izpostav ter Glavnega urada, in sicer zaradi naslednjih
razlogov - 12 območnih geodetskih uprav in 46 njihovih izpostav je prešlo iz občinske
pristojnosti v državno že s 1.1.1995. Vendar seje v glavnem šele v letu 1996 in 1997 uredilo
plačevanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov območnih geodetskih uprav in njihovih
izpostav iz sredstev Geodetske uprave Republike Slovenije. V posameznih primerih so občine
krile nekatere obratovalne stroške iz svojih sredstev, vzdrževalna dela pa se praktično niso
izvajala.
Kot dodatne obveznosti za Geodetsko upravo za leto 2001 se načrtuje plačevanje najema
poslovnih prostorov za tiste območne geodetske uprave in njihove izpostave, katerih trenutna
uporabna površina ne omogoča normalnega delovanja, kakor tudi za tiste območne geodetske
uprave in izpostave, za katere najemnih pogodb še nimamo sklenjenih.
Načrtovana sredstva za potrebe najema, v višini 11 mio sit so potrebna za zamenjavo
najstarejših avtomobilov, ki so ekološko sporni, pa tudi nevarni. Tako naj bi izločili iz
uporabe najbolj spornih 8 avtomobilov, z najemno pogodbo sklenjeno v že letu 1999, si je
Geodetska uprava zagotovila 10 novih avtomobilov - terenskih vozil.
Del sredstev je načrtovanih tudi za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in ostale opreme
(fotokopirnih strojev, faksimile naprav, kopirnih strojev...).
V okviru te postavke so vključena tudi sredstva namenjena kritju stroškov, ki so povezani z
rednim delom, kot so npr. dnevnice za službena potovanja v domovini in tujini, kilometrine
ter stroški, povezani z rednim in dopolnim (za potrebe Zakona o evidentiranju nepremičnin in
za potrebe informatike) izobraževanjem naših delavcev.
30. Projekt - Vzpostavitev geodetske podlage za državno mejo s Hrvaško
Zagotovitev vseh geodetskih podlag za strokovno in ekonomično določitev mejne črte in
predhodno izdelavo variantnih rešitev.
Obseg dela določa dolžina meje z Republiko Hrvaško
Zakon o geodetski dejavnosti (UL RS št. 8/2000)
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (UL RS št. 52/2000)
31. Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje topografskih baz ter izdelava kart - aktivnost
Aktivnosti so vzpostavitev baz podatkov in izdelava kart ter vodenje in vzdrževanje že
vzpostavljenih baz podatkov za potrebe planeijev, gospodarstva, uprave, vojske in drugih
uporabnikov, ki potrebujejo ažurne podatke za svoje delo in izdelke. Zakonski podlagi, ki
utemeljujeta opisane aktivnosti sta Zakon o geodetski dejavnosti in Zakon o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot. Aktivnosti so: državne topografske in
pregledne karte, register prostorskih enot, register zemljepisnih imen, digitalni model reliefa,
ciklično aerosnemanje, digitalni ortofoto in digitalna reprodukcija temeljnih topografskih
načrtov, ki bo deloma financirana s sredstvi lastne dejavnosti.

32. Proračunska postavka - Standardizacija zemljepisnih imen
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Pri vladi Republike Slovenije je ustanovljena Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen.
Njena naloga je usmerjanje in usklajevanje dela ter reševanje problematike na področju
standardizacije zemljepisnih imen v Republiki Sloveniji. Namen standardizacije zemljepisnih
imen je določitev pisne oblike in poenotenje uporabe domačih in tujih zemljepisnih imen.
4.

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

1. Projekt - Vodenje podatkov o državni meji in vzdrževanje državne meje
Obnova in vzdrževanje meje z Italijo v I. sektorju v dolžini 23,5 km.
Periodična kontrola meje z Avstrijo v sedmih sektorjih, v dolžini 66 km in nova izmera XV.
sektorja v dolžini 4 km.
Izmera meje z Madžarsko v dolžini 25 km in pregled mejnikov v dolžini 50 km.
Vektorizacija mejnih načrtov na slovensko - avstrijski državni meji.
2. Projekt - Izdelava programske aplikacije za vodenje podatkov o državni meji
Izdelava, testiranje in implementacija programske opreme s šolanjem zaposlenih na geodetski
upravi.
3. Projekt - Geodetske mreže (vzdrževanje obstoječih in postavitev novih)
Postavitev novih in obnova obstoječih geodetskih točk horizontalnih, višinskih in
gravimetričnih mrež, nadaljevati z geodinamičnimi meritvami v Posočju in na Krškem polju.
Analizirati izvedena GPS opazovanja, izdelati plan zgostitve obstoječe GPS mreže do
približne gostotoe 1 točka / 80-100 km2 ali 200-250 točk na celotnem državnem ozemlju.
4. Projekt - Vzpostavitev permanentne GPS postaje
Nakup in postavitev GPS sprejemnika, računalniške opreme in zagotovitev tehnologije za
desiminacijo podatkov, vzpostavitev GPS službe ter šolanje uporabnikov.

5. Projekt - Izdelava programske aplikacije za področje osnoMiega geodetskega sistema
Ureditev podatkov o geodetskih točkah v centralni bazi geodetskih točk, uskladitev obstoječih
programskih rešitev in njihova nadgradnja.
6. Projekt - Investicije in investicijsko vzdrževanje
Z ustrezno višino sredstev zagotoviti material in storitve, ki so namenjeni podpori opravljanja
dejavnosti Geodetske uprave.
Realizacijo ciljev bo mogoče ugotavljati samo skozi realizacijo ostalih projektov Geodetske
uprave.
7. Vzdrževanje računalniških sistemov, programov in komunikacij - aktivnost
Globalni rezultati so v delujočem informacijskem sistemu geodetske uprave, v razpoložljivih
podatkih za potrebe države in državljanov. Konkretno to pomeni funkcioniranje poslovnega
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sistema, zagotavljanje centralnih baz podatkov internega in državnega značaja, sistema
evidenc nepremičnin, sistemov, ki servisirajo centralni register prebivalstva, davčno upravo, ministrstvo za šolstvo, ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter druge.
8. Projekt - Investicije v nakup računalniške opreme
Rezultati so posodobljena strojna in komunikacijska oprema ter licence in druga programska
orodja za delov v geodetski službi, zamenjava izrabljene opreme in ustrezni delovni pogoji za
poslovanje ter vodenje podatkov in evidenc.
9. Projekt - Spremljanje programa GU RS
V sklopu naloge bodo ažurirani moduli/ poročili A, B in C, ki predstavljajo spremljavo
realizacije načrta del na področju vsebinskih nalog, kadrovskih zadev, operativnih funkcij in
evidence problemov. Posamezni moduli/poročila bodo ažurirani do konca meseca januaija
2001, medtem, ko za celotno leto obseg naloge predvideva tudi ažuriranje tekočih mesečnih
podatkov na omenjenih modulih.
10. Sprotno izobraževanje - aktivnost
Kakovostni rezultati bodo izkazani s pridobljenimi potrdili o uspešno opravljenih tečajih,
rezultati bodo izkazani v ustrezni usposobljenosti kadra, ki skrbi za delovanje informacijskih
sistemov in za podporo uporabnikov, v povečani produktivnosti skrbnikov sistema in
razvijalcev in v povečani produktivnosti in funkcionalnem obvaldovanju orodij.
11. Vodenje zemljiškega katastra in katastra stavb - aktivnost
V vzdrževanje programske opreme se bo izvajalo za pet aplikacij na 46. izpostavah in za dve
aplikaciji na centralnem nivoju. Glavni izvedbeni cilj snacije podatkov je zagotoviti dovolj
kvalitetne podatke na najbolj kritičnih območjih z intenzivno uporabo. Pogoj za izvedbo
sanacije na posameznem območju je s strani izpostave pripravljen projektna naloga. Na
področju izmeritvenih mrež bo omogočena navezava meritev na državni koordinatni sistem na
območjih z redko mrežo višjih redov. Izvedene bodo laboratorijske analize ob vzpostavitvi
osnov za katastrsko klasifikacijo na destih katastrskih okrajih.
12. Projekt - Posodobitev zemljiškega katastra in katastra stavb
V letošnjem letu bo izvedena transformacija in usklajevanje meja za 385 katastrskih občin,
usklajevanje pisnih in grafičnih podatkov za 90.000 parcel, zajem digitalnih podatkov za
15.000 parcel, izdelani bodo izrisi 400 načrtov in skaniranih bo 50.000 elaboratov arhiva
zemljiškega katastra. Zaključena bo tudi naloga priprave metodoloških izhodišč za zajem
dejanske rabe zemljišč.
13. Projekt - Informacijska prenova zemljiškega katastra in katastra stavb
V letošnjem letu bo pripravljena investicijska dokumentacija in zasnova izgradnje sistema
vodenja in vzdrževanja nepremičninskih evidenc v skladu z novim ZENDMPE. Obstoječe
programske rešitve na lokalnem in centralnem nivoju bodo dopolnjene z najbolj nujnimi
funkcijami
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14. Projekt - Projekt posodobitev evidentiranja nepremičnin
V letu 2001 bo izdelanih 800 digitalnih katastrskih načrtov z enako lokacijsko natančnostjo
kot izvorni načrti in bodo enotno pokrivali območje Republike Slovenije; istočasno bo v letu
2001 zajetih 600 lokacijskih podatkov o stavbah, vpisanih najmanj 10 stanovanjskih zgradb in
200 stanovanj. V letu 2002 bo digitalnih katastrskih načrtov izdelanih 1400, najmanj 1000
lokacijskih podatkov o stavbah, vpisanih najmanj 100 stanovanjskih zgradb in 2000
stanovanj. V sklopu projekta bo v letu 2001 pripravljen osnutek strategije informacijske
tehnologije in upravljanja informacij ter njena potrditev in priprava osnutka študije o pokritju
stroškov v letu 2002.
15. Investicija - Izdelava programske aplikacije za podporo finančnemu spremljanju
opravljanja lastne dejavnosti in predobremenitev proračuna
Cilj projekta je zagotoviti vsem našim notranjim organizacijskim enotam, ki opravljajo lastno
dejavnost, uporabo enotne finančne aplikacije, ki bo poenostavila delo in s tem pripomogla k
dvigu kakovost naših storitev. Z drugim delom finančne aplikacije pa želimo zagotoviti
sprotnejše spremljanje načrtovane porabe proračunskih sredstev in tako zmanjšamo verjetnost
dvojnega angažiranja sredstev.
16. Projekt - Topografsko kartografski sistem Slovenije
Za nov digitalni model reliefa bo izdelan logični in fizični model. Za topografsko bazo večje
natančnosti pa je predvidena izdelava fizičnega modela za nadgradnjo baze s sistemom
topografskih baz različne podrobnosti in po ravneh uporabe ter z definiranimi in
vzpostavljenimi povezavami baze z bazami podatkov drugih upravljalcev.
17. Projekt - Izdelava programskih aplikacij za kartografijo
Za nemoteno delovanje registra prostorskih enot je predvideno redno vzdrževanje in
dopolnjevanje aplikacij. Za topografsko bazo večje natančnosti bodo izdelane aplikacije za
povezavo baze z nekaterimi drugimi bazami podatkov.

18. Urejanje in arhiviranje podatkov - aktivnost
Cilji v letu 2001 je prilagoditev sistem hranjenja podatkov tako, da bo ustrezen za vse nove
podatke, ki jih bo v tem letu na novo vzpostavila in ažurirala geodetska služba ter ureditev in
vzdrževanje obstoječega sistema. Načrtovani rezultati: vzdrževani in urejeni prostori za
hranjenje podatkov (omare, sistem evidentiranja shranjenih podatkov), podatki iz kartografske
zbirke v digitalni obliki, podatki o aerotriangulaciji v obliki, primerni za izdajanje podatkov,
urejena evidenca aerofotomateriala z izdelanimi kontaktnimi kopijami in filmi.
19. Priprava in izdajanje podatkov - aktivnost
Cilj je zagotovitev ažurnega izdajanja podatkov vsem zainteresiranim uporabnikom.
Vzdrževanje in izpopolnitev sistemov ter servisov za pripravo in izdajanje podatkov kot tudi
posodobitev in izpopolnitev informiranja uporabnikov o podatkih in izdelkih geodetske službe
(vzdrževani in posodobljeni katakoli podatkov, infomacije na internetu ter zagotovitev
dodatnih podatkov za informiranje strank). '
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20. Vodenje evidenc GDC - aktivnost
Vzdrževanje programske opreme, ki omogoča izdajanje podatkov.
Načrtovani rezultati: Vzdrževan sistem, ki omogoča izdajanje podatkov ter zagotovitev
informacij uporabnikom.
21. Investicija - Izdelava programske aplikacije za vodenje in izdajanje podatkov
Izdelati sistem za vodenje in izdajanje podatkov, ki bo del poslovnega sistema Geodetske
uprave Republike Slovenije.
Načrtovani rezultati:Izdelava konceptualnega ter logičnega modela s postopnostjo izdelavo
posameznih modulov ter vzpostavitev in zagotovitev delovanja posameznih funkcij.
22. Projekt - Izobraževanje, povezano z uveljavitvijo posameznega projekta
Usposobitev 400 zaposlenih na GU RS za izvajanje zakona.Izdelava potrebnih gradiv, najem
prostorov, opreme in predavateljev za izvedbo izobraževanja 400 zaposlenih na Geodetski
upravi Republike Slovenije.
23. PHARE - Projekt posodobitev poslovanja zemljiške knjige in zemljiškega katastra
Cilj projekta je okrepitev institucionalne in upravne usposobljenosti na področju zemljiške
knjige. Projekt bo pripomogel k vzpostavitvi in posodobitvi organizacijskega, pravnega,
institucionalnega in tehničnega okolja za optimalnejše poslovanje zemljiške knjige in
zemljiškega katastra. Ključna dokumenta, ki opredeljujeta projekt sta Finančni memorandum
Slovenski nacionalni program 99 /SNP 99/ in projektna pogodba 'Twinning Covenant'
SL99/IB/FI-04.
Dolgoročni cilj donacije je tehnični in institucionalni prispevek k posodobitvi evidentiranja
nepremičnin v Republiki Sloveniji in prispevek k približevanju pravnemu redu Evropske
unije.
24. Promocija geodetske službe - aktivnost
Okrepiti pomen, vlogo in razpoznavnost geodezije kot pomembne stroke tako doma kot v
tujini. Zagotoviti informacije o možnostih, ki jih ponuja stroka s svojimi zbirkami podatkov.
Planirani rezultati: Nakup knjig s ponatisi starih kart, sodelovanje na pomembnih prireditvah
(npr. Infos) in razstavah, promoviranje geodetske službe v obliki letnih poročil ter
promocijskih strani na Internetu.

25. Promocija ZEN - aktivnost
Cilj promocije je seznanitev javnosti s spremenjenimi zakonskimi določili pod katerimi bodo
naročali geodetske storitve.
26. Proračunska postavka - Članstvo v mednarodnih Organizacijah
Zagotov itev primerljivosti institucionalnih, zakonodajnih in vsebinskih rešitev ter izdelkov z
zahtevami Evropske zveze in nosilnih strokovnih institucij.
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27. Projekt Predpisi - " Podzakonski predpisi k Zakonu o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot "
V letu 2001 bo dokončana izdelava vseh 13 podzakonskih predpisov k Zakonu o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št.52/00).
28. Proračunska postavka - Plače
Zagotavljanje nemotenega poslovanja in zadovoljstvo zaposlenih delavcev.
Realizacijo ciljev bo mogoče meriti zgolj opisno npr. z anketiranjem samih delavcev
Geodetske uprave, poleg tega bi bilo potrebno izvesti anketiranje državljanov in jih vprašati
ali je kakovost naših storitev izpolnila njihova pričakovanja.
29. Proračunska postavka - Materialni stroški
Z ustrezno višino sredstev zagotoviti material in storitve, ki so namenjeni podpori opravljanja
dejavnosti Geodetske uprave.
Realizacijo ciljev bo mogoče ugotavljati skozi realizacijo ostalih projektov Geodetske uprave.
30. Projekt - Vzpostavitev geodetske podlage za državno mejo s Hrvaško
Določitev izhodiščne mejne črte po podatkih zemljiškega katastra in registra poslovnih enot.
31. Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje topografskih baz ter izdelava kart - aktivnost
V proračunskem letu bo izdelanih 9 listov državne topografske karte 1 : 50 000, prenovljena
bo državna pregledna karta 1 : 250 000 in vzpostavljena ustrezna baza podatkov. V Register
prostorskih enot predvidevamo uvajanje novih enot, kot so npr. območja poštnih številk,
pokrajine, dvojezična oz. narodnostno mešana območja, demografsko ogrožena območja,
obmejna območja, območja sodišč ipd. V merilo 1 : 50 000 bodo generalizirane meje naselij,
občin, katastrskih občin in upravnih enot. V registru zemljepisnih imen bodo vzpostavljene
povezave med posameznimi pojavitvami zemljepisnega imena. Nadaljevali bomo s
toponomastičnim pregledom zemljepisnih imen. Začeli bomo z izboljšavo digitalnega modela
reliefa, ob sprotni kontroli podatkov digitalnega modela reliefa z gridno celico 25m, ki nastaja
ob izdelavi ortofoto načrtov. V merilu 1 : 17 500 bo posneto slikovno gradivo za 35 %
po\TŠine Slovenije. Na operativno raven bo vzpostavljena baza fotogrametričnih podatkov.
Izdelanih bo 510 digitalnih ortofoto načrtov. Digitalna reprodukcija bo izvedena za 150 do
200 listov TTN 5.
32. Proračunska postavka - Standardizacija zemljepisnih imen
Organizacija 16. regionalne konference UNGEGN za vzhodno, centralno in jugovzhodno
Evropo ter redno delo komisije na področju standardizacije zemljepisnih imen, ki zajema
predvsem: pripravo standardizacijskih dokumentov na področju zemljepisnih imen in
sodelovanje v izvedenski skupini za standardizacijo zemljepisnih imen pri Združenih narodih.
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16022504

NADZOR NAD PROSTOROM, ONESNAŽEVANJEM OKOLJA IN
NARAVE

2522 INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Nadzor in uveljavitev določil zakonodaje na področju onesnaževanja voda, zraka, tal,
obremenjevanja s hrupom, ravnanja z odpadki, skladiščenja nevarnih snovi,
elektromagnetnega sevanja, urejanja voda ter varstva narave; opravljanje rednega
inšpekcijskega nadzora na področju urejanja prostora in graditve objektov, kontrola nad
vzdrževanjem in uporabo objektov in stanovanj, vzpostavitev nadzora nad upravljanjem
geodetskih storitev.

2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Nadzor nad 150 zavezanci po EPPC in SEVESO direktivah in prisila sanacije onesnaževanja
okolja-70 % realizacija; nadzor in prisila sanacije onesnaževanja srednje velikih in majhnih
onesnaževalcev; vzpostavitev nadzornega sistema na področju zaščite narave; popolni
nadzor nad urejanjem prostora, vzdrževanjem in uporabo objektov; nadzor nad geodetskimi
storitvami in vzdrževanje geodetskih evidenc.
3.

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

Zagotovitev osnovnih pogojev za izvajanje inšpekcijskega nadzora in ukrepanja ter čim
uspešnejše približevanje EU. Planirana sredstva v okviru proračunskih postavk pri materialnih
stroških temeljijo na osnovi porabe v preteklem letu - gre večinoma za fiksne stroške,
planirana sredstva za izvršbe predstavljajo spremljanje Zakona o graditvi objektov in Zakona
o urejanju naselij; za lažje in točnejše spremljanje zakonodaje s področja varstva okolja in
ohranjanja narave smo planirali sredstva tudi za izvedenska mnenja.
4.

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

Planirani inšpekcijski pregled ter ustrezno ukrepanje na področju onesnaževanja voda,
obremenjevanja s hrupom, skladiščenje nevarnih snovi, ravnanjem z odpadki ter tehnični
pregledi pri 3.000 indikatorjih ter neplanirani inšpekcijski pregled pri 6.000 zavezancih;
učinkovitejši nadzor na graditvijo objektov, kar je pogojeno s številom inšpektoijem;
vzpostavitev dela in nadzora geodetske inšpekcije; poostren nadzor nad vzdrževanjem
skupnih naprav v večstanovanjskih hišah; uvedba pisarniškega poslovanja in informacijskega
sistema za spremljanje inšpekcijskega nadzora.
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16022505

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

2514 URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Na področju podprograma prostorsko načrtovanje se opravljajo strokovne in z njimi povezane
upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje
ter na izhodišča za urejanje prostora; na pripravo prostorskega plana Slovenije, regionalnih
komponent plana in detajlne plane (prostorske izvedbene akte) infrastrukturnih objektov
regionalnega in državnega pomena; na rabo prostora in gospodarjenje z njim; na nadzorstvo
nad pripravo prostorskih planov lokalnih skupnosti ter na prostorski informacijski sistem.
Poleg tega pa tudi strokovne naloge, ki se nanašajo na promocijo prostorskega načrtovanja in
razvoj metodologij, mednarodno sodelovanje in splošne zadeve.
Na področju državnega prostorskega planiranja bodo v letu 2001 prvenstveno potekale
aktivnosti na analizi stanja v prostoru, opredelitvi razvojnih prostorskih možnosti in na
izdelavi prostorskega planskega dokumenta - Prostorski plan Slovenije. Z organizacijo
strokovnih konferenc in srečanj bo zagotovljeno informiranje vseh udeležencev v procesu
priprave prostorskega plana in druge javnosti. Vsa strokovna gradiva za potrebe izdelave
prostorskega plana Slovenije bodo oblikovana in publicirana v zvezkih Prostor 2020.
Nadaljevalo se bo delo na vzpostavitvi prostorskega informacijskega sistema za potrebe
prostorskega načrtovanja na državni ravni, vključno s sistemom spremljanja kazalcev
prostorskega planiranja na državni in lokalni ravni.
Na področju priprave prostorskih izvedbenih aktov objektov regionalnega in državnega
pomena bodo aktivnosti potekale na nadaljevanju pričetih lokacijskih načrtov za avtocestno
omrežje - samo tistih delovnih faz, ki so v teku, ureditvenega načrta za območje naravnega
rezervata Škocjanski zatok, lokacijskih načrtov za posege v prostor zaradi vzdrževanja
vodnega režima in zagotavljanju poplavne varnosti. Opravljale se bodo recenzije različnih faz
priprave prostorskih izvedbenih načrtov.
Na področju promocije prostorskega načrtovanja in razvoja metodologij bodo aktivnosti
usmerjene k spodbujanju razvoja najnovejših strokovnih spoznanj na področju prostorskega
načrtovanja in z njimi povezanih dejavnosti. Zato bodo sofinancirani strokovni posveti in
druge oblike strokovnih srečanj pri strokovnih združenjih, društvih ter znanstvenih in
raziskovalnih ustanovah ter izdajanje strokovnih gradiv.
Za delavce, ki izvajajo naloge Urada RS za prostorsko planiranje bo potrebno zagotoviti
sredstva za plače.
Materialni stroški bodo namenjeni za kritje rednih stroškov, ki nastajajo iz rednega dela kot so
potni stroški v domovini in tujini, sprotno in trajno izobraževanje delavcev, fotokopiranje itd.
Ob začasno povečanem obsegu dela na posameznih področjih dela ali zaradi nadomeščanja
administrativno tehničnega kadra ali za druga občasna dela plačujemo preko študentskih
servisov oziroma po pogodbi o delu. Krili se bodo tudi vzdrževalni stroški za poslovne
prostore in drugi stroški povezani z zagotavljanjem normalnih delovnih pogojev. Na tej
postavki so planirana tudi sredstva za sodelovanja pri delu mednarodnih skupnosti, za
izobraževanje doma in v tujini za potrebe opravljanja nalog Urada ter za pridobitev domače in
tuje strokovne literature.
Na področju lokalnega načrtovanja bo nudena strokovna in finančna podpora občinam s
pomočjo subvencioniranja strokovnih podlag za spremembe prostorskih planskih in
izvedbenih aktov ter urbanističnih in krajinskih načrtov, ter za reševanje najzahtevnejših
prostorskih problemov razvoja mest, drugih naselij in podeželja s pomočjo različnih oblik
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strokovnega dela (urbanistične delavnice in natečaji). Aktivnosti bodo usmerjene v
zagotavljanje strokovnih podlag z namenom oblikovanja predlogov najustreznejših
prostorskih rešitev pri uskladitvi državnih in lokalnih interesov.
Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja državnih organov vzdrževan dosežen
nivo strojne in programske opreme, ki je nujna za redno delo Urada, ter opravljena manjša
popravila poslovnih prostorov, pleskanje, nabava nujnih osnovnih sredstev (pisarniška
oprema, fotokopirni stroj, fax, telefoni ipd.) in zamenjava dveh dotrajanih osebnih
avtomobilov za novega.
Na področju mednarodnega vidika prostorskega planiranja bodo potekale samo najnujnejše
aktivnosti priprave strokovnih gradiv in prevodov za izvajanje nalog mednarodnih teles v
katere je vključena Republika Slovenija.
Na področju regionalnega načrtovanja bodo za uskladitev državnih in lokalnih interesov na
regionalni ravni izdelane strokovne podlage za regionalno zasnovo prostorskega razvoja
Savinjske regije.
2.

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

Osnovni namen državnega prostorskega planiranja je doseganje želenega razvoja v prostoru z
določanjem, usmerjanjem in usklajevanjem prostorskih razvojnih interesov. Dolgoročni
razvojni cilji državnega prostorskega planiranja so ustvarjanje pogojev za konkurenčnost
države, izboljšanje kvalitete bivalnega okolja, zaščite okolja in naravnih dobrin ter kulturne
dediščine v smislu doseganja vzdržnega razvoja.
Cilj na področju priprave prostorskih izvedbenih aktov objektov regionalnega in republiškega
pomena je umestitev tras avtocest in drugih objektov v prostor (Zakon o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor, člen 45.Č do 45.j.)
Dolgoročni cilji na področju promocije prostorskega načrtovanja in razvoja metodologij so
spodbujanje razvoja najnovejših spoznanj na tem področju in z njim povezanih dejavnosti
(strokovna posvetovanja pri strokovnih združenjih, društvih ter znanstvenih in raziskovalnih
ustanovah in izdajanje publikacij s področja prostorskega načrtovanja) ter seznanjanje širše
javnosti s področjem prostorskega načrtovanja.
Na področju lokalnega načrtovanja bodo v primerih izvajanja nalog nadzora nad prostorskimi
akti lokalnih skupnosti ter v primerih zahtev po uskladitvi državnih in lokalnih interesov
zagotovljene različne strokovne podlage z namenom oblikovanja predlogov najustreznejših
prostorskih rešitev. Dolgoročni cilj subvencij je spodbuditi občine k izdelavi ustreznih
strokovnih podlag, ki bodo predpogoj za sprejemanje ustreznih odločitev o posegih v prostor
na planskem in kasneje tudi na izvedbenem nivoju.
Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja je cilj zagotovitev ustreznih pogojev
dela tako glede ustrezne strojne in programske opreme kot tudi ustreznih prostorov ter sprotno
usklajevanje z dosežki na področju informatike.
Na področju mednarodnega vidika prostorskega planiranja je dolgoročni cilj implementacija
smernic EU (EPRP) ter Sveta Evrope (Vodilna načela za zagotavljanje trajnostnega razvoja
Evropskega kontinenta), mednarodnih konvencij (Agenda 21, Habitat, Alpska konvencija,
Barcelonska konvencija....) ter prostorske politike (PPRS) in sektorskih politik Republike
Slovenije, ki imajo prostorske posledice ter izvajanju EU programov, v katere je vključena
Slovenija.
Na področju regionalnega načrtovanja je dolgoročni cilj uveljaviti regionalno prostorsko
planiranje v okviru celovitega razvojnega načrtovanja na regionalni ravni in vzpostavitev
povezave s pripravo in uresničevanjem regionalnih razvojnih programov.
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3.

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

1799 Prostorske analize in plan Slovenije. Na področju izvedbe nalog, ki izhajajo iz
državnega prostorskega planiranja, bo predvsem analizirano stanje v prostoru, opredeljene
razvojne prostorske možnosti in izdelan prostorsko planski dokument - Prostorski plan
Slovenije. Z organizacijo strokovnih in posebnih konferenc ter strokovnih srečanj bo
zagotovljeno tudi informiranje vseh udeležencev v procesu priprave prostorskega plana in
druge javnosti. Vsa strokovna gradiva za potrebe izdelave prostorskega plana Slovenije bodo
oblikovana in publicirana v zvezkih Prostor 2020. Za potrebe prostorskega planiranja bodo
pripravljeni kartografski izdelki in GIS aplikacije. Predstavitev glavnih vsebin in informacij s
področja prostorskega planiranja pa bo predstavljena na Internet omrežju in zgoščenkah.
1802 Prostorski izvedbeni akti RS in druga dokumentacija. Pripadajoče aktivnosti se nanašajo
na pripravo lokacijskih načrtov za odseke avtocestnega omrežja, lokacijske načrte za
zavarovana območja in za vodnogospodarske objekte ter na recenzije pripadajočih aktivnosti.
Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni predlogov, so opredeljeni v obsegu,
težavnosti, številu obravnavanih variant posameznega prostorskega izvedbenega načrta.
Sredstva so namenjena le za dokončanje faz, ki so že v teku, medtem ko bodo sredstva za
pripravo novih PIN zagotovili pobudniki priprave PIN (sektorska ministrstva oziroma
investitorji posega v prostor). Isto velja tudi za bistvene razširitve obsega dela lokacijskih
načrtov v pripravi.
1934 Promocija prostorskega načrtovanja in razvoj metodologij. Aktivnosti bodo potekale pri
pripravi strokovnih gradiv za pripravo prostorskih dokumentov na vseh ravneh (državni,
regionalni in lokalni) in njihovemu izvajanju (usmeritve za njihovo izvajanje) ter spodbujanju
razvoja najnovejših strokovnih spoznanj na področju prostorskega načrtovanja in z njimi
povezanih dejavnosti. Urad bo sofinanciral strokovne posvete in druge oblike strokovnih
srečanj pri strokovnih združenjih, društvih ter znanstvenih in raziskovalnih ustanovah ter
izdajanje strokovnih gradiv.
3104 Plače Za delavce, ki izvajajo naloge prostorskega načrtovanja bo potrebno zagotoviti
sredstva za plače in nadomestila.
3428 Materialni stroški. Sredstva bodo namenjena za kritje rednih stroškov, ki nastajajo iz
rednega dela kot so potni stroški v domovini in tujini, sprotno in trajno izobraževanje
delavcev, fotokopiranje itd. Ob začasno povečanem obsegu dela na posameznih področjih
dela ali zaradi nadomeščanja administrativno tehničnega kadra ali za druga občasna dela
plačujemo preko študentskih servisov oziroma po pogodbi o delu. Krili se bodo tudi
vzdrževalni stroški za poslovne prostore in drugi stroški povezani z zagotavljanjem normalnih
delovnih pogojev. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za sodelovanja pri delu
mednarodnih skupnosti, za izobraževanje doma in v tujini za potrebe opravljanja nalog Urada
ter za pridobitev domače in tuje strokovne literature.
6351 Lokalno načrtovanje, subvencije in intervencije za izdelavo občinske prostorske
dokumentacije. Aktivnosti na tem področju bodo predvsem strokovna in finančna podpora
občinam s pomočjo subvencioniranja strokovnih podlag za spremembe prostorskih planskih
in izvedbenih aktov ter urbanističnih in krajinskih načrtov kot posledice spremenjenih
prostorskih razmer zaradi načrtovanja ali izvedbe nove državne infrastrukture, varovanih
območij državnega pomena ali drugih državnih posegov v prostor ter za uresničevanje
nacionalnega stanovanjskega programa v občinah ter spodbujanje občin k izvedbi različnih
oblik strokovnega dela (urbanistične delavnice in natečaji) za reševanje najzahtevnejših
prostorskih problemov razvoja mest in drugih naselij ter podeželja. Aktivnosti bodo
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usmerjene tudi v zagotavljanje strokovnih podlag z namenom oblikovanja predlogov
najustreznejših prostorskih rešitev pri uskladitvi državnih in lokalnih interesov.
7823 Investicije in investicijsko vzdrževanje. Aktivnosti bodo potekale v smeri zagotovitve
ustreznega nivoja strojne in programske opreme, ki je nujna za redno delo Urada in
vzdrževanje le-te. Opravljena bodo manjša popravila poslovnih prostorov, pleskanje, nabava
nujnih osnovnih sredstev (pisarniška oprema, fotoaparat, telefoni ipd.) in zamenjava dveh
dotrajanih osebnih avtomobilov za novega.
22518 Mednarodni vidik prostorskega planiranja. Aktivnosti bodo potekale na izvajanju
ratificiranih mednarodnih pogodb (konvencij), sprejetih mednarodnih usmeritev (CEMAT,
EU), sklepov Vlade RS o vključevanju v mednarodne programe, sodelovanju v obstoječih
mednarodnih in medregionalnih telesih, programih in projektih.
22519 Regionalno načrtovanje. Zaključene bodo v letu 2000 pričete aktivnosti pri pripravi
strokovnih podlag za regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske regije.
4.

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

Glavni izvedbeni cilji državnega prostorskega planiranja so izdelava publikacij Prostor SI
2020 (28 zvezkov), izdelava predloga Prostorskega plana Slovenije, vzpostavitev
prostorskega informacijskega sistema za potrebe prostorskega načrtovanja na državni ravni,
vzpostavitev in dopolnitev predstavitve Urada na internet omrežju, izdelava publikacije
Habitat.
Cilj na področju priprave prostorskih izvedbenih aktov objektov regionalnega in republiškega
pomena programa je izvedba vodenja postopkov posameznih lokacijskih načrtov in sprejetje 4
lokacijskih načrtov (LN za AC Maribor Lenart, LN za vzporedni plinovod M 1/1 Kidričevo
Rogatec, LN za GC Želodnik Mengeš z obvoznico Mengeš, LN za spremljajoči objekt na
odseku AC Šmaije Sap Višnja gora).
Cilji na področju promocije prostorskega načrtovanja in razvoja metodologij so spodbujanje
razvoja najnovejših spoznanj na tem področju in z njim povezanih dejavnosti (strokovna
posvetovanja pri strokovnih združenjih, društvih ter znanstvenih in raziskovalnih ustanovah in
izdajanje publikacij s področja prostorskega načrtovanja) ter seznanjanje širše javnosti s
področjem prostorskega načrtovanja.
Na področju lokalnega načrtovanja bodo v primerih izvajanja nalog nadzora nad prostorskimi
akti lokalnih skupnosti ter v primerih zahtev po uskladitvi državnih in lokalnih interesov
zagotovljene različne strokovne podlage z namenom oblikovanja predlogov najustreznejših
prostorskih rešitev.
Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja je cilj zagotovitev ustreznih pogojev
dela (prehod na Windows 2000) tako glede ustrezne strojne in programske opreme kot tudi
ustreznih prostorov.
Na področju mednarodnega vidika prostorskega planiranja je cilj v letu 2001 v zvezi z
predsedovanjem CEMATa sprejem programa in izvedba I. seminaija za implementacijo
vodilnih načel za zagotavljanje trajnosti. Vzpostavitev upravljalnih teles programa Interreg
IIIb.
Na področju regionalnega načrtovanja bodo v letu 2001 pričete aktivnosti v zvezi s pripravo
in uresničevanjem regionalnih razvojnih programov in izoblikovane usmeritve za pripravo
prostorskih planskih in izvedbenih aktov države in občin.

4. marec 2001

1189

poročevalec, št. 16/V

16042501 PRIPRAVA REGULATIVE ZA POTRESNO ODPORNO GRADNJO
2517 UPRAVA RS ZA GEOFIZIKO
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Ključne naloge na področju so seizmološki, geofizikalni in geološki monitoring, potresno
inženirstvo, inženirska seizmologija, makroseizmične raziskava ter priprava osnov za
zakonodajo. Poslanstvo področja je prispevek k zmanjševanju potresne ogroženosti v
Republiki Sloveniji. Poleg tega dajejo omenjena opazovanja še podatke o geološki zgradbi na
ozemlju Republike Slovenije ter druge geološke in geofizikalne podatke, ki se uporabljajo v
raznih znastvenih raziskavah in v različnih vejah gospodarstva, kot strokovne podlage pri
vodooskrbi, v proizvodnji mineralnih in energetskih surovin, za prostorsko načrtovanje, v
kmetijstvu, gozdarstvu, pri projektiranju komunikacij in infrastrukturnih objektov ter na
številnih drugih področjih.
2.

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

1) vzpostavljanje sodobnega seizmološkega, geofizikalnega in geološkega informacijskega
sistema za potrebe zaščite in reševanja, znanosti in gospodarstva, 2) natančno določanje
potresnih žarišč ter hitro obveščanje in posredovanje podatkov ob potresih in 3) pridobivanje
podatkov za zmanjševanje potresne ogroženosti v Republiki Sloveniji, to je zmanjševanje
števila človeških žrtev in poškodb premoženja ob potresih s pridobivanjem strokovnih podlag
za regulativo o potresno odporni gradnji ter pripravo podzakonskih aktov na področju
seizmološkega opazovanja in potresno odporne gradnje.
3.

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

Zakonska podlaga monitoringov je predvsem Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93). Glavna
dejavnost je petletni projekt posodobitve seizmološke službe s posodobitvijo obstoječih 7 in
postavitvijo 18 novih opazovalnic državne mreže. Zakonska podlaga projekta: a) Sklep
izredne seje Vlade RS št. 224-01/98 (N) z dne 14. aprila 1998, b) Sklep 109. seje Vlade RS št.
932-00/98-2 (I) z dne 13. maja 1999.Zakonsko podlago potresnega inženirstva, inženirske
seizmologije in makroseizmike tvorita a) Zakon o varstvu okolja (ULRS 32/93) in b) še
veljavni 4., 6. in 10 čl. Zakona o seizmološki službi SRS (UL SRS) 14/78). Temeljne
dejavnosti so priprava metodologije ocenjevanja potresne nevarnosti, samo ocenjevanje in
izdelava strokovnih mnenj, izdelava državnih kart potresne nevarnosti in kart potresne
mikrorajonizacije ter ocenjevanje poškodb in izdelava kart potresnih intenzitet za potrese na
ozemlju Republike Slovenije.
4.

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

Končana bo tretja faza projekta posodobitve seizmološke službe: nabava seizmografov,
priprava lokacij novih opazovalnic državne mreže, vzpostavitev novega središča za sprejem in
obdelavo podatkov ter zagon dela mreže. Geološki monitoring: izdelava geotermične karte
Slovenije in karte aktivnih prelomov, vnos geoloških podatkov v podatkovne baze, priprava
osnutka geološkega zakona. Geofizikalni monitoring: refrakcijske seizmične raziskave na
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lokacijah državne mreže potresnih opazovalnic in priprava osnutka geofizikalnega
zakona.Potresno inženirstvo in inženirska seizmologija: priprava metodologije za obdelavo
zapisov močnih potresov, dopolnitev programske opreme za izračun potresne nevarnosti.
Priprava osnov za zakonodajo: priprava osnutke pravilnika za seizmološko opazovanje
jedrskih objektov. Makroseizmične raziskave: terenske raziskave učinkov potresov, ki jih
zaznajo prebivalci na območju Republike Slovenije in določanje stopnje potresnih učinkov.

16052501

SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

2511 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Stanovanjski zakon, sprejet v letu 1991, daje sistemske podlage za prilagoditev
stanovanjskega gospodarstva tržnemu sistemu gospodarstva. Z določbami stanovanjskega
zakona o upravljanju, kategorizaciji stanovanj, stanovanjskih najemnih razmeijih,
Nacionalnemu stanovanjskemu programu, Zakonu o stanovanjski varčevalni shemi,
Stanovanjskemu skladu RS ter pomoči pri pridobitvi stanovanj, država zagotavlja ustavno
opredeljeno gospodarsko in socialno funkcijo lastnine ter opredeljuje javni interes na
stanovanjskem področju.
2.

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

Neprofitne stanovanjske organizacije se ustanavljajo predvsem zaradi javnega interesa na
stanovanjskem področju. Zato so upravičene do ugodnih posojil, dodelitve komunalno
opremljenega ali neopremljenega stavbnega zemljišča, oprostitve plačila davkov in taks.
Dobiček pa morajo v celoti usmeriti v nakup, gradnjo, prenovo, torej v vse dejavnosti, ki jih
določa Pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij (Ur. 1.
RS, št. 64/93). Nacionalna stanovanjska varčevalna shema kot sistemska podlaga za
vzpodbujanje dolgoročnega varčevanja v državi, zagotavlja v arčevalcem po izteku vsakega
leta varčevanja pripis premije, za petletno varčevanje v višini enega mesečnega obroka
varčevanja, za desetletno varčevanje pa v višini 1,25 mesečnega obroka. Zakon o
spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (Ur. 1. RS. 1/00) določa, da se iz sredstev
državnega proračuna zagotavljajo sredstva namenjena za razliko, ki nastane med najemnino,
ki jo zakon prizna lastnikom denacionaliziranih stanovanj in višino najemnine, ki se sme
zaračunati najemnikom denacionaliziranih stanovanj - prejšnjim imetnikom stanovanjske
pravice. Stanovanjski zakon v 80. členu določa osnovo za dokapitalizacije Stanovanjskega
sklada RS.
3.

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

Stanovanjsko področje se ureja predvsem na podlagi Stanovanjskega zakona(Ur. 1. RS, št.
18/91, 21/94, 23/96), na podlagi Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.
1. RS, št. 71/94), Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi 80/00, Nacionalnem
stanovanjskem programu (Ur. 1. RS, št. 56/00), Pravilnika o posebnih pogojih delovanja
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Leto 2001

Obrazložitev finančnega načrta neposrednega uporabnika državnega proračuna

2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
2611 Ministrstvo za delo, d nižino in socialne zadeve
2612 Urad RS za varnost in zdravje pri delu
2613 Inšpektorat RS za delo
L PRORAČUNSKI IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI
n. PRORA ČUNSKI IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
m. GRA FIČNI PRIKAZ PRORA ČUNSKIH IZDA TKO V PO EKONOMSKIH NAMENIH
IV. OBRAZLOŽITEV OZIROMA PROGRAM DELA
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A.

Bilanca odhodkov

26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Sprejeti
proračun 2000
(1)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
[MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
OCIALNE ZADEVE
2611

^Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve"

l,184.254l[

J.

176.363.8

181.548.537 J.

175.754.505 ||

4.720.313
9.151

1001 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti
10012601 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in
brezposelnosti
5903 Cezmejno sodelovanje s Hrvaško
7193 Sofinanciranje društev
5908 Priznanja na področju zaposlovanja
8517 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1999 - SNP 99
8725 PHARE CFCU - Zaposlovanje in regionalni razvoj - SNP 98
1402 Sofinanciranje PHARE-EU programov
10012604 Javne službe za zaposlovanje in brezposelne
1044 Stroški naročanja javnih del
2607 Izvajanje zakona o jamstvenem in preživninskem skladu
4173 Koncesije na področju zaposlovanja
4432 Dejavnost zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
5514 Neprofime organizacije za razvoj človeških virov
7869 Spremljanje, nadzor in evalvacija programov na področju trga
dela
2456 Poslovni prostori RZZ
6196 Investicijsko vzdrževanje RZZ
1002 Varstvo brezposelnih
10022601 Prejemki in pravice brezposelnih
1826 Transfen nezaposlenim
2546 Jam sne ni in preživninski sklad
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10032601 Izobraževanje in usposabljanje brezposelnih
5512 Mreža poklicno informacijskih centrov
7023 Priprava brezposelnih na zaposlitev
10032602 Spodbude za ohranjanje in odpiranje delovnih mest
2199 Razvoj delovnih mest in sofinanciranje regijskih projektov
4438 Prispevki delodajalcem za novozaposlene
5513 Zaposlovanje s skrajšanim delovnim časom
5904 Pomoč pri prestrukturiranju podjetij in investicije v razvoj
človeških virov
5906 Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne
7024 Pospeševanje novega zaposlovanja
7025 Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb
7871 Aktivno razreševanje presežnih delavcev
8674 Pomoč pri samozaposlovanju
8413 PHARE CFCU - Državni operativni program za leo 1997 konkurenčnost gospodarstva - COP 97 - SL 9705
8425 PHAPS CFCU - Državni operativni program za leto 1997 konkurenčnost gopsodarstva - COP 97 - SL 9705
10032603 Javna dela
7029 Javna dela
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4H3):(2)

205.738.394

U7^

4.893.985
34.418

5.787.741
81.516

118.3
236,8

2.465
2.286
4.400
0
0
0
4.711.162
35.000
160.000
25.000
4.220.455
80.000
34.707

0
200
0
34.218
0
0
4.859.566
3.800
160.000
0
4.565.531
69.198
35.910

0
3.234
5.000
0
21.532
51.750
5.706.225
4.035
169.893
0
5.254.366
120.000
36.991

103.000
53.000
28.195.995
28.195.995
26.085.995
2.110.000
15.636.000
4.723.000
22.000
4.701.000
4.613.000
130.000
540.000
100.000
390.000

13.266
11.861
24.249.045
24.249.045
23.768.796
480.249
13.215.146
2.115.394
8.750
2.106.644
5.814.250
68.148
2.729.653
65.248
58.812

74.740
46.200
29.585.540
29.585.540
28.990.540
595.000
15.675.402
2.494.000
24.000
2.470.000
7.478.631
410.000
3.615.604
0
162.243

563.4
389.5
122.0
122,0
122.0
123,9
118.6
117,9
274.3
117.2
128,6
601,6
132,5
0.0
275.9

450.000
450.000
1.613.000
330.000
610.000
0

20.980
257.815
1.778.422
199.991
522.038
70.530

565.087
214.245
2.009.141
52.311
450.000
0

2.693.4
83.1
113,0
26.2
86.2
0.0
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5.285.502
5.285.502

0,0

117,4
106,2
106.2
115.1
173,4
103,0

0.0

42.611
6.300.000
6.300.000

1.617,0

5.702.771
5.702.771

107,9
107.9
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MIN/PU/GPR/PPR/PP
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18022601 Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine
2200 Vladna komisija za grobišča in medresorski gradbeni odbor
18022602 Ohranjanje, obnova in gradnja spomenikov
2202 Investicijsko vzdrževanje grobišč v RS in lujini
6661 Grobišča -Teharje, Kočevski Rog in druga obeležja povojnih
pobojev
7197 Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji
7198 Vzdrževanje grobov v tujini
1404 Spominska obeležja iz vojne za Slovenijo 1991
1415 Projekt "Posočje-POTMIRU"
1804 Podpora posebnim skupinam
18042601 Programi veteranskih organizacij
4124 Zveza društev invalidov vojn Slovenije
4542 Društvo T1GR
4904 Zveza združenj borcev NOV
6180 Zveza veteranov vojne za Slovenijo
6181 Združenje SEl/ER
6846 Zveza društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko
6847 Zveza društev izgnancev Slovenije 1941-1945
7874 Zveza društev vojnih invalidov Slovenije in zveze vojnih
invalidov v zamejstvu
1416 Združenje žrtev okupatorjev 1941-1945 Kranj
1421 Zveza vojnih invalidov NOV v Trstu
1432 Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora
Celovec
1434 Društ\o za ureditev zamolčanih grobov
1901 Urejanje izobraževalnega sistema
19012601 Urejanje izobraževalnega sistema
7868 Stroški izvajanja študentske prehrane
1905 Drugi izobraževalni programi
19052601 Izobraževanje odraslih
5511 Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij
8663 Razvoj izobraževanja in usposabljanja odraslih
1906 Pomoči šolajočim
19062601 Študijske pomoči
4082 Regresiranje obrestne mere kreditiranja študentov
5629 Subvencioniranje študentske prehrane
19062602 Štipendije
7054 Republiške štipendije
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
20012601 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
3011 Plače
1286 Strokovni nadzor
3335 Materialni stroški
4428 Izobraževanje zaposlenih
5253 Sodelovanje s strokovnimi institucijami
5905 Seznanjanje javnosti s pravicami s področja socialne varnost!
poročevalec, št. 16/V

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(4)=<3):(2)
(3)
134.227
189.8
2.300
1.254,3
2 300
1.254,3
131.927
187,1
1 7.225
175,8
52.102
146,0

Sprejeti
proračun 2000
d)
92.617
2.217
2.2J 7
90.400
12.500
50.000

Predhodna
realizacija 2000
(2)
70.711
183
183
70.528
9.797
35.683

25.200
2.700
0
0
287.971
287.971
2.933
3.307
174.741
49.895
9.803
6.072
8.215
33.005

22.230
2.818
0
0
289.460
289.460
2.933
3.307
174.741
49.884
9.803
6.072
9.715
33.005

25.200
2.700
20.000
14.700
318.509
318.509
3.114
3.512
189.882
%
54.2I6
10.652
6.447
8.724
14.579

0
0
0

0
0
0

3.916
18.336
2.131

0
20.000
20.000
20.000
123.000
123.000
15.000
108.000
17.244.634
1.716.000
305.000
1.411.000
15.528.634
15.528.634
1.774.291
1.774.291
658.983
5.480
186.534
4.226
18.200
59.000

0
20.331
20.331
20.331
103.790
103.790
15.000
88.790
16.749.665
1.570.377
0
1.570.377
15.179.288
15.179.288
1.454.694
1.454.694
702.370
3.481
156.704
3.975
3.130
7.671

3.000
24.239
24.239
24.239
158.106
158.106
22.221
135.885
18.840.843
1.839.93 7
75.000
1.764.937
17.000.906
17.000.906
2.157.059
2.157.059
818.953
6. ž Vi
256.SB2
15.(//J
20.4C3
10.'80

1194

113,4
95,8

110.0
110,0
106,2
106,2
108,7
108,7
108.7
106.2
89,8
44,2

119.2
119,2
119.2
152.3
152.3
148.1
153,0
112.5
117.2
112.4
112,0
112.0
148.3
148.3
116.6
186.8
163,6
377.4
653.9
140.5
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26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MIN/PU/GPR/PPR/PP
6185
7089
7172
7870
1279
4072

Delo organov in komisij
Sofinanciranje tiska in drugih projektov
Mednarodno sodelovanje
Stroški izvajanja vojnih zakonov
Inštitut RS za socialno varstvo
Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter
sofinanciranje programov nevladnega sektorja
4076 Socialna zbornica
2198 Vzdrževanje in razvoj informacijskih sistemov socialnega
varstva in družinskih prejemkov
2487 Raziskave, razvoj
3659 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
4077 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva
7190 Priznanja socialnega varstva
7867 Vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava podatkov po
vojnih zakonih
5907 Stroški izvajanja investicij v javne zavode
2910 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
4433 Sofinanciranje PHARE programov
8519 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1998 - SL 9807
1435 Spodbujanje socialnega dialoga
1439 Stroški izvajanja zakona o socialnem varstvu
1444 Strqški vodenja upravnega postopka
59 Strokovni izpiti
2002 Varstvo otrok in družine
20022601 Družinski prejemki in starševska nadomestila
2195 Družinski prejemki in starševska nadomestila
20022603 Rejništvo
7019 Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje rejnic in rejnikov
7057 Rejnine
20022604 Materinski domovi in zavetišča
4074 Materinski domovi in zavetišča za otroke in ženske žrtve nasilja
20022605 Drugi programi v pomoč družini
7140 Stroški izvajanja zakonov s področja družine
4070 Nevladne organizacije na področju otroka in družine
4071 Programi v podporo družini
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20042601 Centri za socialno delo
1283 Dejavnost centrov za socialno delo
4073 Krizni centri
7147 Interventne službe CSD
1288 Računalniška oprema CSD
4442 Poslovni prostori CSD
20042602 Socialno varstvo invalidov
1276 Dejavnost varstveno-delovnih centrov
7094 Institucionalno varstvo v zavodih za usposabljanje
7866 Koncesije na področju socialnega varstva
2486 Prevozi slepih
4. marec 2001

Sprejeti
Predhodna
proračun 2000 realizacija 2000
(i) ~ ~
(2)
1.236
3.780
15.250
17.672
69.386
80.000
70.851
28.708
38.653
38.653
209.000
202.316

1195

Predlog
proračuna 2001
(3)

(4H3):(2)

4.312
19.607
110.841
40.851
50.571
240.000

348.8
128.6
159.7
142.3
130.8
118,6

Indeks

26.517
89.955

26.517
21.796

38.071
128.566

143.6
589.9

65.000
3.500
23.000
4.400
80.000

39.176
2.366
23.000
3.585
75.723

55.000
2.727
28.000
5.117
85.000

140.4
115,3
121.7
142.7
112,3

9.200
85.440
34.900
0

369
8.956
11.478
7.162

2.000
114.050
13.751
43.116

541.5
1.273.5
119.8
602,0

0
0
0
0
70.330.505
69.181.690
69.181.690
869.039
79.767
789.272
108.280
108.280
171.496
114.394
16.315
40.787
43.123.211
4.314.765
3.875.633
69.172
29.960
40.000
300.000
5.234.314
1.745.791
2.153.771
306.159
7.231

0
0
0
1.687
74.488.481
73.536.211
73.536.211
729.092
54.660
674.432
104.977
104.977
118.200
77.298
16.165
24.737
40.219.198
3.985.290
3.685.934
59.632
24.751
25.101
189.872
4.830.887
1.756.954
1.988.610
288.182
10.104

30.000
405
15.000
1.991
87.450.833
86.338.500
86.338.500
810.000
70.000
740.000
146.054
146.054
156.279
112.689
17.324
26.266
45.605.895
4.868.962
4.329.665
84.840
31.757
125.300
297.400
5.882.632
2.164.920
2.319.442
445.868
10.866

118.0
117,4
117,4
117,4
111.1
128,1
109.7
139,1
139.1
132.2
145.8
107,2
106,2
113.4
122.2
117.5
142.3
128.3
499.2
156.6
121,8
123,2
116.6
154.7
107,5
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Sprejeti
proračun 2000
O)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
1045 Dom paraplegileov
2197 Računalniška podpora za potrebe invalidov
4996 Stanovanjske skupnosti
4441 Vozila za socialnovarstvene zavode
4443 Poslovni prostori in oprema varstveno-delovnih centrov
4444 Poslovni prostori in oprema zavodov za usposabljanje
20042603 Socialno varstvo starih
4075 Stanovanjske skupine
1047 Centri za pomoč na domu - zagonski stroški
7881 Intervencije v socialnem varstvu
6195 Investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih zavodov
6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema posebnih
socialnovarstvenih zavodov
7884 Program mreže domov za starostnike
1440 Zagonski stroški delovanja socialnovarsvenih zavodov in
njihovih enot
20042604 Socialno varstvo materialno ogroženih
7016 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
20042606 Socialno varstvo žrtev vojnega nasilja
6838 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja
20042607 Socialno varstvo zasvojenih
2485 Socialna rehabilitacija zasvojenih

|2613 ^Inšpektorat RS za delo

J.
1001 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti
10012602 Inšpektorat za delo
5987 Plače
4528 Materialni stroški
7888 Varstvena oprema, varstvo pri delu
7889 Izobraževanje
7890 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

poročevalec, št. 16/V
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Indeks
(4H3):(2)

25.000
3.011
44.000
12.351
487.000
450.000
1.789.709
52.234
35.000
47.849
250.000
233.409

20.000
3.146
44.000
9.014
343.160
522.216
1.723.013
91.280
14.000
15.375
137.643
35.000

1.171.217
0

1.377.643
0

1.384.315
45.400

100,5

16.815.707
16.815.707
16.115.142
16.115.142
200.439
200.439

119,6
119.6
103,5
103,5
142.7
142,7

48.395

1001 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti
10012601 Urejanje in nadzor sistema zaposlovunja in
brezposelnosti
6850 Mednarodno sodelovanje
2912 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
10012603 Varnost in zdravje pri delu
5986 Plače
4527 Materialni stroški
104 Strokovni izpiti iz varstva pri delu

Predlog
proračuna 2001
(3)

25.000
3.011
0
19.974
333.474
405.577
1.635.722
51.984
0
16.185
167.608
22.302

13.795.574
13.795.574
17.848.129
17.848.129
140.720
140.720

2612 |(U^d RS za varnost in zdravje pri delu

Predhodna
realizacija 2000
(2)

14.061.992 \
14.061.992
15.564.807
15.564.807
140.500
140.500

80.0
104.5
45.1
102,9
128.8
105,3
175.6
95.0
82.1
156.9

53. Š2lJ£

72.125'11

134,8^

48.395
2.383

53.521
1.893

72.125
6.007

134.8
317,4

1.055
1.328
46.012
31.397
14.615
0

812
1.081
51.628
37.609
12.607
1.412

1.757
4.250
66.118
46.676
17.946
1.496

216,4
393,2
128,1
124,1
142,4
105.9

587.322

K

K

587.322
587.322
467.787
100.404
3.726
2.172
13.233

555.859
K
555.859
555.859
464.168
73.573
3.101
2.122
12.895

650.268117,0|
650.268
650.268
554.180
78.109
1.813
2.237
13.929

117.0
117,0
119,4
106.2
58.5
105,4
108.0
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MIN/K3/K4

"EL0-DRU™'

Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000
£1!_
SL
17C.363.885 j [i00,00%l[

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 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 storit\ e
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
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4110 Transferi nezaposlenim
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega
nasilja
411" Štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4131 Tekoči tranrferi v sklade socialnega :a\-arovanja
4132 T ekoči transferi v druge javne sklade in agencije
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih
služb
4134 Tekoči transferi v državni proračun
414 Tekoči transferi v tujino
4143 Drugi tekoči transferi v tujino
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
4201 Nakup pre\'oznih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4203 Investicijsko \?drževanje in obnove
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogaste\•
4205 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
430 Investicijski transferi
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
4302 Investicijski tranrferi neprofitnim organizacijam
430" Investicijski transferi javnim zavodom in javnim
gospodarskim zavodom
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Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
(4)
GL_
206.460.7871 [100,00%'i [ 117.1

1.001.139
858.690
27.378
54.397
52.476
1.416
6.782
145.991
81.260
63.263
551
918
887.073
433.748
63.799
49.670
16.444
39.707
9 770
65.291
0
0
208.645
12.634.127
24.455
12.609.672
144.881.834
24.228.423
73.536.211
14.736.424
15.564.807

0.57%
0,49%
0,02%
0,03%
0,03%
0,00%
0,00%
0.08%
0,05%
0,04%
0,00%
0,00%
0.50%
0,25%
0,04%
0,03%
0,01%
0,02%
0,01%
0,04%
0,00%
0,00%
0,12%
7.16%
0,01%
7,15%
82.15%
13,74%
41,70%
8,36%
8,83%

1.183.622
1.021.757
29.543
64.330
54.066
1.758
12.168
170.905
95.124
74.059
647
1.075
1.338.076
508.580
78.371
55.097
19.181
50.281
106.190
135.972
15.195
65.282
303.927
14.560.456
195.445
14.365.011
159.725.196
25.750.576
81.377.700
17.555.707
16.115.142

0.57%
0,49%
0,01%
0,03%
0,03%
0,00%
0,01%
0.08%
0,05%
0,04%
0,00%
0,00%
0.65%
0,25%
0,04%
0,03%
0,01%
0,02%
0,05%
0,07%
0,01%
0,03%
0,15%
7.05%
0,09%
6,96%
77.36%
12,47%
39,42%
8,50%
7,81%

118.2
119,0
107,9
118.3
103.0
124.2
179.4
117.1
117.1
117,1
117.5
117,1
150,8
117.3
122.8
110.9
116.6
126,6
1.086,9
208,3

15 179.288
1 636 681
963.470
963.470
12.865.434
0
640.249
12 225.185

8,61%
0,93%
0.55%
0,55%
7.29%
0,00%
0,36%
6,93%

17 000.906
1.925.165
1.740.446
1.740 446
24.133.979
8702.397
764.893
14.576.322

8,23%
0,93%
0.84%
0,84%
11.69%
4,22%
0,37%
7,06%

112,0
117.6
180.6
180,6
187.6

0
0
o
2.651.557
27.000
22.142
139.053
1.219
2.282064
95 731
0
84 346

0,00%
0.00%
0,00%
1.50%
0,02%
0,01%

90.367
0
0
3.189.914
290.885
10.800
456.025
7.321
2.160.521
199 012
0
65.350

0,04%
0.00%
0,00%
1.55%
0,14%
0,01%
0,22%
0,00%
1,05%
0,10%
0,00%
0,03%

333.260
0
25.000
308 260

0.19%
0,00%
0,01%
0,17%

418.193
28.969
34 000
355.224

0.20%
0,01%
0,02%
0,17%

0,00%
1,29%
0,05%
0,00%
0,05% .

145,7
115.2
799.2
113,9
110.2
106.3
110,7
119.1
103.5

119,5
119.2

120.3
1.077,4
48,8
328,0
600.4
94,7
207,9
77,5
125.5
136,0
115,2
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MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

10012601
UREJANJE
BREZPOSELNOSTI
1.

IN

NADZOR

SISTEMA

ZAPOSLOVANJA

IN

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke:
2607 Stroški izvajanja zakona o jamstvenem in preživninskem skladu
4432 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
5514 Neprofitne institucije za razvoj človeških virov
V podprogram javne službe za zaposlovanje in brezposelne uvrščamo storitve koncesionaijev
na področju zaposlovanja, delovanje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in razvoj
neprofitnih institucij za razvoj človeških virov.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Zagotovljati in ohranjati kvalitetno infrastrukturo javnih služb za zaposlovanje in brezposelne
in razvoj infrastrukture za uspešno implementacijo programov razvoja in usposabljanja
človeških virov, usposobitev izvajalcev za izvajanje programov trga dela in strukturne politike
na regijski ravni ter vzpostavitev pogojev za uspešno implementacijo projektov Evropskega
socialnega sklada.
3.

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

2607 Stroški izvajanja zakona o jamstvenem in preživninskem skladu
Stroški izvajanja Zakona o Jamstvenem skladu RS, ki omogoča nemoteno delovanje sklada in
s tem izvajanje programa Jamstv enega sklada in Preživninskega sklada.
Uresničevanje pravic delavcev, v primeru insolventnosti delodajalca in uresničevanje pravic
otrok do nadomestila neplačane preživnine v primeru, ko preživninski zavezanci ne plačuje
svojih obveznosti.
Višina stroškov ocenjenih za izvajanje zakona je sorazmerna pričakovanemu obsegu delovnih
nalog Jamstvenega sklada in Preživninskega sklada. V tej kategoriji so vsebovana sredstva ua
plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za izdatke za blago in storitve, sredstva za
nadomeščanje oziroma nakup osnovnih sredstev. Plače in drugi osebni prejemki so planirani
na osnovi načrtovanega števila zaposlenih in določene višine plač in drugih prejemkov po
osnovah, ki urejajo to področje. Pogodbene obveznosti predstavljajo vse obveznosti po
sklenjenih in predvidenih pogodbah o opravljanju storitev za sklad. Za nakup opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev so predvidena sredstva za nabavo manjkajoče računalniške
in nadgraditev obstoječe programske opreme, ki je nujna za delovanje sklada.
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Zagotoviti izplačila vsem upravičencem, katerim bo prenehalo delovno razmerje zaradi
insolventnosti delodajalca in zagotoviti nadomestila preživnin vsem otrokom, katerim
preživninski zavezanci ne plačujejo svojih obveznosti.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Pravna podlaga
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91, 17/91,
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98),
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001,
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT) - (Ur.l. RS, št. 66/2000),
Statut Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 84/1999),
Uredba o znižani višini povračila prispevkov (Ur.l. RS, št. 48/2000),
Pravilnik o določitvi vrste in načina izmenjave osebnih in drugih podatkov (Ur.l. RS, št.
33/2000),
Pravilnik o posojilu za študij (Ur.l. RS, št. 61/1999, RS 87-4156/1999 78-3638/2000),
Pravilnik o postopku prijave in objave prostega delovnega mesta ter načinu sporočanja
podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 50/1999),
Navodilo o načinu sporočanja podatkov o pogodbah o delu Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 67/2000),
Pravilnik o postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij (Ur.l. RS, št. 48/1999, RS 813708/2000),
Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 48/1999,
RS 79-3681/2000) in Sklep o določitvi plačila agenciji, ki posreduje zaposlitev brezposelnim
osebam (Ur.l. RS, št. 88/2000),
Pravilnik o štipendiranju (Ur.l. RS, št. 48/1999, RS 43-1993/2000),
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc s področja zaposlovanja (Ur.l. RS, št. 17/1999),
Pravilnik o načinu in postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih
oseb (Ur.l. RS, št. 17/1999),
Pravilnik o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne
plače za udeležence javnih del (Ur.l. RS, št. 82/1998, RS 77-3601/2000),
Pravilnik o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do
denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 2/1999),
Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji za leto 1999 (Ur.l. RS,
št. 48/1999, RS 2-93/2000),
Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji delovnih dovoljenj ter o obliki in
vsebini posamezne vrste delovnega dovoljenja (Ur.l. RS, št. 2/2001),
Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (ZUZIO) - (Ur.l. SRS, št. 18/1976,
RS-stari 8-412/1990).
Cilji
Kvalitetna in učinkovita izvedba nalog, določenih v zakonih in podzakonskih aktih s področja
delovanja zavoda.
Naloge, ki se bodo izvajale
Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vključitev v programe zaposlovanja ter vodenje v
evidenci brezposelnih oseb in delovnih evidencah.
Posredovanje brezposelnih oseb v zaposlitev.
Sodelovanje z delodajalci.
Izdelava zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe.
Spremljanje izpolnjevanja obveznosti brezposelnih oseb.
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Zagotavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti.
Vključevanje brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja, nadzor in
spremljanje izpolnjevanja obveznosti brezposelnih oseb, vključenih v programe in
izvajalcev programov.
Pripravljanje in izvajanje postopkov za uresničevanje aktivne politike zaposlovanja.
Poklicno svetovanje brezposelnim osebam in mladini.
Izvajanje štipendiranja (republiške, Zoisove štipendije).
Ugotavljanje upravičenosti do posojil za študij.
Izvajanje zakona o zaposlovanju in delu tujcev.
Reševanje pritožb na I. in H. stopnji.
Spremljanje trga dela, gibanj na trgu dela ter zagotavljanje javnega informiranja.
Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema.
Izvajanje finančne in računovodske funkcije.
Sodelovanje z institucijami na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju.

Pričakovani rezultati
Ob zagotovitvi potrebnih sredstev bo zavod:
- izvedel 54.000 uspešnih posredovanj v zaposlitev brezposelnih oseb (3,5 % več kot v letu
2000);
- izvedel vse naloge in vključitve 63.500 brezposelnih v programe aktivne politike
zaposlovanja in s tem povečal njihovo zaposljivost;
- v okviru zakonskih rokov priznaval oz. preverjal za 28.350 brezposelnih pravice iz
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in za 57.240 štipendistov provice do
štipendije ter jih ažurno izplačeval upravičencem;
- kvalitetno in učinkovito izvajal ostale naloge, ki izhajajo iz predpisov s tega področja.
Način porabe sredstev
Poraba sredstev se izvaja na podlagi letnega programa dela skladno s pogodbo med zavodom
in MDDSZ ter predpisi, ki urejajo področje financiranja javnih služb.
Sprejemanje programov in nadzor
Program dela zavoda sprejme Upravni odbor ZRSZ in spremlja njegovo realizacijo. Nadzor se
izvaja s strani ministratva skladno z Pravilnikom o izvajanju nadzora nad delom Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja. Nadzor nad
zakonitostjo, učinkovitostjo in gospodarnostjo porabe sredstev za programe in delo zavoda
letno izvaja Računsko sodišče Republike Slovenije ter Ministrstvo za finance. Notranji nadzor
nad zakonitostjo, učinkovitostjo in gospodarnostjo porabe sredstev za programe in delo
zavoda sproti spremlja in nadzira interna revizija zavoda.
Obseg sredstev
Zavod RS za zaposlovanje je v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti in drugimi predpisi ( Zakon o zaposlovanju tujcev, Zakon o usposabljanju in
zaposlovanju invalidnih oseb ...) izvajalec nalog na področju zaposlovanja in štipendiranja.
Že v letu 2000 je bilo potrebno zaradi neustreznega plana in povečanja obsega nalog, ki so
bile naložene zavodu v letih 1998 in 1999, zagotoviti dodatna sredstva, in sicer: zaradi višje
rasti izhodiščne plače, kot je bilo planirano; zaradi neustreznega izhodišča iz leta 1999 ( ni se
upoštevalo stanje zaposlenih koncem decembra 1999 ); dodatnih zaposlitev do konca leta
2000 in uskladitve dodatkov po Kolektivni pogodbi Zavoda RS za zaposlovanje glede na
dodatke, ki so bili priznani v letu 1998 in 1999 v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.
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Tako pomeni izhodišče december 2000 glede na december 1999 rast števila zaposlenih iz
delovnih ur od 850 na 858.
V letu 2001 se bo povečal obseg nalog zavoda zlasti na področju izvajanja novega Zakona o
zaposlovanju in delu tujcev ( Ur.l.RS, št. 66/2000 ).
Na področju programov aktivne politike zaposlovanja bo zavod poleg dosedanjih aktivnosti v
večjem obsegu izvajal program subvencioniranja zaposlitev za dolgotrajno brezposelne in
povečal obseg vključevanja delovnih invalidov v različne programe aktivne politike
zaposlovanja.
Sredstva za delo zavoda so izračunana v skladu z izhodišči za leto 2001 na področju plač in
ostalih stroškov dela ter materialnih stroškov. Ob tem so upoštevana tudi napredovanja in
povečanje dodatkov za delovno dobo.
Delavcem zavoda so zagotovljene plače na osnovi zakona in kolektivne pogodbe zavoda v
enaki višini (za podobna dela) kot delavcem v zdravstvu in socialnem varstvu, zato je nujno v
proračunu zagotoviti za plače oz. stroške dela predlagani obseg sredstev. Zagotovljena
sredstva za materialne stroške in investicijske transfere pomenijo nadaljno racionalizacijo na
porabi materialnih stroškov in težave pri izvajanju programov zavoda. Tako zavod ne bo
zmogel kvalitetno izvesti zakonsko določenih nalog in zagotoviti vseh storitev za stranke
zavoda, kar ima lahko za posledico povečanje brezposelnosti in potrebo po večjem obsegu
sredstev za socialne transfeije, ki jih zagotavlja zavod in druge institucije (Centri za socialno
delo). Oteženo bo tudi izvajanje upravnih postopkov, ki so rokovno opredeljeni z zakonom o
splošnem upravnem postopku ter izvedba drugih nalog spremljanja, nadziranja, analiziranja in
razvojnega načrtovanja programov ter nujna posodobitev informacijske podpore za izvajanje
nalog. Prav tako bo znižanje obsega sredstev za materialno poslovanje .zavoda pomenilo
zmanjšanje aktivnosti informiranja in drugih storitev za stranke (priprava informacij na
različnih medijih v zadostnem obsegu in sprotna ažuracija vsebin). Zavod je izvajalec
zakonsko določenih obveznosti in vsakršne spremembe zahtevajo prilagoditve celotnega
instrumentarija (obrazci, gradiva, aplikacije ipd.) za izvedbo in usposobitev delavcev za
izvajanje nalog skladno s spremenjenimi vsebinami, postopki in instrumenti.
V sredstvih za delo zavoda so vključena tudi sredstva za investicijske transfere, namenjena za
zamenjavo obstoječe neustrezne oz. zastarele računalniške strojne in programske opreme, kar
je nujno potrebno za učinkovito podporo izvajanja programov preko zavoda. To bo omogočilo
racionalizacijo postopkov, izboljšanje kvalitete storitev za stranke in učinkovitejše
spremljanje in nadzor nad izvajanjem programov. Minimalni obseg sredstev je zagotovljen za
nujne nepredvidene interventne nabave, potrebne in pomembne za izvedbo programov v
skladu z zakonskimi predpisi in zahtevanim financiranjem.
5514 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov MB
Pravna podlaga
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91,
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98),
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS št. 60/99),
- Strategija razvoja trga dela do leta 2006 ( druga obravnava ) in
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001.
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Program zajema razvoj neprofitnih inštitucij s tega področja in organizacijo ter financiranje
programov usposabljanja neprofitnih organizacij, ki bodo organizirale in izvajale posamezne
projekte aktivne politike zaposlovanja in ki se bodo vsebinsko in organizacijsko pripravljale
in povezovale za uspešno implementacijo projektov Evropskega socialnega sklada po
vključitvi Slovenije v Evropsko unijo.
Cilji
Vzpostaviti ustrezno infrastrukturo v vseh regijah za uspešno implementacijo programov
razvoja in usposabljanja človeških virov, usposobitev izvajalcev za izvajanje programov trga
dela in strukturne politike na regijski ravni ter vzpostavitev pogojev za uspešno
implementacijo projektov Evropskega socialnega sklada.
Naloge
- identifikacija neprofitnih organizacij za izvajanje nalog na področju programov razvoja
človeških virov,
- usposobitev neprofitnih organizacij za izvajanje nalog na področju programov razvoja
človeških virov,
- vodenje projektnih skupin za pripravo Regionalnih razvojnih programov za tisti del, ki se
nanaša na razvoj človeških virov in
- vzpostavljanje partnerstva s poudarkom na socialnem partnerstvu.
Pričakovani rezultati
Ustrezno število usposobljenih neprofitnih organizacij in ljudi (po 1- 3 oseb v vsaki regiji).
Način porabe sredstev
Financiranje se izvaja na podlagi sprejetih programov dela, pri čemer se upošteva prioriteta
lokalnih ali sektorskih projektov.
Spremljanje programov in nadzor
Programe se bo spremljalo mesečno in bodo nastajali hkrati z Regionalnimi razvojnimi
programi.
Obseg sredstev
Program pomeni razširjanje vsebine iz enega pilotnega projekta iz prejšnjih let na pokritje
vseh regij v državi. Za nadaljevanje programa v letu 2001 potrebujemo 120.000,00 tisoč SIT.
Predlagani obseg sredstev zagotavlja izpolnjevanje programa le v 3 regijah. Za vzpostavitev
ustrezne infrastrukture v vseh regijah in uspešno implementacijo programov razvoja in
usposabljanja človeških virov, bo potrebno v naslednjem letu nadaljevati z usposabljanjem
izvajalcev za izvajanje programov trga dela in strukturne politike na regijski ravni ter
vzpostavljanjem pogojev za uspešno implementacijo projektov Evropskega socialnega sklada,
kar je potrebno zagotoviti najkasneje do leta 2003.
4.

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

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
54.000 uspešnih posredovanj v zaposlitev brezposelnih oseb (3,5 % več kot v letu 2000);
izvedba nalog po programu dela, predvsem vključitve 63.500 brezposelnih v programe
aktivne politike zaposlovanja in s tem povečal njihovo zaposljivost;
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v skladu z zakoni priznavanje oz. preverjanje 28.350 brezposelnim pravice iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti in za 57.240 štipendistov upravičenost do štipendij
ter jih tekoče izplačeval upravičencem;
kvalitetno in učinkovito izvajanje nalog usklajevanja, koordiniranja, spremljanja in
poročanja o prigramih, ki izhajajo iz predpisov s tega področja in jih izvaja zavod.

Neprofitne institucije za razvoj človeških virov
Nadaljevanje vzpostavitve ustrezne infrastrukture v vseh regijah za uspešno implementacijo
programov razvoja in usposabljanja človeških virov, usposobitev izvajalcev za izvajanje
programov trga dela in strukturne politike na regijski ravni ter vzpostavitev pogojev za
uspešno implementacijo projektov Evropskega socialnega sklada, ki mora biti zaključena do
leta 2003.
5908 Priznanja na področju zaposlovanja
7869 Spremljanje, nadzor in evalvacija programov na področju trga dela
ter projekte tehnične pomoči in izmenjave izkušenj ter usposabljanja kadrov in institucij v
okviru PHARE predpristopnih pomoči.
S podprogramom bomo dolgoročno zagotavljali spremljanje uresničevanja politike
zaposlovanja in doseganje dolgoročnih ciljev zastavljenih v strategiji zaposlovanja, zagotovili
ustrezno promocijo s podeljevanjem nagrad in priznanj, predvsem pa dosegli učinkovitejše
izvajanje programov in gospodarno ravnanje s sredstvi.
5908 - Priznanja na področju zaposlovanja
Pravna podlaga
Pravilnik o nagradah in priznanjih na področju zaposlovanja (Ur.l.RS, št. 5/99).
Cilji
Humanizacija delovnih odnosov in delovna integracija deprivilegiranih skupin.
Naloge
Izbor delodajalcev in podelitev nagrad delodajalcem, ki so izjemno prispevali k
izobraževanju, usposabljanju za delo ali zaposlitvi težje zaposljivih oseb oz. so pokazali
inovativnost pri novih oblikah zaposlovanja skupin težje zaposljivih oseb; promocija in
polularizacija nagrad in priznanj na področju zaposlovanja.
Pričakovani rezultati
Povečana socialna skrb delodajalcev do težko zaposljivih oz. tržno nezanimivih oseb
(invalidi, osebe z zmanjšano delovno sposobnostjo, dolgotrajno brezposelne osebe, druge
posebne skupine - Romi, starejši delavci, mlade matere).
Način porabe sredstev
Javni razpis, promocija in svečana predaja nagrad in priznanj.
Obseg sredstev
Za podelitev nagrad na področju zaposlovanja v letu 2001 se planira sredstva za stroške
nagrad in priznanja za dve leti (razpisi, oblikovanje in izdelava plaket, svečana podelitev,
spremljajoči stroški). Nagrade za leto 2000 bodo podeljene maja 2001.
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7869 - Spremljanje, nadzor in evalvacija programov na področju trga dela
Pravne podlage
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91, 12/92,
71/93,38/94 in 69/98),
- Priporočila Računskega sodišča,
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001,
- Joint Assessment of the Employment Policy Priorities of Slovenia.
Cilji
Za ugotavljanje učinkovitosti programov na področju trga dela je potrebno vzpostaviti
ustrezen sistem spremljanja, nadziranja in evalviranja izvajalcev programov aktivne politike
zaposlovanja.
Naloge
V letu 2001 se bo intenzivneje izvajal nadzor nad izvajalci aktivne politike zaposlovanja.
Načrtovanih je 40 pregledov nad izvajanjem programov zaposlovanja, ki se bodo izvajali tako
preko ministrstva kot preko pooblaščenih institucij. Povečanje števila pregledov temelji na
priporočilih Računskega sodišča.
V času izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja ni bilo opravljenih sistematičnih
eksplanatornih evalvacij učinkov programov zaposlovanja s strani neodvisnih evalvatoijev, ki
jih predstavljajo raziskovalne institucije. Že v letu 2000 so bile opravljene strokovne
pripravljalne aktivnosti za izvajanje eksplanatornih evalvacij in sicer z opredelitvijo Ciljnega
razvojnega programa.
Pričakovani rezultati
Rezultati neodvisnih evalvacij, nadzora in pripravljeni ustrezni metodologiji spremljanja bodo
pomembna osnova za ugotavljanje učinkovitosti programov in možnosti prilagajanja ciljev
politike zaposlovanja na spremembe na trgu dela.
S ciljem vodenja politike zaposlovanja je nujno v nadaljnjih obdobjih zagotoviti potrebna
sredstva za izvedbo tovrstnih evalvacij ter jih po principih javnih naročil dodeliti izbranim
kompetentnim raziskovalnim institucijam.
Obseg sredstev
Predvidena sredstva so namenjena spremljanju, nadzoru in evalvaciji aktivne politike
zaposlovanja, ki ga izvajajo za to pooblaščene institucije ali ministrstvo samo. V letu 2001 se
predvideva angažiranje večjega števila neodvisnih institucij, ki bi povečale nadzor nad
izvajalci aktivne politike zaposlovanja in pripravljale evalvacijska poročila o uresničevanju
sprejetega Akcijskega programa zaposlovanja 2000-2001.
Za izvedbo predvidenih nalog se predlagajo sredstva v višini 36.991,0 tisoč SIT, s katerimi se
financira le najbolj nujno število analiz in nadzorov za pridobitev strokovno utemeljenih
ugotovitev o učinkovitosti in ustreznosti porabljenih sredstev za programe aktivne politike
zaposlovanja.
Priznanja na področju zaposlovanja
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Izbor delodajalcev in podelitev nagrad delodajalcem, ki so izjemno prispevali k
izobraževanju, usposabljanju za delo ali zaposlitvi težje zaposljivih oseb oz. so pokazali
inovativnost pri novih oblikah zaposlovanja skupin težje zaposljivih oseb in priznanj na
podroeju zaposlovanja za leto 2001
Spremljanje, nadzor in evalvacija aktivne politike zaposlovanja
opravljenih 10 pregledov izvajanja aktivne politike zaposlovanja,
- vzpostaviti sistem spremljanja uresničevanja programov,
naročilo evalvacij učinkovitosti programov.
2456 Poslovni prostori in oprema ZRSZ
6196 Investicijsko vzdrževanje ZRSZ
2456 Poslovni prostori in oprema ZRSZ
Ministrstvo bo iz te proračunske postavke zagotovilo plačilo poslovnih prostorov in opreme,
katere nakup je bil predviden v programu za leto 2000.
6196 Investicijsko vzdrževanje ZRSZ
Predvidena finančna sredstva bo ministrstvo namenilo za plačilo v lanskem letu načrtovanih
investicijsko vzdrževalnih del v UD Maribor in obnovo računalniške opreme.
Podprogram zajema projekte, ki tečejo v okviru predpristopnih PHARE programov, potijenih
s strani EU v letih 1998 - 2000 in za katere se je ministrstvo s podpisom Finančnih
memorandumov zavezalo zagotoviti sredstva proračuna za sofinanciranje izvedbe potijenih
projektov. Zagotovitev celotnih sredstev je nujna, saj ta sredstva spadajo v prvo prioriteto,
kjer gre za meddržavne sporazume.
Podprogram vključuje proračunsko postavko 22601 Sofinanciranje PFARE-EU programov.

Temeljni cilj vseh projektov je pripraviti Slovenijo na vključitev v EU, predvsem pa na
učinkovito koriščenje sredstev iz strukturnih skladov EU s poudarkom na Evropskem
socialnem skladu ter na učinkovito in uspešno prekomejno sodelovanje.
22601 Sofinanciranje PFARE-EU programov
Potrebna sredstva so povezana s projekti, ki tečejo v okviru predpristopnih PHARE
programov, potrejenih s strani EU v letih 1998 - 2000 in za katere se je ministrstvo s
podpisom Finanačnih memorandumov zavezalo zagotoviti sredstva proračuna za
sofinanciranje izvedbe potijenih projektov, kot so navedeni v nadaljevanju.
Donacije - PHARE - EU - sredstva
Pravne podlage
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000-2001,
- Predhodni državni razvojni program za leti 2000-2002,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ( Ur.l. RS, št. 60/99),
- Accession Partnership,
- Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado RS in Komisijo Evropske skupnosti
o uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih oblikah sodelovanja,
- Finančni memorandumi Evropske komisije in Vlade RS (za posamezni projekt).
V okviru postavk so sredstva namenjena naslednjim projektom:
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Phare CBC Slo / A - 1998 - "Regionalni podjetniški center- center za usposabljanje
človeških virov Maribor", kjer so sredstva namenjena obnovitvi dela objekta, z namenom
zagotoviti prostore za delovenje Sklada za razvoj in usposabljenje človeških virov.
Phare CBC Slo/ A - 1998 - "Ekonomska in prostorska regeneracija Jesenic- 2.faza", kjer
so sredstva namenjena za usposabljanje predvsem mladih ljudi (področja: regionalni
razvoj, razvoj človeških virov, razvoj podjentištva), ki naj bi v okviru Razvojne agencije
prevzeli izvedbo razvojnih nalog na območju Zg. Gorenjske.
Phare CBC Slo/I - 1999 - "Vzpostavitev mrežne regionalne razvojne strukture na
slovensko-italijanskem območju" v okviru katerega so sredstva namenjena za razvoj in
sodelovanje na slo-it območju, predvsem pri usposabljanju kadrov.
SNP 98 - Zaposlovanje in regionalni razvoj - "Razvijanje regionalnega zaposlovalnega
finančnega instrumenta"- Savinjska, kjer se sofinancira vzpostavitev regionalnih struktur
za implementacijo ESF in implementacija zaposlitvenih projektov s pomočjo
vzpostavljenega regionalnega zaposlovalnega finančnega instrumenta.
NP - 2000 - Program regionalnega razvoja na trgu dela - "Aktiviranje zaposlitvenih
potencialov na lokalni ravni", kjer se bo s predvidenimi sredstvi poskušalo promovirati
celovit regionalni pristop k ustvaijanju novih delovnih mest za težje zaposljive in
pospeševalo razvoj človeških virov v regiji.
Phare CBC Slo/A - 2000 - "Emerging EU", sofinanciranje je namenjeno okrepitvi
razvojnih institucij na slovensko-avstrijskem obmejnem področju z namenom sodelovanja
in priprave podjetij na vstop v EU.,
Phare CBC Slo/H - 2000 - "Vzpostavitev skupnega naravnega parka", kjer so sredstva
namenjena vzpostavitivi informativnega središča in usposabljanju za ohranjanje starih
domačih obrti.

Obseg sredstev
Za sofinanciranje navedenih projektov PHARE v letu 2001 potrebujemo sredstva v višini
51.750,0 tisoč SIT, predvideni prihodki iz donacij ( nosilci širših programov za nekatere
projekte in proračunskih postavk donacij so druga ministrstva ) pa so v višini 451.228,75 tisoč
SIT. Sredstva so v celoti dodatna, saj se šele v letošnjem letu aktivirajo projekti iz FM-ov 98
in 99 ter manjši del projektov, ki so bili potrjeni konec leta 2000.

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

10012602
1.

INŠPEKTORAT RS ZA DFXO

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Realizacija nacionalnega programa zdravja in varnosti pri delu ter neposredni inšpekcijski
nadzor nad izvajanjem zakonodaje in drugih aktov, ki urejajo celotno področje delovnih
razmerij (naših državljanov in tujcev), plač in drugih prejemkov v okviru delovnih razmerij,
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zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter
druga področja delovanja, ki so določena s posebnimi predpisi in pristopnimi dokumenti EU.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):Cilji inšpekcije dela temeljijo na:
mednarodnih dokumentih (Konvenciji Mednarodne organizacije št. 155 in 166 ter Direktive
89/391 EGS
nacionalni zakonodaji (zakona o inšpekciji dela, zakona o zdravju in varnosti pri delu, zakona
o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter druge zakonodaje, ki ureja področje delovnih
razmerij, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti ter vrste podzakonskih
predpisov v katerih so neposredno navedene pristojnosti inšpekcije
nacionalnega programa, ki obsega stgrategijo razvoja področja varnosti in zdravja pri delu,
katerega namen je varnost življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavcev, preprečevanja
poškodb pri delu, poklicnih obolenj in drugih bolezni, ki so posledica dela ter posredno tudi
vključitev v izvajanje drugih programov ministrtva.
3.

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

Postavka 4000 Plače - realizacija zaposlitve samo nadomestnih delavcev za realizacijo
predhodnih točk podprograma, plačila nadurnega, nočnega dela ter drugih pogojev dela zaradi
sodelovanja v koordiniranih vladnih in drugih akcijah preprečevanja črnega zaposlovanja in
zagotavljanja zdravja in varnosti pri delu
postavka 4528 Materialni stroški - v okviru izhodišč proračuna za organ, se ne bo moglo
zagotavljati redno plačevanje obratovalnih in drugih stroškov za opravljene storitve na 38
lokacijah organa. Z materialnimi stroški bodo realizirani stroški za delo na terenu delavcev,
plačevanje najemnin. V okviru te postavke se bo na kontu izobraževanje izvajalo
izobraževanje v skladu z zahtevami EU in projekta PHARE po večji učinkovitosti in stalnem
izpopolnjevanju organa inšpekcije. V okviru konta varstva pri delu pa bomo sredstva namenili
za osebno varovalno opremo inšpektorjev na terenu oziroma za zdravniške preglede v rokih,
ki jih določa zakon.
na postavki 7890 Investicije pa se bodo sredstva namenila dograditvi mrežne povezave na
HKOM v enotah glede na zaključke projekta PHARE, nabava najnujnejše pisarniške in
računalniške opreme ter nabava službenega vozila.
4.

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

Letni izvedbeni cilj: dosežen naj bi bil 35 odstotni obisk pooblaščenih delavcev pri 165.000
delodajalcih in v njihovih lokacijsko ločenih obratih, v kolikor upoštevamo rast zaposlovanja
inšpektorjev v letu 2001 oziroma vsaj 82 inšpektorjev.
Indikator izvedbe: pri pregledanih delodajalcih naj bi se izboljšalo stanje zdravja in varnosti
pri delu ter zmanjšalo število kršitev iz obeh področij nadzora inšpektorata.
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Letni rezultat: Predvidevamo, da bo v letu 2001 opravljenih 14.000 vseh inšpekcijskih
pregledov ter izvršeno strokovno izpopolnjevanje pooblaščenih delavcev v skladu z zakonom,
programom PHARE in programom organa ter pravilnikom o izobraževanjui organa.

10012603
1.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Urad za varnost in zdravje pri deluje organ v sestavi MDDSZ.ki je pričel delovati leta 1995 na
podlagi Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev.Ključne naloge so:
spremljanje in ocenjevanje varnosti in zdravja pri delu, priprava rešitev za enotno urejanje
varnosti in zdravja pri delu, priprava strokovnih podlag za izdelavo nacionalnega programa ter
spremljanje njihovega uresničevanja, priprava strokonih podlag za zakone in druge predpise,
raziskovanje in spodbujanje razvoja na področju humanizacije dela, proučevanje nevarnosti
pri delu, oblikovanje strokovnih mnenj s področja varnosti in zdravja pri delu, priprava
metodologij za izvajanje strokovnih nalogvarnosti pri delu, vodenje informacijskodokumentacijske dejavnosti, seznanjanje javnosti s prirejanjem posvetovanj in objavljanjem
gradiv, publicistična dejavnost za področje varnosti in zdravja pri delu,...
2.

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

Zagotavljanje stanja na področju varnosti in zdravja pri delu z zakonodajo in spoznanji
stroke(zmanjševanje števila poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delo),
razvijanje infrastrukture na področju varnosti in zdravja pri delu.
3.

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

Priprava predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu v okviru državnega programa
sprejemanja pravnega reda EU, nadaljevanje kampanije osveščanj a javnosti, kije bila začeta v
letošnjem letu v okviru projekta PHARE in vzpostavitev informacijske dokumentacijske
dejavnosti Urada v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, obveznosti, ki izhajajo iz
projekta TWINNING, v okviru katerega je potrebno zagotoviti pisarniške prostore
obratovalne in vzdrževalne stroške,ki so povezani s prostori, pisarniško opremo, pisarniški
material. V letu 2001 je predvidena ena dodatna zaposlitev pomočnika direktoija. V letu 2001
predvidevamo v okviru lastne dejavnosti izvedbo strokovnih izpitov (približno 100).
4.

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

Priprava in sprejem zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu v okviru državnega
programa, sprejemanja direktiv EU s področja varnosti in zdravja pri delu.
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1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram pomeni proračunsko postavko 1826 Transferi nezaposlenim, za katero
ministrstvo načrtuje v letu 2001 porabo v višini 28.990.540 tisoč SIT ali 14% predlaganih
sredstev ministrstva za leto 2001.
Program varstva nezaposlenih zajema denarna nadomestila in denarne pomoči brezposelnim
osebam, tako kot je določeno v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti ( Ur.l.RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 2/94, 38/94, 80/97 in 69/98 ), kot pravice iz
zavarovanja za primer brezposelnosti.
Upravičenost do posameznega denarnega prejemka ugotavlja, izvaja in nadzoruje Zavod RS
za zaposlovenje, ki je v letu 1999 pričel z učinkovitim in vsebinskim nadzorom nad
prejemniki teh sredstev, kar se bo nadaljevalo in razvijalo tudi v letih 2001 - 2002.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Z uresničevanjem ciljev strategije razvoja trga dela in Akcijskega programa zaposlovanja v
Sloveniji za leti 2000 in 2001, bo doseženo nadaljne zniževanje števila brezposelnih in v tem
okviru tudi prejemnikov denarnih nadomestil oz. denarnih pomoči nezaposlenim, ki so zajeti
v tem programu ter njihova vključitev v aktivne programe zaposlovanja.
3.

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

1826 - Transferi nezaposlenim
Denarna nadomestila
Pra\Tia podlaga
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91,
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98)
Cilji
Zagotavljanje pravic iz naslova brezposelnosti za tiste, ki izgubijo zaposlitev brez lastne volje
ali krivde in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje.
Naloge, ki se bodo izvajale
Ugotavljanje upravičenosti, izplačevanje denarnih nadomestil, nadzor nad upravičenostjo,
zniževanje višine nadomestil v skladu z zakonom, prijava v zdravstveno in pokojninsko
zavarovanje, priznavanje pravic v času nezmožnosti za delo in refundacija sredstev od ZZZS.
Posredovanje zaposlitve upravičencem oziroma vključevanje v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja in s tem uresničevanje cilja povečevanja aktivnih oblik in zmanjševanje pasivnih
pravic.
Pričakovani rezultati
Denarno nadomestilo bo v povprečju mesečno prejemalo 23.000 brezposelnih le v primeru, da
bodo zagotovljena ustrezna sredstva za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja.
Način porabe sredstev

poročevalec, št. 16/V

1210

4. marec 2001

Podlaga za izplačilo pravice je odločba o priznanju pravice, izdana v upravnem postopku.
Izplačilo se vrši v tekočem mesecu za pretekli mesec.
Spremljanje programov in nadzor
Spremljanje izpolnjevanja pogojev za ohranitev pravice se izvaja skladno z določili zakona in
Pravilnika o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do
denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti in Pravilnika o načinu in
postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb.
Gibanja števila upravičencev
Povprečno mesečno število upravičencev v letu 2000 je znašalo 27.700 osebe.
Trend zniževanja upravičencev do denarnega nadomestila, ki se je pričel že v letu 1999 in je
posledica sprememb določil zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(predvsem skrajšanje časa trajanja upravičenosti), se bo predvidoma nadaljeval tudi v letu
2001.
V letu 2001 bo po predvidevanjih do denarnih nadomestil povprečno mesečno upravičenih
okoli 23.000 oseb.
Obseg sredstev
Kljub postopnemu zniževanju števila upravičencev do denarnih nadomestil se sredstva realno
povečujejo zaradi spremembe Zakona o prispevkih za socialno varnost (plačilo vseh
prispevkov zavarovanca in delodajalca in obveznosti plačila akontacije dohodnine v letu
2001.
Obseg potrebnih sredstev je planiran ob predpostavki, da bodo zagotovljena ustrezna sredstva
za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja, zaradi katerih se zmanjšuje število
upravičencev do denarnih nadomestil, predvsem v programih javnih del, povračila prispevkov
delodajalcem in priprave brezposelnih na zaposlitev. Za leto 2001 predvidevamo okoli 2.500
vključitev upravičencev do denarnih nadomestil v te programe.

Denarne pomoči
Pravna podlaga
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91,
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98)
Cilji
Zagotavljanje pravic iz naslova brezposelnosti za brezposelne osebe, ki se po izteku
upravičenosti do denarnega nadomestila niso uspeli ponovno zaposliti in izpolnjujejo z
zakonom določene pogoje (cenzus).
Naloge, ki se bodo izvajale
Ugotavljanje upravičenosti, izplačevanje denarnih pomoči, nadzor nad upravičenostjo, prijava
v zdravstveno zavarovanje, priznavanje pravic v času nezmožnosti za delo in refundacija
sredstev od ZZZS.
Posredovanje zaposlitve upravičencem oziroma vključevanje v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja in s tem uresničevanje cilja povečevanja aktivnih oblik in zmanjševanje pasivnih
pravic.
Pričakovani rezultati
♦
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Zaradi aktivnega pristopa bo v povprečju mesečno denarne pomoči prejemalo 5.000
brezposelnih oseb.
Način porabe sredstev
Podlaga za izplačilo pravice je odločba o priznanju pravice, izdana v upravnem postopku.
Izplačilo se vrši v tekočem mesecu za pretekli mesec.
Spremljanje programov in nadzor
Spremljanje izpolnjevanja pogojev za ohranitev pravice se izvaja skladno z določili zakona in
Pravilnika o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do
denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti in Pravilnika o načinu in
postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb.
Gibanja števila upravičencev
V letu 2000 narašča število upravičencev do denarnih pomoči, in sicer zaradi sprememb in
dopolnitev zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (podaljšano
obdobje prejemanja denarne pomoči iz 6 na 15 mesecev oz. do upokojitve). Ob koncu
decembra 2000 je bilo do denarnih pomoči upravičenih 3.800 brezposelnih oseb. Število
upravičencev seje v letu 2000 povečalo za 17,8 %. Povprečno mesečno število upravičencev
do denarne pomoči v letu 2000 je znašalo 3.740 in je v primerjavi z povprečjem leta 1999
(3.045 oseb) višje za 22%.
Tudi za leto 2001 in 2002 ocenjujemo, da se bo število upravičencev do denarnih pomoči
postopoma povečevalo, predvsem iz razloga krajšega prejemanja pravice do denarnega
nadomestila in podaljšanja trajanja upravičenosti do denarne pomoči (na 15 mesecev oz. do
izpolnitve pogojev za upokojitev). V letu 2001 bo po predvidevanjih do denarnih pomoči
upravičeno okoli 5.000 oseb povprečno mesečno, v letu 2002 pa okoli 8.500 oseb.
Obseg sredstev
Sredstva za denarne pomoči se realno povečujejo zaradi povečanja števila upravičencev do
pomoči in zaradi spremembe Zakona o prispevkih za socialno varnost (plačilo prispevkov
zavarovanca in delodajalca za obvezno zdravstveno zavarovanje delodajalca in porodniško
varstvo).
Obseg potrebnih sredstev je planiran ob predpostavki, da bodo zagotovljena predlagana
sredstva za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja, zaradi katerih se zmanjšuje
število upravičencev do denarnih nadomestil, predvsem v programih javnih del, povračila
prispevkov delodajalcem in priprave brezposelnih na zaposlitev. Za leto 2001 predvidevamo
okoli 500 vključitev upravičencev do denarnih pomoči v te programe.
Drugi transferi nezaposlenim
Pravna podlaga
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91,
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98)
V skladu s Pravilnikom o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o
prenehanju pravice do denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti (Ur.l. RS,
št 2/99) lahko brezposelna oseba uveljavlja:
povračilo prevoznih stroškov (v višini cene javnega prevoza) za obisk pri delodajalcu;
povračilo stroškov za priporočene pošten pošiljke (v višini poštnine) za pošiljanje vlog
delodajalcem za zaposlitev.
I
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Cilji
S povračilom stroškov aktivnega iskanja zaposlitve (stroški poštnine za pošiljanje vlog
delodajalcem za zaposlitev, stroški javnega prevoza na zaposlitvene razgovore z delodajalci)
se spodbuja aktivno iskanje zaposlitve brezposelnih oseb.
Naloge, ki se bodo izvajale
Brezposelnim osebam bo zavod povrnil stroške skladno z dogovori z brezposelnimi osebami,
zapisanimi v zaposlitvenem načrtu in predložiti verodostojnih listin (vozovnice, račun pošte).
Pričakovani rezultati
V povprečju mesečno bo povračilo stroškov uveljavilo 350 brezposelnih oseb.
Način porabe sredstev
Podlaga za izplačilo pravice je odločba o priznanju pravice, izdana v upravnem postopku.
Izplačilo se vrši v tekočem mesecu za pretekli mesec.
Spremljanje programov in nadzor
Izplačevanje se izvaja na podlagi verodostojnih listin skladno z določili zakona in Pravilnika o
merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do denarnih
prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti
Gibanja števila upravičencev
V letu 2000 je povračilo stroškov uveljavilo 1.500 oseb oziroma 170 povprečno mesečno.
Povprečni znesek povračila na posameznega upravičenca je znašal 2.300 SIT.
Ocenjujemo, da se bo trend povečevanja števila brezposelnih oseb, ki bodo uveljavljale
povračilo stroškov za aktivno iskanje zaposlitve, nadaljeval tudi v letu 2001 in da bo do
povračila stroškov povprečno mesečno upravičenih okoli 350 brezposelnih oseb v letu 200lin
v letu 2002 400 brezposelnih oseb.
Obseg sredstev
Obseg potrebnih sredstev zagotavlja izplačila stroškov za povprečno 350 brezposelnih oseb.
4.

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

Število prejemnikov nadomestil se bo znižalo iz ocenjenih 27.700 povprečno mesečno v letu
2000 na 23.000 v letu 2001, naraslo pa bo število prejemnikov denarnih pomoči, od 3.740 v
letu 2000 na 5.000 v letu 2001 in drugih transferov, od 170 v letu 2000 na 350 v letu 2001;
obseg sredstev se povečuje, zaradi zakonske obveznosti plačevanja prispevkov zavarovanca in
delodajalca v skladu s spremembami in dopolnitvami Zakona o prispevkih za socilano varnost
(Ur.l. RS, št. 81/2000).
10022603
J.

JAMSTVENI IN PREŽIVNINSKI SKLAD

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
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Podprogram vključuje proračunsko postavko 2546 Jamstveni in preživninski sklad, za katero
ministrstvo načrtuje porabo v višini 595.000 tisoč SIT ali 0,3 % celotnih načrtovanih sredstev
ministrstva za leto 2001.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):

3.

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

Sredstva so namenjena za uresničevanje pravic delavcev, v primeru insolventnosti delodajalca
in uresničevanje pravic otrok do nadomestila neplačane preživnine v primeru, ko preživninski
zavezanci ne plačuje svojih obveznosti.
Pravna podlaga je Zakon o JPSRS (Ur. 1. RS št. 53/99). V letu 2001 predvidevamo 4.500
upravičencev in učinkovito izteijavo terjatev v stečajnih postopkih in postopkih prisilnih
poravnav.
Predvidevamo tudi zagotovitev nadomestil preživnine v letu 2001 za predvidoma 3.000 otrok
mesečno v povprečni,višini 12.000,00 SIT na mesec in učinkovito izteijavo terjatev od
dolžnikov.
Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti izplačila vsem upravičencem, katerim bo prenehalo
delovno razmetje zaradi insolventnosti delodajalca in zagotoviti nadomestila preživnin vsem
otrokom, katerim preživninski zavezanci ne plačujejo svojih obveznosti.
Na postavki 2546 Jamstveni in preživninski sklad je predlagano 595.000.000,00
katerih bo namenjeno za:
-jamstveni sklad
- preživninski sklad
4.

235.000.000 SIT in
360.000.000 SIT.

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

10032601
1.

SIT, od

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE BREZPOSLENIH

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke:
5512 Mreža poklicno informacijskih centrov
7023 Priprava brezposelnih na zaposlitev
za katere ministrstvo načrtuje porabo v višini 2.494.000 tisoč SIT ali 1,2% vseh potrebnih
sredstev v letu 2001.
Mreža poklicno informacijskih centrov (CIPS)
Centri za informiranje in poklicno svetovanje dopolnjujejo dejavnosti Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje in so namenjeni tako mladim, ki se prvič odločajo za poklic, kot
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odraslim, ki spreminjajo svojo poklicno kariero ali želijo nadaljevati šolanje, iščejo
informacije o možnih finančnih pomočeh, in tudi poklicnim svetovalcem oz. svetovalcem
zaposlitev.
Priprava brezposelnih na zaposlitev
Priprava brezposelnih na zaposlitev je program z različnimi podprogrami, ki so namenjeni
brezposelnim pri pridobivanju novih znanj in veščin. Programi priprave pomagajo
brezposelnim osebam do čimprejšnje vrnitve v zaposlitev ali za pridobitev prvih delovnih
izkušenj in povečujejo njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilji posameznih programov izhajajo iz Akcijskega programa zaposlovanja in
Strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politika zaposlovanja in programi za njeno
uresničevanje ter z Joint Assessent of the Employment Policy Priorities of Slovenia. Osnoven
cilj je dvig izobrazbene ravni, zniževanje brezposelnosti, povečevanje zaposlenosti,
zniževanje strukturnih neskladij in zagotavljanju aktivnih oblik programov za brezposelne
osebe. Programa zagotavljata povečanje zaposljivosti in prilagodljivosti brezposelnih in
zaposlenih oseb.
Mreža poklicno informacijskih centrov
Zagotoviti mrežo poklicnih informacijskih centrov, ki bo zagotavljala pripravo in
posredovanje informacij o trgu dela, poklicih, izobraževalnih možnostih in pogojih za
brezposelne osebe in druge stranke s ciljem spodbujanja izobraževanja, usposabljanja in
dviganja konkurenčnih možnosti na trgu dela
Priprava brezposelnih na zaposlitev
Osnoven cilj je zmanjševanje poklicno izobrazbenih neskladij na trgu dela in dvig
izobrazbene ravni brezposelnih. Priprava brezposelnih na zaposlitev je program z različnimi
podprogrami, ki so namenjeni brezposelnim pri pridobivanju novih znanj in veščin. Programi
priprave pomagajo brezposelnim osebam do čimprejšnje vrnitve v zaposlitev ali za pridobitev
prvih delovnih izkušenj in povečujejo njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile.
3.

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

5512 - Mreža poklicno informacijskih centrov
Pravna podlaga
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91,
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98),
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001.
Cilji
Vzpostavitev dveh novih centrov ( Koper, Kranj ) in s tem zagotovitev boljše prostorske
pokritosti (sedaj delujoči centri so v Ljubljani in Mariboru) za namen poklicnega informiranja
in svetovanja mladim, brezposelnim in ostalim zainteresiranim iskalcem informacij o poklicih
in možnostih izobraževanja.
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Naloge, ki se bodo izvajale
- Povezovanje z institucijami s šolskega področja.
- Povezovanje z delodajalci.
Priprava informacij o poklicih, izobraževalnih programih, možnostih šolanja,
usposabljanja v različnih oblikah.
- Skupinske in individualne oblike svetovanja.
- Razvijanje pripomočkov za vodenje kariere.
- Sodelovanje v evropski mreži nacionalnih centrov (NRCG).
- Zagotavljanje storitev CIPS na ravni regij, v katerih te oblike še niso zagotovljene.
Pričakovani rezultati
Z kvalitetnim izvajanjem aktivnosti informiranja se zagotavlja ohranjanje in povečevanje
zaposlenosti, dvig konkurenčnosti oseb na trgu dela, motiviranje za izobraževanje in
usposabljanje, povečanje poklicne mobilnosti na trgu dela in s tem zmanjševanje strukturnih
neskladij na trgu dela.
Način porabe sredstev
Sredstva za delovanje CIPS se zagotavljajo skladno s poslovnim načrtom, ki ga sprejme
Upravni odbor ZRSZ, pogodbo med zavodom in MDDSZ, plačila pa se izvajajo skladno s
predpisi, ki urejajo financiranje zavoda in področje javnih financ.
Sprejemanje programov in nadzor
Program dela CIPS je opredeljen v poslovnem načrtu zavoda, ki ga sprejme Upravni odbor
ZRSZ.
Nadzor se izvaja skladno z Pravilnikom o izvajanju nadzora nad delom Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja.
Obseg sredstev
S pomočjo PHARE programov sta v Sloveniji že vzpostavljena dva Centra za informiranje in
poklicno svetovanje v Ljubljani in Mariboru. V skladu z Akcijskim programom zaposlovanja
v Sloveniji za leti 2000 in 2001 bomo nadaljevali z širitvijo mreže poklicno informacijskih
centrov. V letu 2001 bomo realizirali vzpostavitev centra v Kopru (s pomočjo PHARE - CBC
- SL 99 programa prekomejnega sodelovanja z Italijo) in Kranju.

7023 - Priprava brezposelnih na zaposlitev
Pravna podlaga
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91,
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98),
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001,
- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji za leto 1999 (Ur.l.
RS. št. 48/1999, RS 2-93/2000).
Cilji
Zmanjševanje poklicno izobrazbenih neskladij na trgu dela in dvig izobrazbene ravni
brezposelnih.
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Priprava brezposelnih na zaposlitev je program z različnimi podprogrami, ki so namenjeni
brezposelnim pri pridobivanju novih znanj in veščin. Programi priprave pomagajo
brezposelnim osebam do čimprejšnje vrnitve v zaposlitev ali za pridobitev prvih delovnih
izkušenj in povečujejo njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile.
Vrste programov, ki se bodo izvajali
- Programi pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve,
- Programi usposabljanja z delom,
- Programi strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja,
- Progami izobraževanja brezposelnih oseb.
Pričakovani rezultati
V programe pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve, vključno s klubi za
iskanje zaposlitev, bo predvidoma vključenih 7.900 brezposelnih oseb. V programe, ki se
praviloma izvajajo pri delodajalcih - delovni preizkus, uvajanje v delo z ali brez delovnega
razmerja bo vključenih 3.750 brezposelnih oseb, v programe strokovnega izpopolnjevanja in
usposabljanja, ki se praviloma izvajajo v izobraževalnih institucijah in tudi pri delodajalcih pa
2.000 brezposelnih oseb.
Že tretje šolsko leto se skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport izvaja »Program 5000«, s
katerim želimo čimveč mladim brez strokovne izobrazbe, osipnikom in osebam z neustrezno
stroko\Tio izobrazbo omogočiti pridobitev višje stopnje izobrazbe, ki brezposelnim praviloma
omogoča hitrejšo pot do zaposlitve. V »Program 5000« bo v šolskem letu 2000/01 in 2001/02
predvidoma vključenih 4.900 brezposelnih oseb.
Poleg omenjenih programov bomo v letu 2001 in 2002 sofinancirali tudi delovanje Središč za
samostojno učenje, katerih se poslužuje vedno več brezposelnih oseb.
Skupaj bo v programe izobraževanja in usposabljanja na novo vključenih 18.550 brezposelnih
oseb, pri načrtovanju potrebnih sredstev pa je potrebno zagotoviti tudi plačila že sprejetih
obveznosti iz leta 2000 (šolnine za program 5000, celotne obveznosti za december 2000).
Način porabe sredstev
Sredstva za izplačevanje pravic udeležencem programov (brezposelne osebe) se zagotavljajo
na podlagi pogodbe. Izvajalcem programov (izbranim po postopku javnih naročil) pa se
storitve plačujejo na osnovi pogodbe in izstavitve računov z dokazili o opravljenih storitvah
Sprejemanje programov in nadzor
Program izobraževanja brezposelnih oseb (program 5000) sprejema Vlada Republike
Slovenije.
Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v celoti (vključno s programi priprave na
zaposlitev) sprejema Vlada Republike Slovenije za koledarsko leto oziroma za plansko
obdobje.
Na podlagi vladnih programov se obseg vključitev in potrebnih sredstev opredeli v poslovnem
načrtu, ki ga sprejme Upravni odbor ZRSZ.
Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti vključenih v program in izpolnjevanjem pogodbenih
obveznosti izvajalcev izvaja zavod skladno z določili Pravilnika o načinu in postopku
izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb
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Nadzor nad delom zavoda se izvaja skladno z Pravilnikom o izvajanju nadzora nad delom
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja.
Obseg sredstev
Sredstva bi zagotavljala realno enak obseg vključitev v programe priprave na zaposlitev kot v
letu 2000, vendar pa je potrebno poravnati finančne obveznosti po sklenjenih in ne še plačanih
pogodbah za program 5000 ter neporavnane obveznosti za storitve in pravice udeležencev iz
decembra 2000. Zaradi tega bo možnih manj novih vključitev zlasti za daljše programe
usposabljanja in izobraževanja (2000 namesto potrebnih 3000), ponovno bo potrebno tudi
pregledati in še nadalje racionalizirati stroške posameznih programov. Zaradi zelo velikih
poklicnih neskladij med ponudbo in povpraševanjem so programi priprave ključni za
doseganje večje usklajenosti in večjih učinkov na trgu dela.
4.

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

Mreža poklicno informacijskih centrov
Zastavljen cilj v letu 2001 je vzpostavitev dveh novih centrov za poklicno informiranje in
svetovanje in s tem zagotoviti mladini, brezposelnim in ostalim zainteresiranim informacije o
poklicih, možnostih izobraževanja
Priprava brezposelnih na zaposlitev
V letu 2001 bo v programe izobraževanja in usposabljanja na novo vključenih 18.550
brezposelnih oseb, pri načrtovanju potrebni sredstev pa je potrebno zagotoviti tudi plačila že
sprejetih obveznosti iz leta 2000 (šolnine za program 5000, celotne obveznosti za december
2000).

10032602
/.

SPODBUDE ZA OHRANJANJE IN ODPIRANJE DELOVNIH MEST

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke:
2199 Razvoj delovnih mest in sofinanciranje regijskih projektov
4438 Prispevki delodajalcem za novozaposlene
5904 Pomoč pri prestrukturiranju podjetij
5906 Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne
7024 Pospeševanje novega zaposlovanja
7025 Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb
7871 Aktivno razreševanje presežnih delavcev
8674 Pomoč pri samozaposlovanju
za katere ministrstvo načrtuje v letu 2001 porabo v višini 7.478.631 tisoč SIT ali 3,6% vseh
potrebnih sredstev ministrstva.
Razvoj delovnih mest in sofinanciranje regijskih projektov
V ta okvir sodijo programi razvoja človeških virov, programi spodbujanja razvoja novih
delovnih mest in programi potrebni zaradi neugodnih gospodarskih razmer za nova delovna
mesta. Pri tem imajo prioriteto regije, ki so bile v okviru Predhodnega državnega razvojnega
programa opredeljene kot pilotne regije.
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Prispevki delodajalcem za novo zaposlene
Povračilo prispevkov delodajalcem je selektiven ukrep aktivne politike zaposlovanja, ki je
usmeijen predvsem na podjetja. Osnoven namen je spodbuditi delodajalce k novemu
zaposlovanju oziroma zaposlovanju težje zaposljivih oseb, iskalcev prve zaposlitev, starejših
in dolgotrajno brezposelnih oseb.
Pomoč pri prestrukturiranju podjetij
Program je namenjen usposabljanju zaposlenih ključnih kadrov
panogah ali usposabljanju in prezaposlovanju tistih zaposlenih,
zaradi ukinjanja dejavnosti. Cilj programa je povečanje
usposabljanja in prezaposlovanje presežnih delavcev in na ta
zaposlitev.

v posameznih industrijskih
kateri bodo ostali presežni
fleksibilnosti zaposlenih,
način ohranjanju njihovih

Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne
Izkušnje zadnjih let so pokazale, daje za starejše, invalide in mlade dolgotrajno brezposelne,
zlasti v okolju z visoko stopnjo brezposelnosti potrebno razviti nove oblike subvencioniranih
zaposlitev, ki bodo omogočile dolgotrajnejšo zaposlitev ter tudi razvoj novih delovnih mest v
nepridobitnem sektoiju. V letu 2000 je bil sprejet piloten projekt Program Tisoč novih
možnosti, ki spodbuja razvoj novih zaposlitvenih programov v nepridobitnih organizacijah, ki
bodo omogočili trajnejše oblike zaposlitev različnim ciljnim skupinam dolgotrajno
brezposelnih.
Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb
Programi namenjeni pospeševanju zaposlovanja invalidnih oseb omogočajo invalidnim
iskalcem zaposlitve vključitev v programe usposabljanja za delo in programe poklicne
rehabilitacije.
Pomoč pri samozaposlovanju
Pospeševanje samozaposlovanja je ena od usmeritev evropske zaposlovalne politike na
področju politike zaposlovanja. Program je namenjen pridobivanju znanj in spretnosti ter
spodbujanju ustvaijalnosti za pospeševanje samozaposlovanja in finančno pomoč pri
realizaciji samozaposlitve.
2.

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

Dolgoročni cilji posameznih programov izhajajo iz Akcijskega programa zaposlovanja v
Sloveniji za leti 2000 in 2001 in Strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politika
zaposlovanja in programi za njeno uresničevanje ter so v skladu z Joint Assessent of the
Employment Policy Priorities of Slovenia. Osnovni cilji so dvig izobrazbene ravni, zniževanje
brezposelnosti, povečevanje zaposlenosti, zniževanje strukturnih neskladij in zagotavljanje
aktivnih oblik programov za brezposelne osebe. Navezujejo se na aktiven pristop pri
razreševanju problema brezposelnosti, programi zagotavljajo povečanje zaposljivosti in
prilagodljivosti brezposelnih in zaposlenih oseb, pospeševanje enakih možnosti, povečevanje
prilagodljivosti podjetij in posameznikov ter na pospeševanje podjetništva.
3.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
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2199 - Razvoj delovnih mest in sofinanciranje regijskih projektov
Pravne podlage
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in njegovi podzakonski akti,
- Strategija razvoja trga dela 2000-2006,
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001,
- Joint Assesment of the Employment Policy Priorities of Slovenia,
- Program vključevanja trajno presežnih delavcev v okviru nadaljnjega prestrukturiranja
slovenskih železarn s poudarkom na zaposlovanju težje zaposljivih delavcev (sprejet na
usmeijevalni skupini Vlade RS, maj 2000).
Cilji
Sofinanciranje priprave programov na področju razvoja človeških virov, spodbuditi nove
projekte za razvoj novih delovnih mest v regijah z visoko stopnjo brezposelnosti in
preventivno razreševanje presežnih delavcev, pripraviti pogoje za razvoj projektov, ki se bodo
lahko sofinancirali s strani Evropskega socialnega sklada, vključiti delavce in profitne
programe v obstoječa invalidska podjetja v sistemu Slovenskih železarn ter pripraviti nove
motivacijske projekte za tiste delavce iz sistema, ki izvajajo neprofitne programe in so
zaposljivi,
Naloge
- Vzpostavljanje partnerstev na regionalni ravni s poudarkom na vključevanju socialnih
partneijev pri pripravi predlogov in sprejemanju odločitev glede aktivnosti oziroma
projektov, ki se nanašajo na razvoj novih delovnih mest oziroma na usposabljanje.
- Sofinanciranje izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
- Sofinanciranje programov skladov dela in ostalih oblik usposabljanja oseb za področje
razvoja človeških virov v regijah v okviru organizacijske oblike nastajajočih regionalnih
razvojnih agencij.
- Sofinanciranje razvoja in uveljavitve novih inštrumentov za razvoj človeških virov.
- Pripraviti program ukrepov za prehod delavcev v invalidska podjetja v sistemu Slovenskih
železarn.
Pričakovani rezultati
Vzpostavljena partnerstva na regionalni ravni, implementacija ukrepov aktivne politike
zaposlovanja na regionalnem nivoju, novi inštrumenti za razvoj človeških virov, pripravljen
program ukrepov za prehod delavcev v invalidska podjetja v sistemu Slovenskih železarn ( za
57 delavcev ) in pripravljen program ukrepov za ohranitev delovnih mest v neprofitnih
dejavnostih (za 46 mest v sistemu Slovenskih železarn).
Način porabe sredstev
Financiranje se izvaja na podlagi sprejetih programov.
Obseg sredstev
Za dosego ciljev je predvideno 410.000,0 tisoč SIT, kar omogoča sofinanciranje priprave
programov na področju razvoja človeških virov in pripraviti pogojev za razvoj projektov, ki
se bodo lahko sofinancirali s strani Evropskega socialnega sklada. V manjšem delu bo
mogoče zagotoviti sredstva za sofinanciranje programov v skladu z Zakonom o postopnem
zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije in sodelovanje pri
prestrukturiranju prosto carinskih prodajaln.
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4438 - Prispevki delodajalcem za novo zaposlene
Pravna podlaga
48.a člen zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
- Uredba o znižani višini povračila prispevkov (Ur. list RS, št. 48/2000).
Cilji
Pospeševanje zaposlovanja težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb (starejši, prejemniki
socialno varstvenih dajatev, dolgotrajno brezposelni, iskalci prve zaposlitve) in pospeševanje
povpraševanja po delavcih (pri malih delodajalcih z do 50 zaposlenimi).
Naloge, ki se bodo izvajale
Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev tako brezposelnih oseb kot delodajalcev za sklenitev
pogodbe o povračilu prispevkov, spremljanje realizacije zaposlitev ob izplačilih refundacije
(vsakih 6 mesecev za nazaj) in nadzor pri samih izvajalcih v določenih primerih.
Pričakovani rezultati
Ohranitev 14.500 realiziranih zaposlitev s pomočjo tega ukrepa.
Način porabe sredstev
Sredstva se dodeljujejo na podlagi zakonskih določb in sklenjenih pogodb.
Način sprejemanja programov in nadzor
Program je sprejet kot aktivnost Zavoda RS za zaposlovanje. Nadzor je uveden s sistemsko
ureditvijo na podlagi Pravilnika o nadzoru nad delom Zavoda RS za zaposlovanje in ob
vsakokratnih poročilih zavoda. Zavod nadzoruje konkretne pogodbe s prejemniki sredstev.
Obseg sredstev
Ukrep povračila prispevkov je dolgoročni, saj omogoča oz. vzpodbuja dolgoročnejše
zaposlovanje (najmanj 2 leti), kar pomeni tudi, da so obveznosti po že sklenjenih pogodbah za
že realizirane zaposlitve v letih 1999 in 2000 najmanj dveletne, večina njih (za male
delodajalce) pa triletne.
Sredstva v višini 3.615.604,00 tisoč SIT ne zagotavljajo plačilo obveznosti za 14.500
realiziranih zaposlitev do konca leta 2000 in ne omogočajo novih zaposlitev s pomočjo tega
ukrepa. Kljub temu, da bomo v najkrajšem času ukrep detajlno analizirali in poiskali čimbolj
racionalne rešitve (vključevanje najtežje zaposljivih skupin brezposelnih), se le-to lahko
odrazi za vnaprej (druga polovica leta in naslednja leta), zato je potrebno z ukrepom
spremembe veljavne uredbe Vlade Republike Slovenije poseči v že sklenjene pogodbe, kar bo
lahko imelo za posledico povečanje števila brezposelnih in tudi prejemnikov nadomestil za
brezposelne.

5904 - Pomoč pri prestrukturiranju podjetij
Program Vladne pomoči P11
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
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-

-

Pravilnik o izvajanju projektnega pristopa pri sofinanciranju programov kadrovske
prenove podjetij in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost (Ur.
1. RS, št. 55/96),
Sklepi Vlade RS.

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

Programi namenjeni prestrukturiranju
-

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

Cilji
Pomoč podjetjem tekstilne in oblačilne ter usnjarske in obutvene industrije, ki so v procesih
prilagajanja pogojem enotnega trga, in pomoč pri prestrukturiranju podjetij. Pomoč se bo
izvajala predvsem na področju razvoja človeških virov z namenom, da se spodbudi
vzpostavitev infrastrukture za stalno usposabljanje in prekvalificiranje vseh zaposlenih
predvsem pa ključnih kadrov v podjetju.
V letu 2000 so bili ustanovljeni centri za samostojno učenje, katerih delovanje je v letu 2001
potrebno spodbuditi. Vlagati je potrebno v razvoj in nakup programov za samostojno učenje,
vključiti zaposlene v podjetjih, kjer imajo centre že vzpostavljene, vzpostaviti sistem
samostojnega učenja v novih zainteresiranih podjetjih in izobraziti oz. dodatno izobraziti
notranje trenerje, ki so v letu 2000 pridobili ustrezna osnovna strokovna znanja za izvajanje
usposabljanja zaposlenih v podjetjih. Aktivnosti, ki so predvidene v letu 2001 so torej
nadgradnja aktivnosti iz leta 2000, hkrati pa nameravamo vzpostaviti infrastrukturo in
aktivnosti tudi v novih podjetjih.
Način porabe sredstev
Sredstva se bodo prijaviteljem dodeljevala na podlagi že prevzetih obveznosti v letu 2000. V
obdobju 2001-2003 pa se bo dorekla nova vsebina programov. Prejemniki sredstev bodo
enkrat letno poročali izvajalcu razpisa o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
Obseg sredstev
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Predlagana sredstva omogočajo le zaključitev programov iz preteklih let ( 1996 - 2000 ) in bo
potrebno vzpodbujati predvsem vključevanje ključnih kadrov v programe izobraževanja in
izpopolnjevanja, kar lahko dolgoročno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. Z omejitvijo
sredstev bo mogoče le delno podpreti izvajanje strateških delavnic in delavnic za ravnanje s
človeškimi viri v podjetjih, ki predvidevajo izvedbo le-teh v letu 2001. Podjetja bodo morala
samostojno na sistematičen in strokoven način postaviti ustrezne vizije in strategije podjetja
kot celote ter strategije ravnanja s človeškimi viri.
5906- Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne
Pravna podlaga
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91,
12/92, 71/93,2/94, 38/94,69/98),
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001 in
- Program »Tisoč novih možnosti«.
Cilji
Dolgotrajno brezposelnim omogočiti zaposlitev in s tem preprečiti naraščanje deleža
dolgotrajno brezposelnih. V Sloveniji je izrazit problem strukturne brezposelnosti, ki se v prvi
vrsti navezuje na vidik dolgotrajne brezposelnosti. Delež dolgotrajno brezposelnih (nad 12
mesecev) presega 60% vseh brezposelnih, med njimi pa večino predstavljajo starejši od 40 let
in slabo izobraženi. Zaradi tega je za odpravljanje dolgotrajne in strukturne brezposelnosti
potrebno pričeti z izvajanjem posebnih ukrepov, brez katerih se bo problem dolgotrajne
brezposelnosti še bolj zaostril.
Naloge, ki se bodo izvajale
Naloge se bodo izvajale v skladu s sprejetim vladnim programom za pospeševanje
zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih.
Pričakovani rezultati
Zaposlitev 1.000 dolgotrajno brezposelnih.
Način porabe sredstev
Izbranim izvajalcem se subvencija plače izplačuje na osnovi pogodbe in izstavitve računov ter
dokazil o zaposlenih in izplačanih plačah.
Sprejemanje programov in nadzor
Program subvencioniranja zaposlitev v nepridobitnih dejavnostih je sprejela Vlada Republike
Slovenije.

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti izvajalcev izvaja Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje v skladu z določili Pravilnika o načinu in postopku izvajanja nadzora nad
izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb.
Obseg sredstev
V letu 2000 je bil sprejet in razpisan program »Tisoč novih možnosti«, katerega cilj je
vzpodbujanje novega zaposlovanja in izenačevanje možnosti zaposlovanja težje zaposljivih
(gre za starejše, dolgotrajno brezposelne, slabo izobražene in invalide) brezposelnih oseb na
področju nepridobitnih dejavnosti. Program "Tisoč novih možnosti" je podobno kot povračila
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prispevkov delodajalcem subvencija, ki s potrditvijo programa pomeni angažiranje sredstev za
čas treh let. V letu 2001 bomo dopolnili program "Tisoč novih možnosti" z vidika definiranja
pogojev za izvajalce in vključitev brezposelnih v to obliko.
V letu 2001 bomo financirali 1.000 novih delovnih mest od tega 500 realiziranih zaposlitev po
razpisu v letu 2000, ki seje pričel financirati šele ob koncu leta. Za izvedbo predvidenih nalog
je potrebni obseg sredstev v višini 565.100,0 tisoč SIT. 430.000,0 tisoč SIT je predviden
obseg sredstev za že prevzete obveznosti iz programa subvencioniranja zaposlitev dolgotrajno
brezposlenih v letu 2000.
7025- Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb
Pravna podlaga
- Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur.l.SRS 18/76),
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001,
- Projekt pospeševanja zaposlovanja brezposelnih delovnih invalidov, sprejet 9.5.2000 na
Usmeijevalni skupini Vlade RS,
- Program razvoja integracijskih podjetij v RS, sprejet 9.5.2000 na Usmeijevalni skupini
Vlade RS,
- Program razvoja in delovanja invalidskih podjetij v letu 2000, sprejet 9.5.2000 na
Usmeijevalni skupini Vlade RS,
- Program usposabljanja in zaposlovanja invalidov v Sloveniji do leta 2002 in
- Pravilnik o merilih za nadomestitev dela stroškov v invalidskih podjetjih (Ur.hRS, št
54/97).
Cilji
Znižati stopnjo brezposelnosti invalidov in povečati delež invalidov med delovno aktivnim
prebivalstvom; z namenom pridobitve in ohranitve ustrezne zaposlitve omogočiti invalidnim
iskalcem zaposlitve vključitev v programe usposabljanja za delo in programe poklicne
rehabilitacije.
Naloge, ki se bodo izvajale
- Posredovanje in pomoč invalidom pri iskanju zaposlitve, vključitvi v delo in/ali
prilagoditvi delovnega mesta na odprtem trgu oz. v invalidskih podjetjih.
- Usposabljanje in izobraževanje invalidov v skladu s potrebami na trgu delovne sile in
izvajanje programov poklicne rehabilitacije.
- Kreiranje, razvijanje in implementacija programov namenjenih posebnim skupinam
invalidov (delovni invalidi) ali posebnim oblikam usposabljanja in zaposlovanja invalidov
(invalidska podjetja, učne delavnice, integracijska podjetja).
- Razvijanje novih ukrepov usposabljanja in zaposlovanja invalidov (kvotni sistem pri
zaposlovanju).
Naloge zajemajo:
1. realizacijo obstoječih programov: (potrebna sredstva v višini 1.900.000,0 tisoč SIT)
• subvencioniranje invalidskih podjetij za 5.900 invalidov (200 novih)
• sofinanciranje plač za 250 invalidov
• 50 novih in 20 adaptiranih delovnih mest
• vključenih 1.200 invalidov v redne programe izobraževanja in usposabljanja (nivo
leta 2000)
• vključenih 1.100 invalidov v programe poklicne rehabilitacije (200 novih)
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• 4.500 obravnav na zdravniški svetovalni službi (500 novih)
• 550 obravnav na strokovni komisiji ZUZIO
2. implementacijo novosprejetih programov in konceptov, ki bodo vključili:
• 1.000 invalidov v projekt pospeševanja zaposlovanja brezposelnih delovnih
invalidov
• 350 invalidov in težko zaposljivih oseb v program razvoja integracijskih podjetij
• 75 invalidov in težko zaposljivih oseb v program razvoja učnih delavnic
Pričakovani rezultati
Povečanje števila zaposlenih invalidov in sicer: povečanje števila zaposlenih invalidov na
odprtem trgu in povečanje števila delovnih mest v invalidskih podjetjih (višja stopnja delovne
in socialne integracije invalidov)
Povečanje števila invalidov, ki imajo ustrezno zaposlitev (ustrezna usposobljenost, delovna
razporeditev, prilagojenost delovnega mesta, možnosti poklicnega napredovanja).
Način porabe sredstev
Na podlagi javnih razpisov in subvencioniranja izvajalcev posameznih programov.
Spremljanje programov in nadzor
Spremljanje: preko predvidenih inštrumentov (poročanje, predpisana interna evalvacija).
Nadzor: strokovne komisije.
Obseg sredstev
Dosedanja vlaganja na področje zaposlovanja invalidov niso zadostovala naraščajočim
potrebam. Delež invalidov med brezposelnimi neprenehoma narašča od leta 1989 (13% v letu
1999), ravno tako pa narašča število novoevidentiranih brezposelnih invalidov (2350 16% v
letu 1999). Zaposlitvene možnosti invalidov se slabšajo tudi zaradi slabe izobrazbene in
starostne strukture, zato 76% invalidov čaka na zaposlitev več kot dve leti. Obstoječi ukrepi,
inštrumenti in programi zaposlovanja in usposabljanja invalidov za delo ne morejo rešiti
akutne problematike brezposelnosti invalidov.
Načrtovana sredstva za realizacijo programa zaposlovanja invalidov omogočajo subvencije za
cca 200 novih invalidov v invalidskih podjetjih (skupno število: 5.900) ter cca 2300 novo
vključenih invalidov v programe usposabljanja in poklicne rehabilitacije. Obravnavo
zdravniške svetovalne službe in strokovne komisije ZUZIO bo deležnih cca 5000 invalidov.
Kljub načrtovanem nominalnem povečanju števila obravnavanih invalidov se nakazani trendi
brezposelnosti invalidov ne bodo spremenili s proračuskim zneskom na nivoju ocene
realizacije leta 2000 (del obveznosti za leto 2000 se bo poravnal iz proračuna 2001 ).
K zmanjšanju števila brezposelnih invalidov lahko prispevajo samo novi ukrepi in programi,
ki jih načrtuje Program usposabljanja in zaposlovanja invalidov v Sloveniji do leta 2002 ter
programi, ki izhajajo iz Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001.
Ti programi se nanašajo na: brezposelne delovne invalide, ki predstavljajo več kot 80%
brezposelnih invalidov (ocena je, da bo v prvem letu izvajanja programa v program
vključenih 1000 invalidov, za kar je ocena potrebnih sredstev v višini 575.500,0 tisoč SIT; v
naslednjem letu bo vključenih 1500 invalidov letno), razvoj invalidskih in integracijskih
podjetij (ocena je, da bo v integracijska podjetja v prvih treh letih vključeno 350 - 500
invalidov in težko zaposljivih oseb, za kar je po oceni potrebno 330.000,0 tisoč SIT), razvoj
mreže učnih delavnic (ocena je, da bo v prvem letu v program vključenih 75 invalidnih in
težko zaposljivih oseb).
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Uvedba kvotnega sistema v redne programe zaposlovanja teija dodatna sredstva za
subvencioniranje delodajalcev (cca 30% več kot za neinvalidnega udeleženca).
Zagotovitev nižjega obsega sredstev od ocenjenih onemogoča vključitev vsaj 1400 invalidov
v programe usposabljanja in zaposlitve. Že v letu 2001, zaato bo potrebno zagotoviti realno
večji obseg po uveljavitvi navedenih novih programov, to je od leta 2002 dalje.
8674- Pomoč pri samozaposlovanju
Pravna podlaga
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91,
12/92, 71/93,2/94,38/94,69/98),
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001 in
- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji za leto 1999 Uradni list RS št. 48/1999, RS 2-93/2000.
Cilji
Zagotoviti pomoč brezposelnim pri samozaposlitvi in s tem pospeševanje novega
zaposlovanja (1600 novih samozaposlitev brezposelnih oseb).
Naloge, ki se bodo izvajale
Program vključuje:
- informiranje,
svetovanje za izdelavo poslovnega načrta in druge oblike podjetniškega usposabljanja,
- subvencije ob samozaposlitvi,
- vzpodbujanje razvoja in sofinanciranje podjetniških kooperativ,
- novi programi pospeševanja samozaposlovanja.
Pričakovani rezultati
V letu 2001 realizirati samozaposlitev 1.600 brezposelnih oseb.
Način porabe sredstev
Brezposelnim osebam, vključenim v program spodbujanja samozaposlovanja se sredstva
izplačujejo na podlagi pogodbe, sklenjene z zavodom. Izvajalcem svetovalnih aktivnosti
(izbranim z javnim razpisom) se storitve plačujejo na podlagi pogodbe z zavodom in
izstavitve računov za izvedene storitve.
Sprejemanje programov in nadzor
Program je sestavni del Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001, ki
gaje sprejela Vlada Republike Slovenije.
Program pospeševanja samozaposlovanja je sestavni del programa ukrepov aktivne politike
zaposlovanja, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
Obseg vključitev in potrebnih sredstev se opredeli v poslovnem načrtu, ki ga sprejme Upravni
odbor ZRSZ.

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb, vključenih v program in
izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti izvajalcev izvaja Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje v skladu z določili Pravilnika o načinu in postopku izvajanja nadzora nad
izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb.
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Obseg sredstev
Obseg sredstev bo zagotovil aktivnosti oziroma samozaposlitev za 1.600 novih podjetnikov iz
vrst brezposelnih.
4.

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

Razvoj delovnih mest in sofinanciranje regijskih projektov
Vzpostavljena partnerstva na regionalni ravni, implementacija ukrepov aktivne politike
zaposlovanja na regionalnem nivoju, novi inštrumenti za razvoj človeških virov, pripravljen
program ukrepov za prehod delavcev v invalidska podjetja v sistemu Slovenskih železarn ( za
57 delavcev ) in pripravljen program ukrepov za ohranitev delovnih mest v neprofitnih
dejavnostih (za 46 mest v sistemu Slovenskih železarn).
Prispevki delodajalcem za novo zaposlene
Ohranitev 14.500 realiziranih zaposlitev s pomočjo tega ukrepa.
Pomoč pri prestrukturiranju podjetij
Zaključite v programov prestrukturiranja podjetij iz preteklih let in poravnava obveznosti, ki
izhajajo iz potrjenih programov in sklenjenih pogodb.
Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne
Zaposlitev 1.000 dolgotrajno brezposelnih.
Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb
Povečanje števila zaposlenih invalidov in sicer: povečanje števila zaposlenih invalidov na
odprtem trgu in povečanje števila delovnih mest v invalidskih podjetjih (višja stopnja delovne
in socialne integracije invalidov).
Povečanje števila invalidov, ki imajo ustrezno zaposlitev (ustrezna usposobljenost, delovna
razporeditev, prilagojenost delovnega mesta, možnosti poklicnega napredovanja).
Obravnava in priprava 5.000 invalidov, usposabljanje in rehabilitacija 2.300 invalidov ter
subvencija zaposlitve za 5.900 invalidov.
Pomoč pri samozaposlovanju
Zagotoviti pomoč brezposelnim pri samozaposlitvi in s tem pospeševanje novega
zaposlovanja (1.600 novih samozaposlitev brezposelnih oseb).

10032603
1.

JAVNA DELA

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram vključuje proračunski postavki:
1044 Stroški naročništva javnih del
7029 Javna dela
Za leto 2001 ministrstvo načrtuje za podprogram javnih delo porabo sredstev v višini
6.06S.620 tisoč SIT ali 2,8% vseh potrebnih sredstev ministrstva.
Javna dela so v skladu s 52.členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94 in 69/98) lokalni ali državni
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zaposlitveni programi, ki so namenjeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi
ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe in se organizirajo zaradi izvajanja
socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in
drugih programov. Javno delo je posebna oblika zaposlitve za določen čas (brezposelna oseba
sklene z izvajalcem javnih del posebno pogodbo o zaposlitvi), pri čemer gre za kombinacijo
dela ter usposabljanja in izobraževanja (brezposelna oseba je praviloma četrtino časa trajanja
javnih del vključena v programe usposabljanja in izobraževanja).
*
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Izhajajoč iz Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 - 2001 se javna dela
izvajajo s ciljem: (1) ohranjanja in povečevanja zaposljivosti prebivalstva ter (2) izenačevanja
možnosti zaposlovanja. Javna dela torej omogočajo brezposelnim osebam, da ohranijo in
razvijejo delovne navade ter pridobijo nova znanja, s čemer povečajo svojo konkurenčnost na
trgu dela. Obenem javna dela povečujejo motivacijo in odgovornost brezposelnih oseb za
lasten poklicni razvoj in zaposlitev, odkrivajo zaposlitvene možnosti ter vzpodbujajo
brezposelne osebe k samozaposlovanju. Poleg tega vzpodbujajo razvoj lokalnih skupnosti in
lahko pomembno prispevajo k dvigu kvalitete življenja občanov, saj omogočajo opravljanje
neprofitnih del in storitev, ki jih ni mogoče opravljati kot redno dejavnost, pri čemer ne
povzročajo nelojalne konkurence na trgu. Izvajanje javnih del torej prispeva k zniževanju
brezposelnosti in povečevanju zaposlenosti prebivalstva.
3.

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

1044 Stroški naročništva javnih del
Ciljna skupina: Brezposelne osebe z delovnimi izkušnjami, ki prvič vstopajo na področje
socialnega varstva ali potrebujejo usposabljanje za samostojno delo
Pravna podlaga:
Pogodba o izvajanju javnega dela št. 561-6/2000 z dne 3. 2. 2000 sklenjena med Zavodom RS
za zaposlovanje, Socialno zbornico Slovenije in MDDSZ kot naročnikom; 52., 53. in 53.a
člen Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. 1. RS št. 5/91,17/91,
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98). Možnost delovanja Socialne Zbornice je opredeljena v 76.
do 79. členu Zakona o socialnem varstvu, UR. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US
RS, 1/99 in 41/99), opredeljuje pa jih tudi Nacionalni program socialnega varstva do leta
2005, Ur. list. RS št. 31/2000.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je naročnik javnega dela projekta »Razvoj
kadrov na področju socialnega varstva«, ki zagotavljajo usposobitev strokovnega kadra in
možnost kasnejše redne zaposlitve in so hkrati nujni za dosego ciljev nacionalnega programa
socialnega varstva.
Program se v letih 1999 in 2000 izvaja kot nacionalni program javnih del. Strokovni vsebinski
del izvajanja programa spremlja Socialna zbornica Slovenije.
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Socialna zbornica Slovenije je na podlagi izkušenj v prvem letu izvajanja ugotovila, da je
vključevanje brezposelnih oseb, ki so upravičeni do 100 % plače oteženo, ker socialno
varstvene organizacije ne zmorejo kriti deleža sofinanciranja.
Za rešitev tega problema je v letu 2000 opredeljen delež sofinanciranja programa s strani
naročnika, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Sredstva so namenjena sofinanciranju deleža plače kandidatom na usposabljanju,
brezposelnim osebam z delovnimi izkušnjami, ki prvič vstopajo na področje socialnega
varstva ali potrebujejo usposabljanje za samostojno delo.
Ministrstvo bo iz te postavke zagotovilo plačilo naročniškega deleža, saj se bodo delavci
usposabljali pri različnih izvajalcih - nevladnih organizacijah, javnih zavodih in zasebnikih.
Program je načrtovan kot podporni program strateškim usmeritvam Nacionalnega programa
socialnega varstva do leta 2005 in menimo, da ga je vsebinsko in materialno potrebno
podpreti najmanj do leta 2005. Strokovno koordinacijo in izvedbo programa izvaja Socialna
zbornica Slovenije, sredstva pa je možno omogočiti in načrtovati tako kot doslej iz sektorja
zaposlovanja (nacionalni program razvoj kadrov v socialnem varstvu - izvajanje aktivne
politike zaposlovanja).
V letu 2000 nameravamo v program Razvoj kadrov vključiti 50 novih kandidatov. Glede na
gibanje in cilje zaposlovanja v programih javnih del, je potrebno v prihodnjem letu več
možnosti ponuditi brezposelnim osebam iz ciljnih skupin zavoda za zaposlovanje, zato v letu
2001 povečujemo delež brezposelnih oseb, ki niso iskalci prve zaposlitve, na 20 % (14
brezposelnih oseb).
V primeru, da bo program Razvoj kadrov v socialnem varstvu v letu 2001 potekal enako kot v
letu 2000 (40 urni tednik, 70% plača pripravnikom, ki jo v celoti krije zavod za zaposlovanje
in 100% plača drugim iskalcem zaposlitve, ki jim zavod za zaposlovanje krije 75% in
naročnik 25%), je delež sredstev naročnika v višini kritja plače 14 kandidatom (visoke ali
univerzitetne izobrazbe, poklicne izobrazbe/kvalifikacije).

7029 Javna dela
Pravne podlage
Javna dela se izvajajo kot lokalni ali državni zaposlitveni programi na podlagi:
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
12/92,71/93,38/94 in 69/98),
Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 57/99),
Pravilnika o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju
izhodiščne plače za udeležence javnih del (Uradni list RS, št. 82/98 in 77/00),
Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 - 2001,
letnega programa javnih del,
-

javnega razpisa, in sicer v letu 2001 na podlagi Javnega razpisa za izbor javnih del v
Republiki Sloveniji za leto 2001 (Uradni list RS, št. 91/00) in
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-

zaposlitveni načrt posamezne brezposelne osebe, ki je podlaga za njeno vključitev v
program javnih del.

V skladu s 53.členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni
list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94 in 69/98) ima brezposelna oseba, kije vključena v javno
delo pravico do plače v višini izhodiščne plače tarifnega razreda ustrezne kolektivne pogodbe
za delo, ki ga opravlja v programu javnih del, pravico do povrnitve stroškov prevoza na delo z
javnim prevoznim sredstvom in do povrnitve stroškov prehrane ter do vključitve v program
usposabljanja in izobraževanja. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi
drugega odstavka 53.a člena prej navedenega zakona zagotavlja sredstva za: (1) organizacijo
javnih del, (2) stroške programov pospeševanja poklicnega in osebnostnega razvoja, (3)
stroške prevoza na delo in (4) stroške prehrane ter (5) del stroškov izhodiščnih plač, ki se
določi s programom ukrepov aktivne politike zaposlovanja za posamezno proračunsko
obdobje. Naročnik oziroma izvajalec javnih del pa na drugi strani zagotavljata sredstva za
kritje: (1) stroškov razlike do izhodiščnih plač, (2) stroškov za nagrajevanje uspešnosti
brezposelnih oseb, ki so vključene v program javnih del, (3) materialnih stroškov, vključno s
stroški prostorov in potrebne opreme.
Pričakovani rezultati programa
V letu 2001 bo v javna dela vključeno povprečno mesečno 5.500 brezposelnih oseb oz. na
letnem nivoju 10.500 oseb, od tega 25 % prejemnikov denarnega nadomestila in 25 %
prejemnikov denarne pomoči ali denarnega dodatka. Nadalje se načrtuje 25 % prehod iz
javnih del v redno zaposlitev v roku šestih mesecev po prenehanju vključitve v javno delo.
Starejšim brezposelnim (nad 50 let) bomo omogočili daljše angažiranje preko programov
javnih del.
Način porabe sredstev
V letu 2001 se bodo sredstva dodeljevala na podlagi Javnega razpisa za izbor javnih del v
Republiki Sloveniji za leto 2001 (Uradni list RS, št. 91/00), v letu 2002 pa na podlagi javnega
razpisa, ki bo objavljen meseca oktobra 2001. Ob tem je potrebno povedati, da se delež
izhodiščnih plač, kijih krije Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, financira na podlagi
določb Pravilnika o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju
izhodiščne plače za udeležence javnih del (Uradni list RS, št. 82/98 in 77/00), ki kot kriterija
prvenstveno upošteva delež brezposelnih v prebivalstvu občine, v kateri se opravljajo javna
dela, ter gospodarsko razvitost občine.
Sprejemanje programa
Posamezne programe javnih del obravnava in potijuje Odbor za izbor javnih del, ki ga v
skladu s Statutom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje imenuje Upravni odbor
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Programi se potijujejo na podlagi splošnih
kriterijev za izbor javnih del ter posebnih kriterijev za izbor javnih del v okviru posamezne
dejavnosti. Izmed veljavnih splošnih kriterijev velja omeniti še zlasti naslednje: (1) javno delo
ne sme biti organizirano zaradi pridobivanja dobička; (2) z javnim delom izvajalec ne sme na
trgu povzročati nelojalne konkurence; (3) za izvajanje javnega dela mora obstojati širši
družbeni interes; (4) del sredstev za izvajanje javnega dela morata zagotoviti naročnik in / ali
izvajalec javnega dela; (5) v okviru javnega dela se ne sme opravljati redna dejavnost
izvajalca; (6) v okviru javnega dela se ne sme izvajati dejavnost, ki se financira iz drugega
proračunskega vira (podvajanje). Dodati velja, da bodo v letih 2001 in 2002 javna dela
praviloma namenjena predvsem težje zaposljivim skupinam brezposelnih oseb, to so: (1)
prejemniki denarnega nadomestila, denarne pomoči ali denarnega dodatka, (2) starejše
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brezposelne osebe (moški nad 53 let starosti in ženske nad 48 let starosti), (3) invalidne osebe,
(4) zdravljeni odvisniki, (5) mlajše brezposelne osebe brez izobrazbe, (6) dolgotrajno
brezposelne osebe (prijavljene pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje več kot eno
leto).
Nadzor nad izvajanjem programa
Nadzor nad izvajanjem programov javnih del opravljajo Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Poleg tega Inšpektorat
Republike Slovenije za delo preverja spoštovanje predpisov s področja zdravja in varstva pri
delu kot tudi delovnopravne zakonodaje.
Poročanje o izvajanju programa
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje mesečno poroča o izvajanju programov javnih
del. Poleg tega pripravlja obsežnejša polletna in letna poročila, v katerih analizira javna dela
tako z vidika vključevanja brezposelnih oseb kot tudi z vidika dejavnosti, v okviru katerih se
javna dela izvajajo. Občasno se naročajo tudi evalavacije javnih del pri neodvisnih
institucijah.
Obseg sredstev
Za leto 2000 je bilo za javna dela realiziranih 5.350.000,00 tisoč SIT, kar je omogočilo
povprečno mesečno vključitev 5.500 brezposelnih. Zagotovljena sredstva za leto 2001
omogočajo vključitev enakega števila brezposelnih, vendar pa je struktura brezposelnih tako
neugodna, da bi morali število postopno povečevati, s čimer bi omogočili vključitev dodatnih
500 brezposelnih povprečno mesečno iz najtežje zaposljivih skupin. S tem bi povečali
možnosti nastanka novih delovnih mest na lokalni ravni, preprečevali socialno izključenost in
zmanjševali potrebe po sredstvih za pasivne pravice. Glede na omejen obseg sredstev bo to
mogoče v manjšem obsegu uresničevati le v kombinaciji s programom kreiranja delovnih
mest za dolgotrajno brezposelne.
•
4.

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

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

18022601
1.

UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram predstavlja proračunska postavka 2200 Vladna komisija za grobišča in
medresorski gradbeni odbor, na kateri planiramo 2.300 tisoč SIT.
Izvajanje sej Komisije Vlade Republike Slovenije za evidentiranje in označitev prikritih
grobišč in medresorski gradbeni odbor ter izvedba programa dela glede na pristojnosti te
komisije po Sklepu Vlade Republike Slovenije, št. 355-01/98-10 z dne 27.7.2000.
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2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo)
Vsakoletna izvedba sej, ki so potrebna za izvajanje programa vladne komisije, ki ga je
potrdila Vlada RS s sklepom št. 355-01/98-11 z dne 26.10.2000.
3.

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

V letu 2001 je predvidenih 10 sej komisije. Financirali se bodo potni stroški in sejnine članom
komisije, najemnine za prostore, telefon in stroški za delo tajništva komisije. Po sprejetem
programu komisije se bodo predvidoma opravile detekcije, preverjanja, poskusni izkopi in
sodno medicinska ugotavljanja za nadaljnje potrebe evidentiranja in označitve prikritih
grobišč v okviru navedene vladne komisije.
4.

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

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

18022602
1.

OHRANJANJE, OBNOVA IN GRADNJA SPOMENIKOV

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke:
2202 Investicijsko vzdrževanje grobišč v RS in tujini
6661 Grobišča - Tehaije, Kočevski Rog in druga obeležja povojnih pobojev
7197 Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji
7198 Vzdrževanje grobov v tujini
22602 Spominska obeležja iz vojne za Slovenijo 1991
22603 Projekt "Posočje-POT MIRU"
za katere ministrstvo načrtuje porabo v višini 131.927 tisoč SIT ali 0,1% vseh potrebnih
sredstev ministrstva v letu 2001.
2.

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

3.

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

2202 Investicijsko vzdrževanje grobišč v RS in tujini
Finančna sredstva, predvidena na tej proračunski postavki bodo namenjena le plačilu ID. faze
obnove grobišča v Goijanskem in strokovnemu nadzoru pri izvedbi teh del. Navedena
finančna obveznost je sprejeta z že podpisano pogodbo v letu 2000.
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6661 Grobišča - Tehaije, Kočevski Rog in druga obeležja povojnih pobojev
Ministrstvo bo finančna sredstva na tej proračunski postavki porabilo za v lanskem letu
uspešno izveden javni razpis za dobavo in montažo opreme osrednjega spomenika Parka
spomina Tehaije, za strokovni nadzor pri izvedbi navedenih del ter za projektno
dokumentacijo, potrebno za izgradnjo spominske kapele v Koč. Rogu - Pod Krenom.
7197 Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji
Pravna podlaga je Zakon o zaznamovanju pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in
drugih tujih armad v Jugoslaviji (Ur.l. SFRJ štev. 60/75) ter 4. člen Ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS.
Sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2000 (25 mio SIT) in za
izvajanje dela načrtovanega vzdrževanja grobov v letu 2001, saj dosedanje izkušnje kažejo, da
navkljub rednemu vzdrževanju po dosedanjih kriterijih vojaška pokopališča predvsem iz 1.
svetovne vojne iz leta v leto propadajo, zato je potrebno določiti nove kriterije vzdrževanja, ki
zahtevajo več sredstev.
7198 Vzdrževanje grobov v tujini
Pravna podlaga je Zakon o pokopališčih in grobovih borcev v tujini (Ur.l. SFRJ štev. 29/73
in 29/76) ter 4. člen Usttavnega zakona.
Predlog zakona o vojnih grobiščih - 2. obravnava.
Sredstva so planirana za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2000, za tekoče leto ostane
samo 2,7 mio SIT, kar ne zadostuje.

22602 Spominska obeležja iz vojne za Slovenijo 1991
Finančna sredstva nove proračunske postavke bodo namenjena za ureditev oziroma obnovo
spominskih obeležij iz osamosvojitvene vojne in sicer na Medvedjeku, Šentilju in Gornji
Radgoni.
22603 Projekt "Posočje-POT MIRU"
Vlada RS je na svoji 17. seji dne 21.09.2000 potrdila pobudo za oblikovanje projekta
»Posočje-pot miru« in predlagala sestavo projektnega sveta in okvirno porabo sredstev za
izvedbo. Tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je sodelovalo v pripravi
projekta in potrdilo svojo vlogo pri izvedbi.
Po predlogu delitve sredstev za leto 2001 po ministrstvih, ki so vključena v projekt je delež
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 21 % od predvidenih 70 mio SIT v prvem letu,
kar znese 14.700.000,00 SIT.
4.

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

18042601
1.

PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke:
4124 Sofinanciranje zveze društev invalidov vojn Slovenije
4542 Sofinanciranje društva TIGR
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4904 Sofinanciranje ZZB-NOV
6180 Sofinanciranje Zveze veteranov vojne za Slovenijo
6181 Sofinanciranje "Združenja SEVER"
6846 Sofinanciranje zveze društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko
6847 Sofinanciranje društva izgnancev Slovenije 1941-1945
7874 Sofinanciranje zveze društev vojnih invalidov Slovenije
22604 Sofinanciranje združenja žrtev okupatoijev 1941-1945 Kranj
22605 Sofinanciranje zveze vojnih invalidov NOV v Trstu
22606 Sofinanciranje zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora
Celovec
22607 Sofinanciranje društva za ureditev zamolčanih grobov
za katere ministrstvo načrtuje porabo v višini 318.509 tisoč SIT v letu 2001 ali 0,2% vseh.
potrebnih sredstev ministrstva.
Obsega programe veteranskih organizacij za posamezne namene sofinanciranja za
proračunsko leto 2001 za posamezno Zvezo, Društvo ter Združenja glede na veljavno
zakonodajo oz. podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu, sklepu Vlade RS in
podobno.
2.

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

Vsakoletno sofinanciranje Zvez, Društev in Združenj glede na njihov program dela in
podeljen status društva, zvez in združenj, ki delujejo v javnem interesu po vojnih zakonih
3.

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

Po predloženem programu dela sofinanciranje zvez, društev in združenj, ki obsegajo naslednje
proračunske postavke:4124-sofinanciranje Zveze društev invalidov vojn Slovenije, 4542sofinanciranje Društva »TIGR«, 4904-sofinanciranje ZZB-NOV, 6180-sofinanciranje Zveze
veteranov vojne za Slovenijo, 6181-sofinanciranje«Združenja SEVER«, 6846-sofinanciranje
Zveze društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko,6847-sofinanciranje društva
izgnancev Slovenije 1941-1945, 22604-sofinanciranje Združenja žrtev okupatoijev 19411945 Kranj, 7874-sofinanciranje Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, 22605sofinanciranje Zveze vojaških vojnih invalidov Trst, 22606-sofinanciranje Zveze koroških
partizanov in prijateljev protifašističnega odpora Celovec in 22607-sofinanciranje Društva za
ureditev zamolčanih grobov.
4.

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

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

19012601
/.

UREJANJE IN NADZOR IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
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Podprogram predstavlja proračunsko postavko 7868 Stroški izvajanja študentske prehrane, za
katero ministrstvo načrtuje 24.239 tisoč SIT porabe sredstev v letu 2001.
Z uredbo Vlade RS in navodilom ministrstva o izvajanju subvencioniranja študentske
prehrane je določeno, da organizacijko-izvedbene naloge subvencioniranja prehrane izvajajo
študentske organizacije (ŠOU-i), lahko pa tudi drugi pooblaščeni izvajalci.
2.

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

S tekočim spremljanjem in nadzorovanjem izvajanja subvencioniranja študentske prehrane
doseči sistem izvajanja, kot je bil predlagan s strani Računskega sodišča in Ministrstva za
finance - organ za nadzor porabe sredstev proračuna.
3.

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

7868 - Stroški izvajanja študentske prehrane
Izvajanje programa subvencioniranja študntske prehrane (razdeljevanje bonov, vodenje
evidenc, nadzor nad ponudniki prehrane) je v skladu z Uredbo Vlade RS v pristojnosti
študentskih organizacij.
Za izvajanje te naloge se zagotavljajo sredstva za plače in materialne stroške, in sicer samo za
tisti del zaposlenih oz. angažiranih oseb ter za tiste stroške, ki se nanašajo na razdeljevanje
bonov, spremljanje in nadziranje ponudnikov prehrane ter zbiranja podatkov in posredovanja
zahtevkov za izplačilo subvencije.
Povečan obseg potrebnih sredstev, v višini 24.239,00 tisoč SIT, je posledica neporavnanih
obveznosti iz preteklih let, v višini 2.597,82 tisoč SIT in rasti stroškov za delo in materialnih
stroškov ter stroškov za vzpostavitev učikovitejšega razdeljevanja bonov, spremljanja in
nadzora nad realizirano subvencijo študentske prehrane.
4.

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

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

19052601
/.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram vključuje proračunski postavki:
5511 Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij
8663 Razvoj izobraževanja in usposabljanja odraslih
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za kateri ministrstvo načrtuje porabo v višini 158.106 tisoč SIT ali 0,1% vseh potrebnih
sredstev ministrstva v letu 2001.
Izobraževalne programe koordinira Ministrstvo za šolstvo in šport, podprogram izobraževanja
odraslih pa sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter drugi
neproračunski financeiji. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je nosilec programov
na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
3.

vzpostavitev nacionalnega sistema oblikovanja standarda strokovnih znanj in spretnosti, ki
bo evropsko primerljiv,
povečati zaposlitvene možnosti za brezposelne - starejše in težje zaposljive;
uvajanje novih poklicnih kvalifikacij z namenom uvajanja novih dejavnosti, ki so tržno
zanimive za Slovenijo in tujino,
prilagoditev obstoječega sistema izobraževanja in usposabljanjam potrebam na trgu dela,
izboljšati funkcionalno pismenost odraslih,
spodbujanje vseživljenjega učenja,
oblikovanje nacionalne strategije izobraževanja odraslih.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:

8663 - Razvoj izobraževanja in usposabljanje odraslih in
5511 - Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij
Pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 12/69),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 12/96),
- Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur.l. RS, št. 81/00),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. 1. RS, št. 12/96),
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001,
- Evropski sporazum o pridružitvi (Ur.l. RS, št. 44/97),
- Direktiva Sveta EU (92/51/EEC),
- Direktiva sveta EU (89/48 EEC).
Cilji
- vzpostavitev nacionalnega sistema oblikovanja standarda strokovnih znanj in spretnosti, ki
bo evropsko primerljiv,
- povečati zaposlitvene možnosti za brezposelne - starejše in težje zaposljive;
- uvajanje novih poklicnih kvalifikacij z namenom uvajanja novih dejavnosti, ki so tržno
zanimive za Slovenijo in tujino,
- prilagoditev obstoječega sistema izobraževanja in usposabljanjam potrebam na trgu dela,
- izboljšati funkcionalno pismenost odraslih,
- spodbujanje vseživljenjega učenja,
- oblikovanje nacionalne strategije izobraževanja odraslih.
Naloge
Centra RS za poklicno izobraževanje:
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-

razvoj metodologije za pripravo strokovnih podlag za kataloge standardov strokovnih
znanj in spretnosti,
priprava predlogov katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti,
priprava čistopisov sprejetih katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti,
vzpostavitev in vodenje evidenc poklicnih kvalifikacij, za katere so sprejeti katalogi
standardov strokovnih znanj in spretnosti,
predlaganje sprememb in dopolnitev katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti,
razvoj programov poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja,
razvoj instrumentov za ugotavljanje potreb po izobraževanju na trgu delovne sile,
razvoj metodologije za določanje zaokroženih sklopov splošnih in poklicnih znanj,
razvoj, vzpostavitev in vodenje evidence nomenklatur poklicev,
vzpostavitev informacijske baze poklicnih standardov in poklicnih kvalifikacij,
priprava gradiva in opravljanje drugih nalog, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter
splošnimi akti,

Nacionalnega observatorija Slovenije:
- priprava letnih poročil ter analiz stanja na področju formalnega in neformalnega
poklicnega izobraževanja in usposabljanja v državi za domače in mednarodne statistične
spremljave in primeijave, poročila s tega področja za pregled stanja na področju trga dela
in oceno bodočih usmeritev poklicnih usposobljenosti
Službe za EU programe:
- priprave na uvajanje ESF - seminaiji za pripravo na koriščenje ESF,
- spodbujanje in usposabljanje regionalnih in lokalnih predlagateljev mednarodnih
projektov, predvsem v komunitarni program EU, Leonardo da Vinci,
Andragoškega centra RS:
- naloge oz. projekti za pripravo strokovnih podlag za razvoj izobraževanja odraslih,
- razvoj in uvajanje projektov za pospeševanje izobraževanja odraslih,
- izvajanje nalog, povezanih s pripravo, uresničevanjem, spremljanjem in promocijo
izvajanja nacionalnega programa izobraževanja odraslih,
razvoj modela informativno svetovalne službe za izobraževanje odraslih,
- razvoj in širjenje projekta organiziranega samostojnega učenja,
izdelava strategije za dvigovanje ravni pismenosti zaposlenih in brezposelnih,
- izdelava, uvajanje in evalvacija projekta "Individualni izobraževalni račun",
- sodelovanje pri "Programu izobraževanja 5000".
Pričakovani rezultati
- sprejem in objava mednarodno primerljive metodologije priprave standardov strokovnih
znanj in spretnosti,
delovanje (na nacionalnem in v mednarodnem okolju) registracijskega in informacijskega
sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
10 katalogov novih standardov strokovnih znanj in spretnosti.
- novi programi usposabljanja in izpopolnjevanja,
- novi programi specializacij,
- 6 standardov novih znanj in spretnosti za programe usposabljanja in izpopolnjevanja,
nacionalno poročilo o poklicnem izobraževanju v letu 2000.
- monografija o poklicnem in strokovnem izobraževanju,
vzdrževanje informacijske baze podatkov nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
širjenje središč za organizirano samostojno učenje,
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-

implementacija modela informativno svetovalne službe za izobraževanje odraslih,
strategija za dvigovanje ravni pismenosti zaposlenih in brezposelnih.

Obseg sredstev
Predvideni rezultati zahtevajo povečan obseg sredstev, zaradi povečanja nalog institucij, ki
poleg novih, z zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah sprejetih nalog (vzpostavitev
nacionalnega sistema oblikovanja standardov strokovnih znanj in spretnosti, vzpostavitev
nacionalnega registracijskega in informacijskega sistema in uvajanje novih poklicnih
kvalifikacij) obsegajo opravljanje stalnih nalog (razvoj metodoloških podlag in novih
nomenklatur poklicev, razvoj metodoloških podlag in novih programov usposabljanja in
izpopolnjevanja, razvojno - analitska dejavnost) in siljenje že vzpostavljenih projektov
(središča za samostojno učenje, informativno svetovalna služba, informacijski sistem za
spremljanje izobraževanja odraslih, baze podatkov, pregled ponudbe učenja in izobraževanja
odraslih, teden vseživljenjskega izobraževanja...) v nova okolja in k novim ciljnim skupinam.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je sofinanciralo delovanje CPI preko 3
proračunskih postavk: 8663 - Razvoj izobraževanja in usposabljanje odraslih, 5511 - Razvoj
novih poklicev in poklicnih kvalifikacij, delovanje Nacionalnega observatorija in Službe za
Evropski socialni sklad pa iz proračunske postavke 4433 - Sofinanciranje Phare - EU
programov. Ker se je program sofinanciranja Nacionalnega observatorija in Službe za
Evropske programe iz Phare sredstev v letu 2000 zaključil, se je planiralo njuno
sofinanciranje za leto 2001 iz proračunske postavke 8663, ki se tudi zato namensko povečuje.
Sofinanciranje delovanja ACS se izvaja preko proračunske postavke 8663 - Razvoj
izobraževanja in usposabljanje odraslih.
Predlagan obseg sredstev za izvedbo programov oz. nalog na proračunski postavki 5511, v
višini 22.221,00 tisoč SIT, in na proračunski postavki 8663, v višini 135.885,00 tisoč SIT, bo
omogočil opravljanje tako stalnih kot tudi novih nalog obeh javnih zavodov.
4.

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

-

sprejem in objava mednarodno primerljive metodologije priprave standardov strokovnih
znanj in spretnosti,
delovanje (na nacionalnem in v mednarodnem okolju) registracijskega in informacijskega
sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
10 katalogov novih standardov strokovnih znanj in spretnosti,
novi programi usposabljanja in izpopolnjevanja,
novi programi specializacij,
6 standardov novih znanj in spretnosti za programe usposabljanja in izpopolnjevanja,
nacionalno poročilo o poklicnem izobraževanju v letu 2000,
monografija o poklicnem in strokovnem izobraževanju,
vzdrževanje informacijske baze podatkov nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
širjenje središč za organizirano samostojno učenje,
implementacija modela informativno svetovalne službe za izobraževanje odraslih,
strategija za dvigovanje ravni pismenosti zaposlenih in brezposelnih.

-

-
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1.

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram vključuje proračunski postavki:
4082 Regresiranje obrestne mere kreditiranja študentov
5629 Subvencioniranje študentske prehrane
za kateri ministrstvo načrtuje skupno porabo v višini 1.908.307 tisoč SIT ali 0,9% vseh
potrebnih sredstev ministrstva za leto 2001.
Del programov v okviru podprograma - Študijske pomoči, katerega koordinatorje Ministrstvo
za šolstvo in šport, izvaja in financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in sicer
programe pomoči študentom pri najemanju kreditov za študij, kjer se subvencionira del
obresti pri odobrenih kreditih in program subvenciniranja študentske prehrane, ki jo nudijo
gostinska podjetja.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
S subvencijami študentom se želi doseči nižje stroške študija, in sicer pri prehrani za vse
študente, pri kreditih za študij pa za tisto populacijo študentov, ki so uspešnejši.
3.

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

4082 - Regresiranje obrestne mere kreditiranja študentov.
Pravna podlaga
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, štev 5/91,
12/92, 71/93, 38/94, 80/97 - Odločba US RS in 69/98,
- Pravilnik o posojilih za študij (Ur. list RS, štev. 61/99 in 78/2000),
- Koncesijske pogodbe z bankami koncesionarkami.
Cilji
Ugodna posojila študentom z regresirano obrestno mero.
Naloge
Regresiranje obrestne mere za posojila podeljena s strani poslovnih bank s koncesijo, ki jo
podeli Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in prevzemanje poroštev za ta posojila.
Pričakovani rezultati
Po doslej znanih podatkih se bo v letu 2000 podelilo 250 posojil za štud. leto 2000/01 in cca
800 posojil za štud. leto 2001/02.
Način porabe sredstev
Javni razpis.
Spremljanje programov in nadzor
Nadzor izvaja Zavod RS za zaposlovanje in ministrstvo v okviru koncesijskih pogodb.
Število upravičencev
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V skladu s 55. in 58. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
in na podlagi Pravilnika o posojilih za študij je bil v šolskem letu 1999/2000 izveden pilotni
projekt regresiranja obrestne mere kreditiranja študentov. Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve je regresiralo študentom - posojilojemalcem 50% realne obrestne mere, ob
doseganju povprečne ocene 8,5 in več pa seje realna obrestna mera regresirala v celoti. V letu
2000 seje odločilo za najem posojila za študij 1.528 študentov, za šolsko leto 2000/2001 pa
se ocenjuje, da se bo regresiralo 200 študentskih kreditov. Za šolsko leto 2001/02 ocenjujemo,
da bo odobrenih okrog 800 novih vlog.
5629 - Subvencioniranje študentske prehrane
Pravna podlaga
- Uredba o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, štev.24/96, 1/97, 29/98,
103/00 in 124/00),
- Navodilo za izvajanje subvencionirane študentske prehrane in
- Pogodbe s ponudniki prehrane.
Cilji
Zagotavljanje toplih obrokov študentom v času predavanj, vaj, seminarjev in drugih študijskih
obveznosti.
Naloge
Prodaja bonov za študentsko prehrano, obračun subvencije in posredovanje mesečnih
zahtevkov za izplačilo subvencije - izvajajo Študentske organizacije, izplačevanje subvencije
- izvaja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Pričakovani rezultati
Ustrezna prehrana študentov in s tem izboljšanje pogojev za študij ter študijskih rezultatov.
Način porabe sredstev
Javni razpis, zahtevki študentskih organizacij.
Spremljanje programov in nadzor
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanju s Študentskimi organizacijami
izvaja nadzor nad ponudniki prehrane, strokovni in finančni nadzor pa ministrstvo v skladu s
področnimi predpisi in predpisi o javnih financah.
Obseg sredstev
Ocena potrebnih sredstev, v višini 1.764.937,41 tisoč SIT, izhaja iz predvidenega zvišanja
števila upravičencev in lokacij na katerih se zagotavlja subvencionirana študentska prehrana.
Število obrokov se povečuje od 3,6 milijona v letu 2000 na predvidoma 4 milijone v letu
2001, višina subvencije je določena na višini 75% zneska regresa za prehrano delavcev v
negospodarstvu.
4.

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

Vzpostaviti bolj stimulativni program regresiranje obrestne mere pri dodeljevanju kreditov za
študij in omogočiti subvencijo študentske prehrane povečani populaciji študentov.
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19062602
1.

ŠTIPENDIJE

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Program štipendij, kot je določen z zakoni na področju zaposlovanja, predvideva pravice iz
tega naslova predvsem kot socialni korektiv, kar pomeni da je do štipendije upravičena oseba,
ki se redno izobražuje ( dijaki, študentje ), ki s svojimi dohodki oz. dohodki družine ne
presega določen limit in, ki je pri izobraževanju uspešna. Posebne previce pa imajo izrazito
nadaijeni oz. brezposelne osebe, ki se vključijo v programe rednega izobraževanja.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Omogočiti šolanje mladini iz socialno šibkih okolij, vzpodbujati izobraževanje nadarjenih,
omogočiti izobraževanje brezposelnih oseb brez temeljne poklicne izobrazbe ali za pridobitev
izobrazbe za deficitarne poklice.
3.

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

7054 - Republiške štipendije
Pravna podlaga
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, štev 5/91,
12/92, 71/93, 38/94, 80/97 - Odločba US RS in 69/98),
- Pravilnik o štipendiranju (Ur. list RS, štev. 48/99 in 43/2000),
- Program 5000 Vlade RS in sklep Vlade RS štev. 671-051/99-1 (N) z dne 11.11.1999.
Cilji
Omogočiti šolanje mladini iz socialno šibkih okolij, vzpodbujati izobraževanje nadarjenih,
omogočiti izobraževanje brezposelnih oseb brez temeljne poklicne izobrazbe ali za pridobitev
izobrazbe za deficitarne poklice.
Naloge
Ugotavljanje upravičenosti do štipendij in mesečno izplačevanje štipendij vajencem, dijakom
in študentom ter brezposelnim osebam, napotenih na izobraževanje v programu 5000 - izvaja
Zavod RS za zaposlovanje, zagotavljanje 70% potrebnih sredstev za štipendiranje štipendistov
sklada Dr. Franca Munde - izvaja Ministrstvo.
Pričakovani rezultati
Zagotavljanje državne pomoči države delu populacije v izobraževalnem procesu na podlagi
socialnih meril, meril nadarjenosti in s tem tako kvantitetni kot kvalitetni dvig izobrazbene
ravni prebivalstva.
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Predvideno število štipendistov
Republiške štipendije: 40.700,
Zoisove štipendije: 11.600,
Brezposelne osebe: 4.900,
Mundove štipendije: 38.
Način porabe sredstev
Javni razpis in napotitev brezposelnih oseb na izobraževanje.
Spremljanje programov in nadzor
Uveljavljanje pravic na podlagi zakona v upravnem postopku - upravni in sodni nadzor.
Izobraževanje brezposelnih oseb po posebnem programu (program 5000) Vlade RS.
Obseg sredstev
Je realno večji kot v letu 2000 zaradi povečanjega števila republiških štipendistov (620)
povečanega števila zoisovih štipendistov (330), sprememb pravilnika o štipendiranju
(povečan maksimalen dodatek za prevoz iz 30 na 40% zajamčene plače) ter novi štipendisti
zaradi medletnih sprememb dohodkov vzdrževalcev družine (nastenek brezposlenosti,
upokojitev).
4.

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

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

20012601
1.

UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke:
59
Strokovni izpiti
1279 Inštitut RS za socialno varstvo
2198 Vzdrževanje in razvoj informacijskih sistemov socialnega varstva in družinskih
prejemkov
2487 Raziskave, razvoj
2910 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
3011 Plače
3335 Materialni stroški
3659 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
4072 Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje programov
nevladnega sektoija
4076 Socialna zbornica
4077 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva
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4428 Izobraževanje
4433 Sofinanciranje PHARE programov
5253 Sodelovanje s strokovnimi institucijami
5905 Seznanjanje javnosti s pravicami s področja socialne varnosti
5907 Stroški izvajanja investicij v javne zavode
6185 Delo organov in komisij
7089 Sofinanciranje tiska in drugih projektov
7172 Mednarodno sodelovanje
7190 Priznanja socialnega varstva
7193 Sofinanciranj e društev
7867 Vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava podatkov po vojnih zakonih
7870 Stroški izvajanja vojnih zakonov
8519 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1998 - SL 9807
22608 Spodbujanje socialnega dialoga
22609 Stroški izvajanja zakona o socialnem varstvu
22610 Zagonski stroški delovanja novih enot ali socialno varstvenih zavodov
22611 Stroški vodenja upravnega postopka
y
Za podprogram ministrstvo načrtuje porabo sredstev v letu 2001 v višini 2.195.959 tisoč SIT
ali 1,06 skupnih potrebnih sredstev ministrstva.
2.

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

3.

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

59
Strokovni izpiti
Iz lastne dejavnosti krije ministrstvo plačila za delo članov izpitne komisije s področja
socialnega varstva.
1279 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo:
Vlada Republike Slovenije je dne 30. 8. 1996 s sklepom štev. 022-03/96-24/1-8 ustanovila
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo kot javni zavod. Podlaga za ustanovitev
IRSSV je bila v 7. členu ZSV, Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in
41/99).
Sistemizacija delovnih mest dopušča 5 zaposlitev v IRSSV, v letu 2000 so zaposleni trije. V
letu 2001 bo zaposleni četrti redno zaposleni delavec IRSSV s polnim delovnim časom, v letu
2002 pa bosta s polovičnim časom zaposlena še dva raziskovalca, kar bo v skupnem znesku
porabe za plače, prispevke in materialne stroške, predstavljalo obseg porabe na ravni 5
zaposlenih in direktorice. V prihodnjem obdobju se zaenkrat ne pričakuje sprememb s
povečanjem obsega zaposlenih, obseg stroškov pa bo predvidoma naraščal zaradi vrste in
specifičnosti nalog, ki bodo povezane z informacijskim sistemom socialnega varstva ter
večjimi raziskavami. Vrsto raziskav in obseg dela se določa na podlagi programa dela, ki ga
sprejme Upravni odbor za vsako leto posebej in potrdi Vlada RS, vse aktivnosti pa koordinira
MDDSZ.
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V letu 2001 se bo področje delovanja razširilo še na področje raziskovanja družinske politike,
kar bo pogojevalo nove zaposlitve in povečanje materialnih stroškov za raziskave.
2198 Vzdrževanje in razvoj informacijskih sistemov socialnega varstva in družinskih
prejemkov
Dolgoročni cilj je zaključiti projekt MDDSZ-ISCSD in vzpostaviti informacijski sistem za
nadzor in podporo izvajanja naslednjih zakonov: Zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkov, Zakona o socialnem varstvu ter Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
ki pokrivajo področje družinskih prejemkov, socialno-varstvenih dajatev, preživnin, rejništva
in posvojitev na centrih za socialno delo in na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Dejavnost obsega nadaljevanje projekta MDDSZ-ISCSD po pogodbi z zunanjim izvajalcem
ter nadaljevanje vzdrževanja aplikacij OTR-POR in CSD-VAL, ki so trenutno še v uporabi in
bodo v uporabi do vzpostavitve novega informacijskega sistema MDDSZ-ISCSD.
Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje nabav na centralni infrastrukturi na CVI za
potrebe projekta ISCSD.
Glavni cilj je zaključiti projekt MDDSZ-ISCSD in vzpostaviti informacijski sistem, da bo
ministrstvo lahko nadziralo in izvajalo naslednje zakone: Zakona o starševskem varstvu in
družinskih prejemkov, Zakona o socialnem varstvu ter Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih.

2487 Raziskave, razvoj
Sredstva za raziskave in razvoj so namenjena za izvedbo raziskovalnih in razvojnih projektov
z vseh področij dela ministrstva, predvsem kot strokovnih osnov za pripravo sistemskih
predpisov.
Na postavki se bodo izkazovala sredstva namenjena za izvedbo raziskovalnih in razvojnih
projektov, ki jih za potrebe ministrstva izvajajo raziskovalne institucije ter sredstva, ki se
namenjajo za sofinanciranje ciljnih raziskovalnih programov (CRP), ki jih v sodelovanju z
ministrstvom pripravljajo drugi vladni resoiji. Ministrstvo za delo, družino in socialnega
zadeve je sodelovalo pri sofinanciranju raziskav za pripravo Strategije gospodarskega razvoja
Slovenije.
Sredstva so namenjena tudi za razvojne raziskave za posamezne segmente trga dela, ki so med
drugim potrebna tudi pri vključevanju v Evropsko unijo. To področje zavzema tudi pripravo
strokovnih podlag za pripravo sklopa razvoj človeških virov in zaposlovanja v okviru priprave
Državnega razvojnega programa. Potrebno je opredeliti metodologijo spremljanja razvojnih
dokumentov na področju politike zaposlovanja, ter strokovne podlage za učinkovito vodenje
medsektorkrske razvojne politike. Večina navedenega je povezano tudi z usmeritvami, ki sta
jih republika Slovenija in Evropska Unija sprejeli v skupnem dokumentu "Skupna ocena
srednjeročnih prioritetnih nalog na področju zaposlovanja v Sloveniji".
2910 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana za male investicije, nakup
potrebne pisarniške in druge opreme ter za nakup nujne računalniške in programske opreme
za novozaposlene ter najnujnejše zamenjave iztrošene opreme v odpisu.
V letu 2001 so nujne investicije na posodobitvi računalniškega omrežja ministrstva in
zamenjavi nekaterih računalnikov. Informacijska mreža na MDDSZ je zastarela, zato jo je
potrebno nadomestiti oz. nadgraditi zaradi uvajanja novih programskih paketov in novih
zaposlitev, saj je obstoječa mreža preobremenjena in ne zagotavlja kvalitetnega prenosa
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podatkov. Dejavnost obsega izvedbo javnih naročil za nakup računalniške opreme, licenc in
zamenjavo neustreznega aktivnega dela lokalne računalniške opreme.
Nameravamo kupiti tudi 2 novi osebni vozili za potrebe zaposlenih delavcev; zamenjati del
dotrajane pisarniške opreme in kupiti pisarniško opremo z vsemi dodatki (telefoni,
računalniki) za nove sodelavce ; kupiti tri nove fotokopirne stroje, saj so obstoječi dotrajani in
nezanesljivi in predstavljajo velik strošek vzdrževanja; kupiti sistem za registracijo delovnega
časa zaposlenih.
Sredstva, ki jih planiramo, so namenjena tudi za najnujnejša vzdrževalna dela prostorov na
lokaciji Kotnikova 5.

3011 Plače
Sredstva za plače so planirana v skladu z izhodišči in na podlagi predvidenih zaposlitev 25
novih sodelavcev v letu 2001, kar je nujno za izvajanje nalog na ministrstvu, predvsem na
področju usklajevanja zakonodaje z EU.
Sredstva vključujejo tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, povračil stroškov
prehrane med delom, povračil stroškov prevoza na delo in z dela, jubilejnih nagrad,
odpravnin, solidarnostnih pomoči, dodatkov za ločeno življenje.
Sredstva za prispevke delodajalca so izračunana glede na potrebna sredstva za plače
zaposlenih.
3335 Materialni stroški
Materialni stroški so namenjeni za delo ministrstva. Sem spada pisarniški in splošni material
in storitve (varovanje poslovnih prostorov, časopisi, strokovna literatura, reprezentanca...);
posebni material in storitve; energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (elektrika,
ogrevanje, telefon, poštnina...); prevozni stroški in storitve (goriva, registracija vozil,
prevozi...); izdatki za službena potovanja (dnevnice...); tekoče vzdrževanje (vzdrževanje
poslovnih prostorov, opreme...); najemnine in zakupnine (najem poslovnih prostorov...); drugi
operativni odhodki (avtorski honoraiji, plačila po pogodbah o delu, plačila za delo preko
študentskih servisov...) ter drugi materialni stroški.
Višina sredstev je planirana glede na izhodišča in realizacijo v letu 2000. Višja sredstva so
planirana predvsem za najemnine in zakupnine prostorov. Ministrstvo mora zagotavljati
sredstva za plačilo že sklenjenih najemnih pogodb v preteklih letih, ki bodo zaradi
usklajevanja z rastjo cen višja, hkrati pa bo moralo za novo zaposlene pridobiti nove najete
prostore, kar posledično pomeni bistveno večja sredstva za najemnine in stroške najema.
Višja sredstva pa so planirana tudi na področju komunalnih storitev in komunikacij, kjer je
predviden porast stroškov zaradi novih zaposlitev in podražitev ter prevoznih stroških in
storitvah zaradi dotrajanosti obstoječih vozil in predvidenega nakupa dveh novih vozil
(registracija, zavarovanje) , stroškov najemnin in zakupnin, kjer se predvideva najem novih
prostorov za nove zaposlitve in delna rešitev obstoječe prostorske stiske.
Predlagamo tudi odprtje nove postavke »vzpodbujanje socialnega partnerstva« v višini 15 mio
SIT . MDDSZ meni, da se mora socialni dialog okrepiti tako na ravni delodajalskih kot na
strani delojemalskih organizacij, saj je potrebno okrepiti bipartitni dialog, kar narekujejo tudi
EU usmeritve. V ta namen je ministrstvo zaprosilo za sredstva iz programa PHARE 2001 in
pripravilo projekt. Poleg aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru projekta, je potrebno
vzpodbuditi socialni dialog tudi z drugimi aktivnostmi, predvsem pa je v tem okviru potrebno
vzpodbuditi strokovno usposabljanje s področij plačne politike in delovnih razmerij.
3659 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
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Sredstva so namenjena plačilom avtorskih pogodb, plačilom po pogodbah o delu, sodnim
stroškom in odvetniškim ter notarskim storitvam z različnih področij dela.
Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje programov
nevladnega sektoija
Ciljna skupina:
1. Ženske in otroci v materinskih domovih in zavetiščih
2. Osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju v stanovanjskih skupinah, dnevnih
centrih ter mreža centrov za svetovanje in zagovorništvo;
3. Svetovanje preko telefona otrokom, mladostnikom in drugim osebam v osebnih stiskah;
4. Invalidi v stanovanjskih skupinah oziroma bivalnih skupnostih za neodvisno življenje
invalidov, in drugi specializirani programi za organizacijo in vzpodbujanje neodvisnega
življenja invalidov;
5. Uživalci drog in njihovi bližnji v nizkopražnih programih, centrih za svetovanje in
vsakodnevno obravnavo ter uživalci drog v terapevtskih skupnostih in drugih programih, ki
omogočajo nastanitev;
6. Medgeneracijske in druge skupine za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem v
okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih;
7. Otroci in mladoletniki prikrajšani za normalno družinsko življenje v centrih s kratkotrajno
dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo;
8. Otroci in mladoletniki s težavami v odraščanju, ki doživljajo nasilje ali spolne zlorabe ali
otroci, ki živijo v družinah s težavami v medosebnih odnosih;
9. Žrtve nasilja, ki potrebujejo psihosocialno pomoč;
10. Brezdomci v sprejemališčih in zavetiščih;
11. Druge oblike samopomoči in medsebojne pomoč pri reševanju socialnih stisk in težav.
Pravna podlaga
Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl.
US RS, 1/99 in 41/92), Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur. 1. RS, št.
31/2000 - IX. točka) in 16. čl. Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in
obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Ur.l. RS, št. 98/99).
Vsebinska obrazložitev
Postavka Eksperimentalni in razvojni programi je namenjena za različne programe socialnega
varstva. Sredstva iz navedene postavke se delijo na javnem razpisu. Sredstva se zagotavljajo
za oblike dela s ciljnimi skupinami po Nacionalnem programu socialnega varstva. V letu 2000
je bilo sofinanciranih okoli 200 različnih programov na javnem razpisu. Od tega je bilo
izbranih 21 izvajalcev, s katerimi so bile sklenjene večletne pogodbe. Ti programi
dopolnjujejo javno službo in sodijo v mrežo socialnih programov, ki so nacionalnega pomena
(npr. programi za otroke in mladostnike, dnevnih centrov za osebe z dolgotrajnimi duševnimi
težavami, programi za neodvisno življenje invalidov, zatočišča za brezdomce, itd.). Za delo v
programih, ki dopolnjujejo javno službo so potrebne za strokovno obravnavo uporabnikov
redne zaposlitve. Tako se predvideva iz navedenih sredstev financirati delo najmanj 44 ljudi.
Za programe, ki dopolnjujejo javno službo predvidevamo v letu 2001 porabo sredstev v višini
226 milijonov tolaijev, iz ostali sredstev pa se bodo sofinancirali programi preko javnega
razpisa..
4076 Socialna zbornica
Ciljna skupina: Financiranje strokovnega združenja, ki izvaja javna pooblastila
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Pravna podlaga
Podlaga za delovanje in financiranje Socialne zbornice je opredeljena v 76 do 79. členu
Zakona o socialnem varstvu, UR. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in
41/99), v svoji funkciji pa jo opredeljuje tudi Nacionalni program socialnega varstva do leta
2005, Ur. list. RS št. 31/2000.
Vsebinska obrazložitev
Zbornica deluje od ustanovitve 1993. leta. V letu 1995 so organi zbornice sprejeli odločitev,
da se za potrebe izvajanja zahtevnih strokovnih nalog zbornice (izvajanje javnih pooblastil in
drugih z zakonom opredeljenih nalog) formira strokovna služba zbornice. Skladno z
dokumenti, sprejetimi na skupščini zbornice ter v pristojnih organih zbornice, Socialna
zbornica izvaja številne strokovne in operativne naloge, ki so še vedno v fazi razvoja ter
smiselnega in racionalnega povezovanjav Postopnost je pogojena tako z omejenimi
kadrovskimi kot materialnimi sredstvi, za socialno varstvo kot specifično multiprofesionalno
dejavnost pa je v Sloveniji značilno tudi dejstvo, da nima tradicionalno uveljavljene
povezovalne asociacije, ki jo sedaj kot osrednja strokovna institucija področja predstavljamo.
Dosežena in načrtovana dinamika razvoja strokovnih funkcij zbornice se odraža tudi v
postopnem povečevanju stroškov, kot smo ga opredelili v naslednjih točkah:
V dokumentih zbornice, ki jih je sprejel njen upravni odbor, naj bi strokovna služba zbornice
ob izteku drugega mandata njene skupščine (v osmih letih od ustanovitve, torej leta 2001)
vključevala 12 strokovnih delavcev. Ob upoštevanju objektivnih možnosti planiramo takšno
raven kadrovske zasedenosti v letu 2002.
Nove naloge, ki narekujejo načrtovane zaposlitve, so predvsem:
oblikovanje in razvijanje usposabljanja mentoijev pripravnikom v socialnem varstvu
(za strokovne delavce in sodelavce); oblikovanje osrednjih mentorskih baz ter
priprava pripravnikov za pridobitev licence (izvedba strokovnega izpita, preizkusa
usposobljenosti za delo v socialnem varstvu)
razvoj socialno varstvenih konceptov dela s posebnimi uporabniškimi skupinami
( uživalci prepovedanih drog; osebami s težavami v duševnem zdravju; trpinčene
osebe)
- razvoj standardov znanj za novo nastajajoče poklice v socialnem varstvu
oblikovanje programov osveščanja uporabnikov socialno varstvenih storitev o njihovi
dolžnosti aktivnega sodelovanja ter o njihovi pravici do izbire, do ugovora in varovanja
osebne integritete.
V zvezi z izvajanjem navedenih nalog povečanje stroškov narekujejo opravila, kijih izvajamo
v programu razvoj kadrov.
Stroški opreme delovnih mest, nadgradnja in obnova računalniške opreme, nakup strokovne
literature za knjižnico, stroški najemnine prostorov ter drugi materialni stroški
se prav tako povečujejo s prevzemanjem novih nalog.
4077 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva
Ciljna skupina: Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva
Pravna podlaga:
Možnost financiranja usposabljanja delavcev socialnega varstva je opredeljena v 73. členu
Zakona o socialnem varstvu, UR. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in
41/99).
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Vsebinska obrazložitev
Strokovno usposabljanje v skladu s pravilnikom o izobraževanju in strokovnem usposabljanju
delavcev na področju socialnega varstva organizira Socialna zbornica, kar je ena od nalog, za
katere je plačana na postavki 4076. Sredstva na tej postavki so namenjena strokovnim
delavcem in strokovnim sodelavcem, del sredstev pa tudi usposabljanju laičnih delavcev in
sicer za različne programe permanentnega strokovnega usposabljanja ter za pomoč pri
vključevanju v programe za pridobitev strokovne izobrazbe. Sredstva se dodeljujejo za
sofinanciranje izvedbe potijenih programov usposabljanja strokovnih delavcev, strokovnih
sodelavcev in drugih delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva ter sofinanciranje
izobraževanja strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev zaposlenih na področju
socialnega varstva. Izvedljivost Nacionalnega programa socialnega varstva je v tesni povezavi
z nadaljnjim usposabljanjem, ki zagotavlja večanje strokovne moči neposrednih izvajalcev s
pridobivanjem novih in dodatnih znanj.
Sredstva, ki so namenjena sofinanciranju potijenih programov izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev in sodelavcev ter sofinanciranju individualnega izobraževanja , so bila že
v izhodiščih iz leta 1995 ter 1996 načrtovana izredno skromno. Glede na raznolikost strok in
poklicev ter pričakovane visoke kakovosti izvajanjih socialno varstvenih storitev in
programov je povečevanje sredstev na tej postavki nujno, saj je le na ta način moč kreirati
strokovni razvoj nosilnega kadra področja.
4428 Izobraževanje
Sredstva so namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju delavcev ministrstva.
Udeležujejo se programov, ki se nanašajo na strokovno delo ministrstva in jih pripravljajo in
izvajajo različne strokovne institucije in državni organi. Za leto 2001 predvidevamo glede na
relilzacijo porabe sredstev v letu 2000 večja sredstva, s katerimi bi zaposlenim zagotovili
ustrezna izobraževanja za izvajanje nalog na ministrstvu, predvsem v smeri vključevanja v
EU.
4433 Sofinanciranje PHARE programov
Pravna podlaga je Osnutek Kovenante med Slovenijo in Švedsko št. Kovenanta SL9913.01.
V razrezu proračuna ni bila predvidena organizacija seminarjev in konferenc, ki jih je
potrebno sofinancirati v skladu z obveznostmi, ki bodo izhajale iz kovenante za izvedbo
projekta Consensus III.
5253 Sodelovanje s strokovnimi institucijami
Sredstva so predvidena za sodelovanje z institucijami pri izvedbi določenih strokovnih nalog
ali pripravi strokovnih izhodišč, pomembnih pri sistemskih rešitvah ali projektih in zahtevajo
specifična strokovna znanja.
5905 Seznanjanje javnosti s pravicami s področja socialne varnosti
Sredstva so planirana za seznanjanje občanov o pravicah, določenih s predpisi, ki jih
pripravlja ministrstvo na različnih področjih dela. Sem spada predvsem seznanjanje o
pravicah s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, delovnih razmerij, s področja
družine in socialnega varstva ter drugih.
5907 Stroški izvajanja investicij v javne zavode
Iz finančnih sredstev predvidenih na tej postavki bo ministrstvo krilo stroške izvajanja
investicij v javne zavode in sicer za pokritje stroškov oglaševanja javnih razpisov, pokritje
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stroškov, povezanih s postopkom vpisa državnega premoženja v upravljanje MDDSZ v
zemljiške knjige, izvedbe javnih razpisov.
6185 Delo organov in komisij
Sredstva so predvidena za delo organov in komisij, imenovanih na vseh področjih dela
ministrstva razen za tista, ki se financirajo iz posebnih proračunskih postavk, namenjenih
stroškom izvajanja posameznih zakonov ali programov.
7089 Sofinanciranje tiska in drugih projektov
Ministrstvo sofinancira mladinsko in družinsko periodiko ter strokovni tisk z vseh področij
dela ministrstva - pripravo in izdajo strokovnih publikacij, knjig, brošur, strokovnih revij in
drugih strokovnih gradiv. Prejemniki so različni prosilci, ki pripravljajo in izdajajo tak tisk.
Sredstva so predvidena tudi za sofinanciranje strokovnih konferenc, posvetov ali simpozijev s
področja dela ministrstva. Kriteriji in postopek dodeljevanja sredstev so določeni v Pravilniku
o merilih za sofinanciranje tiska, projektov, društev in drugih organizacij. Predloge obravnava
posebna komisija.
7172 Mednarodno sodelovanje
Pravna podlaga je:,
Sklep Odbora ministrov Sveta Evrope o organizaciji konference ministrov za družino Sveta
Evrope v Sloveniji,
Državni program za sprejemanje pravnega reda EU,
Strategija RS za pomoč Jugovzhodni Evropi,
Predlog organiziranosti RS za koordinacijo aktivnosti v Paktu stabilnosti za JV Evropo(MZZ,
št.PSJVE004/01)
Razlog povečanja sredstev na postavki je organizacija konference ministrov za družino Sveta
Evrope v Sloveniji, ter organizacija pripravljalnega sestanka za to konferenco.
Zaradi priprav na vključitev v EU so ustrezno povečani tudi študijski obiski, ki se bodo
nanašali predvsem na pripravo izvajanja koordinacije sistemov socialne varnosti.
K povečanju je prispevalo tu načrtovano povečanje sredstev za plačilo članarin mednarodnim
organizacijam in sicer UNICEF-u in sicer v višini 10.000USD.
V postavko so vključena sredstva za izvajane pomoči jugovzhodni Evropi (10.000.000 SIT)
Predlagamo, da Vlada v skladu s sklepom Vlade, da ko-ordinacija projkta Pakta stabilnosti ne
poteka preko MEOR, temveč resornih ministrstev, temu ustrezno sprejme sklep o
prerazporeditvi sredstev
7190Priznanja socialnega varstva
Ciljna skupina: Nagrade in priznanja strokovnim delavcem in sodelavcem na področju
socialnega varstva
Pravna podlaga
Minister za delo, družino in socialne zadeve je sprejel Pravilnik o nagradah in priznanjih za
delo na področju socialnega varstva (Ur. 1. RS št. 74/99), s katerim je predpisal vrsto in višino
nagrad ter kriterije in postopek za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega
varstva. Pravilnik ima podlago v 75. členu ZSV (Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94odl. US RS, 1/99 in 41/99).

Vsebinska obrazložitev
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Pravilnik določa največ 6 nagrad, ki po veljavnem pravilniku skupaj obsegajo vrednost 11
povprečnih bruto plač v višini zadnjega znanega podatka v mesecu, ko je sprejet sklep o
podelitvi nagrad in priznanj. Preračun obsega vrednosti nagrad (za mesec junij 2000, ki je
zadnji znani podatek izkazuje, da vrednost povprečne plače znaša 187.817,00 SIT), kar v
skupnem znesku protivrednosti 11 povprečnih plač znaša vrednost denarnih nagrad
2.065.987,00 SIT, del stroškov pa se poveča tudi zaradi spremembe vrednosti materialnih
stroškov (zlatnikov, srebrnikov ter plaket, stroški podelitve).
V nadaljnjih letih pa je mogoče načrtovati povečevanje te proračunske postavke skladno z
izhodišči, v katerih bo upoštevana inflacija za materialne stroške ter indeks povečevanja plač
v RS s katerimi so povezane denarne nagrade, saj indeks povečevanja plač (VI. 1999/VI.2000)
znaša 9,5%.

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

7867 Vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava podatkov po vojnih zakonih
Izvajanje in vzdrževanje informacijskega sistema ter dodatnih del pri organih za varstvo
vojnih invalidov in vojnih veteranov pri upravnih enotah v RS in obdelava podatkov za
izvajanje pravic.
Omogočanje nemotenega delovanja sistema, to je centralnega izplačevanja denarnih
prejemkov upravičencem s področja zakona o vojnih invalidih, zakona o vojnih veteranih,
zakona o žrtvah vojnega nasilja in zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo
1991.
Vzdrževanje informacijskega sistema in izvajanje računalniške podpore in mesečne obdelave
pri vzpostavljanju informacijskega sistema za izplačila prejemkov upravičencem, pravnim
osebam in izplačila drugih prejemkov po »vojnih zakonih«.Tekoče mesečno in nemoteno
izvajanje vzdrževanja in izdajanja računalniške podpore in mesečnih izplačil upravičencem,
pravnim osebam in izplačil drugih prejemkov po »vojnih zakonih«.
7870 Stroški izvajanja vojnih zakonov
Kritje stroškov izvajanja zakona o vojnih invalidih, zakona o vojnih veteranih, zakona o
žrtvah vojnega nasilja in zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (tiskanje
obrazcev, najemnine, stroški izpitnih komisij, pogodbe o delu, provizije).
Opravljanje nalog, zagotavljanje izvajanja in kritje stroškov citiranih zakonov.

8519 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1998 - SL 9807
22608 Spodbujanje socialnega dialoga
MDDSZ meni, da se mora socialni dialog okrepiti tako na strani delodajalskih kot
delojemalskih organizacij. Okrepiti je namreč potrebno bipartitni dialog, kar narekujejo tudi
EU usmeritve. V ta namen je ministrstvo zaprosilo za sredstva PHARE 2001 in pripravilo
projekt. Poleg aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru projekta, je potrebno spodbuditi socialni
dialog tudi z drugimi aktivnostmi, predvsem je v tem okviru potrebno zagotoviti ustrezno
strokovno podporo na področju industrijskih razmerij, zlasti kolektivnega delovnega prava in
plačne politike.
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22609 Stroški izvajanja zakona o socialnem varstvu
Pravna podlaga
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, ki je v drugi
obravnavi, za katerega se pripravlja tudi nov informacijski sistem za potrebe odločanja,
izvrševanje nadzora, spremljanje stanja, analize in izvajanje centralnega izplačila
vsebinski in finančni del
Sredstva so namenjena za izvajanje centralnih izplačil denarnih socialnih pomoči, ki bo
omogočeno z novim informacijskim sistemom. Glede na to, da je uporaba zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu predvidena s 1. 10. 2001, so sredstva
za stroške centralnih izplačil za leto 2001 predvidena le za zadnje tri mesece, v letu 2002 pa
so ti stroški predvideni za celo leto. Predlagana proračunska sredstva izhajajo iz višine
stroškov določene s pogodbo z izbranim izvajalcem podpisane v začetku leta 2000, povišane s
predvideno rastjo cen.
22610 Zagonski stroški delovanja novih enot ali socialno varstvenih zavodov
Pravna podlaga
Potrebe za začetek delovanja javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Vlada RS.
vsebinski in finančni del
Socialno varstvo obsega 170 javnih zavodov, ki imajo različne enote. Na področju socialnega
varstva se vzpostavlja pluralizacija izvajalcev, zaradi česar med izvajalce prihajajo tudi
koncesionaiji in druge statusne oblike izvajanja dejavnosti.
Ker se nekateri zavodi, njihove enote vzpostavijo z delovanjem v začetku leta, je potrebno
predvideti postavko iz katere bi se črpala sredstva predvsem za plače, davke in materialne
stroške. V letu 2001 je predvideno odprtje DU Ljutomer, DU Prevalje, DU Logatec ter VDC
Koper, VDC Postojna, VDC Tolmin, VDC Črnomelj, kar bo deloma pokrito tudi iz te
proračunske postavke.
22611 Stroški vodenja upravnega postopka
To je nova obveznost ministrstva, ki izhaja iz novega zakona o splošnem upravnem postopku.
4.

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

ProračunskA postavko 1286 Strokovni nadzor, na kateri ministrstvo načrtuje porabo v višini
6.500 tisoč SIT v letu 2001.
Ciljna skupina: Nadzor nad izvajalci storitev socialnega varstv a
Pravna podlaga
Možnost strokovnega nadzora je opredeljena v 102. do 108. členu Zakona o socialnem
varstvu, UR. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 41/99). Zakon
določa obseg nadzora in plačnika stroškov. Izvedbena \prašanja ureja na podlagi zakona
izdan Pravilnik o izvajanju strokovnega in upravnega nadzora na področju socialnega varstva.
S pluralizacijo socialno varstvenih storitev in izvajalcev teh storitev, ki je opredeljena
Nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2005. je potrebno zagotoviti strokovni
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nadzor ne le za obstoječe javne socialno varstvene zavode, temveč tudi izvajalce socialno
varstvenih storitev, ki jim bo podeljena koncesija za opravljanje teh dejavnosti.
Strokovni in upravni nadzor se opravlja kot reden nadzor po programu, ki ga sprejme
minister, pristojen za socialno varstvo. Program rednega nadzora se določi vsako leto posebej
z letnim planom. Nadzor mora biti v vsakem zavodu opravljen enkrat v obdobju treh let.
Poleg rednih nadzorov je ministrstvo dolžno organizirati in izvesti tudi nadzore na zahtevo
upravičenih predlagateljev, kijih opredeljuje zakon.
Vsebinska obrazložitev
Strokovni in upravni nadzor se izvajata na podlagi zakona in po določilih posebnega
pravilnika. Nadzor opravljajo komisije, ki jih imenuje minister iz liste strokovnjakov. Vsi
člani in članice komisij so zunanji sodelavci ministrstva in imajo pravico do nagrad za
opravljeno delo ter do povračila materialnih stroškov. Dosedanji sistem imenovanja komisij in
njihovega dela sta se pokazala kot neučinkovita, zlasti pa so dolgotrajni postopki, ki pripeljejo
do končnega poročila. Komisije tako opravijo letno le približno 20 kompletnih nadzornih
pregledov, kar je približno le tretjina zakonsko določenega obsega. Ministrstvo zato pripravlja
spremembe in dopolnitve pravilnika tako, da bodo v dejavnost strokovnih in upravnih
nadzorov vključeni tudi strokovni delavci ministrstva, ki bodo posebej zadolženi za izvedbo
letnih programov nadzora. V ta namen je bil v okviru ministrstva ustanovljen poseben
oddelek za nadzor, ki pripravlja nujne spremembe predpisov in natančnejšo metodologijo
izvajanja nadzorov. Na ta način se bo povečalo število opravljenih nadzorov, kar bo povečalo
stroške za zunanje člane komisij. Taka gibanja se bodo nadaljevala še v letu 2002, ko naj bi
zagotovili, da se opravi reden strokovni in upravni. nadzor nad vsemi izvajalci socialno
varstvenih storitev enkrat v treh letih, kot to določa zakon.
Nadzor opravi tri-članska komisija, ki jo s sklepom imenuje minister. Člani komisij so zunanji
sodelavci, ki jih kot strokovnjake predlaga za uvrstitev na listo Socialna zbornica Slovenije.
Stroški nadzora vsebujejo nagrado za opravljeno delo in povračilo materialnih stroškov. Za
leto 2001 je predvidenih 25 rednih in približno 10 izrednih nadzorov.

20022601
1.

DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

V ta podprogram spadajo družinski prejemki, kot so določeni v zakonu o družinskih
prejemkih (Uradni list RS, št. 73/95, 65/93, 71/94, 26/99) in sicer denarno nadomestilo za čas
dopusta ob rojstvu otroka, dopusta za nego in varstvo otroka ter daljšega dopusta za nego in
varstvo otroka, otroški dodatek, pomoč za opremo novorojenca, dodatek za nego otroka in
starševski dodatek.
Podprogram vključuje proračunsko postavko 2195 Družinski prejemki in starševska
nadomestila, za katero planiramo porabo v višini 86.460.500 tisoč SIT ali 41,9% vseh
sredstev ministrstva za leto 2001.
2.

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

Na področju starševskega varstva predvidevamo zagotoviti nadomestila vsem staršem, ki
koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka. Z različnimi vrstami
družinskih prejemkov, med katerimi je največ sredstev namenjeno za otroški dodatek,
zagotavlja država dodatna sredstva kot pomoč družinam z otroki.
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3.

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

Osnova za denarno nadomestilo za čas dopusta ob rojstvu otroka, dopusta za nego in varstvo
otroka ter daljšega dopusta za nego in varstvo otroka je povprečna mesečna plača oziroma
povprečna osnova, od katere upravičenec plačuje prispevke za porodniško varstvo v zadnjih
12 mesecih pred mesecem obveznega nastopa porodniškega dopusta. Osnova ne more biti
nižja od minimalne plače. Denarno nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100%
osnove. Usklajuje se z gibanjem povprečnih plač v Republiki Sloveniji. Med družinske
prejemke uvrščamo otroški dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek in dodatek
za nego otroka. Višina otroškega dodatka je določena v zakonu, usklajuje pa se dvakrat letno
in sicer koncem januarja in junija v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.
Pomoč ob rojstvu otroka se zagotavlja v denaiju ali v obliki zavitka in se usklajuje
trimesečno, skladno z rastjo cen izdelkov. Višina starševskega dodatka in dodatka za nego
otroka je določena v zakonu in se usklajuje z rastjo zajamčene plače.
4.

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

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

20022603
1.

REJNIŠTVO

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Rejništvo je oblika družbenega varstva otrok, ki je določena z Zakonom o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/89, člen 155). Rejnino sestavljajo materialni
stroški za otroka in nagrada za delo rejnice.
Podprogram vključuje proračunske postavke:
7019 Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje rejnic in rejnikov
7057 Rejnine
Za podprogram ministrstvo načrtuje porabo v skupni višini 810.000 tisoč SIT ali 0,4%
potrebnih sredstev za leto 2001.
2.

\avedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
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Rejništvo je oblika družbenega varstva, ki se izvaja v družinah, kar je za otrokov psihofizični
razvoj izrednega pomena. Ta oblika nadomestnega varstva je v Sloveniji dobro razvita in
razširjena in jo bomo tudi v bodoče ohranili in nadgradili.
3.

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

Rejnino sestavljajo materialni stroški za otroka in nagrada za delo rejnice. Višino rejnine
določa Vlada RS s sklepi. Poleg tega se za določeno število rejnic, ki opravljajo rejništvo kot
samostojen in edini poklic, plačujejo iz državnega proračuna tudi prispevki za socialno
varnost.
4.

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

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

20022604
1.

MATERINSKI DOMOVI IN ZAVETIŠČA

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram vključuje proračunsko postavko:
4074 Materinski domovi in zavetišča za otroke in ženske žrtve nasilja
za kateri ministrstvo načrtuje porabo v višini 146.054 tisoč SIT.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
3.

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

4074 Materinski domovi in zavetišča za otroke in ženske žrtve nasilja
Ciljna skupina:
Ženske in otroci v materinskih domovih in zavetiščih
Otroci in mladoletniki prikrajšani za normalno družinsko življenje v centrih s
kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo;
Otroci in mladoletniki s težavami v odraščanju, ki doživljajo nasilje ali spolne zlorabe
ali otroci, ki živijo v družinah s težavami v medosebnih odnosih;
Žrtve nasilja, ki potrebujejo psihosocialno pomoč;
Pravna podlaga
Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl.
US RS, 1/99 in 41/92), Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur. 1. RS, št.
31/2000).
vsebinska obrazložitev
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V okviru konta 4133 se financira javni zavod Materinski dom Ljubljana. Poleg tega so se iz
sredstev v letu 2000 sofinancirali Materinski dom v Straži, Materinski dom Postojna,
Materinski dom Solkan, Materinski dom Pelikan na Gumnišču z enoto v Višnji Gori,
zatočišče za ženske žrtve nasilja v Ljubljani, Varna hiša v Mariboru, zatočišče v Celju,
zavetišče v Krškem, itd. V skladu s strategijo predloga nacionalnega programa socialnega
varstva do leta 2005 razvijajo izvajalci programov materinskih domov in zavetišč za ženske in
otroke žrtve nasilja učinkovito mrežo strokovne pomoči, prispevajo k razvoju pluralnosti
socialne dejavnosti ter z ustreznim odzivanjem na zaznane potrebe oblikujejo nove pristope za
pomoč za navedeno populacijo. Za izvajalce je vpeljan sistem sofinanciranja za daljše
časovno obdobje (do 5 let) preko javnega razpisa, da se omogoči stabilno izvajanje
programov, saj gre v teh programih za vsakodnevno kontinuirano socialno delo z uporabniki.
V letu 2000 se iz sredstev po večletnih pogodbah sofinancira 5 programov in eden javni
zavod. Učinek mreže je že opazen, ugotavlja se, daje potrebno gostoto mreže ohranjati vsaj v
njenem minimalnem obsegu, ki ga omogočajo programi, ki v tem trenutku že delujejo in jih
hkrati okrepiti, predvsem kadrovsko ter jim omogočiti večji obseg dela.
Za delo v programih, ki dopolnjujejo javno službo so potrebne za strokovno obravnavo
uporabnikov redne zaposlitve. Tako se je iz navedenih sredstev poleg javnega zavoda v
Ljubljani, financiralo delo najmanj 17 ljudi v programih zavetišč in materinskih domov, kijih
izvajajo različni izvajalci. Navedena sredstva naj bi zagotavljala tudi širitev mreže novo
nastalih materinskih domov in zavetišč na posameznih območjih. Ob zmanjšanju sredstev ni
možno zagotoviti v celoti izvajanje nacionalnega programa socialnega varstva.

4.

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

20022605
1.

-

DRUGI PROGRAMI V POMOČ DRUŽINI

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

V ta podprogram spada sofinanciranje dveh nevladnih organizacij, ki imata v slovenskem
prostoru povsem specifičen položaj in vlogo in sicer Zveza prijateljev mladine Slovenije in
Društvo Slovenski odbor za UNICEF, sofinanciranje programov, ki so namenjeni neposredno
družinam oziroma posameznim njenim članom in podpirajo njeno nastajanje in delovanje ter
stroški, ki so povezani z izvajanjem zakonov s področja družine.
Podprogram vključuje proračunske postavke:
4070 Nevladne organizacije na področju otroka in družine
4071 Programi v podporo družini
7140 Stroški izvajanja zakonov s področja družine
za katere namenjamo v letu 2001 sredstva v skupni višini 156.279 tisoč SIT ali 0,1% vseh
sredstev.
2.

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

Zveza prijateljev mladine Slovenije kot nacionalna organizacija za področje otroka in družine
ima v slovenskem prostoru poseben položaj predvsem zaradi njene regionalne razvejanosti.
Društvo Slovenski odbor za UNICEF ima kot nevladna organizacija posebno pomembno
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vlogo pri promoviranju poslanstva UNICEF v naši državi. Med programe v podporo družini
sodijo programi ali enkratni projekti, ki se odvijajo izven javne službe, predvsem v okviru
nevladnih organizacij. Ti programi se nanašajo na informiranje, izobraževanje in svetovanje
staršev, partneijev, zakoncev in otrok, programi za pomoč družini ter programi za vzgojo
družinskih članov tistih družin, v katerih živijo otroci s posebnimi potrebami.
3.

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

Sofinanciranje Zveze prijateljev mladine je programsko. Izvajalec kot organizacija na
nacionalni ravni utijuje organiziranost in delovanje ter razvoj dejavnosti v podporo otroku in
družini preko društev in občinskih zvez prijateljev mladine in izvaja samostojne nacionalne
programe in programe, ki so sinteza dejavnosti društev in občinskih zvez.
Naloga društva Slovenski odbor za UNICEF je, da predstavlja UNICEF v Sloveniji, podpira
njegovo delo pri promociji in uresničevanju otrokovih pravic ter pomaga pri zadovoljevanju
potreb otrok širom po svetu in doma, širi javno zavest in spodbuja javno podporo UNICEFu
z neposrednim izvajanjem programov ter zbiranjem sredstev za UNICEF iz privatnih virov.
Programi in izvajalci programov v podporo družini bodo izbrani na javnem razpisu, višina
sredstev pa bo odvisna od skupne vrednosti programa in od ocene pomembnosti programa, ki
jo bo določila posebna komisija na podlagi meril.
Pravna podlaga za predvidena izplačila stroškov izvajanja zakonov s področja družine je
Zakon o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94, 73/95, 26/99), Zakon o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/89) v povezavi z Zakonom o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 41/99) ter Resolucija o izvajanju družinske
politike(uradni list RS, št. 40/93).
4.

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

Za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju otroka je za leto 2001
predvideno 17,3 mio SIT, za sofinanciranje programov v podporo družini 26,3 mio SIT, za
kritje stroškov za izvajanje zakonov s področja družine pa 112,7 mio SIT in sicer za kritje
stroškov izdelave in tiskanje obrazcev za uveljavljanje posameznih pravic; stroškov izvajanje
mesečnih obdelav v okviru enotnega informacijskega sistema za izvajanje zakona o
družinskih prejemkih, rejnin in preživnin ter izvajanje centralnih obdelav; stroškov
spremljanja kakovosti zavitka; stroškov storitev izvajalca za polnjenje in distribucijo zavitkov
za opremo novorojenca; poštnine za mesečno pošiljanje izplačilnih listkov porodnicam in
pošiljanje podatkov v zvezi z dohodnino meseca januarja, mesečno pošiljanje obvestil
rejnicam, pošiljanje obvestil o uskladitvi višine preživnin; predujmov za opravljanje izvršilnih
dejanj v postopku, ki jih mora po določilih Konvencije o uveljavljanju preživninskih
zahtevkov v tujini založiti MDDSZ kot posredniški organ; za opravljanje strokovnega dela za
zdravniške komisije, ki izdajajo mnenja v zvezi z uveljavljanjem pravice do dodatka za nego
otroka; izdelava strokovnih mnenj in stroškov za delo zdravniških komisij, ki izdajajo mnenja
v zvezi z uveljavljanjem pravice do dodatka za nego otroka ter plačila zdravniških komisij
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki na osnovi Pravilnika o izvajanju dopusta za
nego in varstvo otroka (Ur. 1. RS, št. 2/97) izdajajo mnenja v zvezi z daljšim dopustom za
nego in varstvo otroka,
v RS.
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20042601
1.

CENTRI ZA SOCIALNO DELO

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke:
1283 Dejavnost centrov za socialno delo
1288 Računalniška oprema CSD
4073 Krizni centri
4442 Poslovni prostori CSD
7147 Interventne službe CSD
za katere ministrstvo načrtuje porabo v višini 4.868.962 tisoč SIT ali 2,4% skupaj potrebnih
sredstev ministrstva v letu 2001.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
3.

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

Dejavnost centrov za socialno delo
Ciljna skupina: Uporabniki socialnega varstva - storitve javnih zavodov
Pra\-na podlaga
Podlaga za delovanje centrov za socialno delo je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu
(Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 41/99), opredeljuje pa jih tudi
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, Ur. list. RS št. 31/2000, IV/2 kot del
javne službe na področju socialnega varstva, ter številni drugih zakoni, ki podajajo posamezna
javna pooblastila za delo centrov za socialno delo.
vsebinska obrazložitev
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo zagotavljalo sredstva za izvajanje nalog, ki
jih centri za socialno delo (v nadaljevanju CSD) opravljajo kot javno službo po Zakonu o
socialnem varstvu in za izvajanje nalog, ki so javna pooblastila in jih CSD nalaga druga
zakonodaja (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmeijih, Zakon o družinskih prejemkih,
Kazenski zakonik, Zakon o izvajanju kazenskih sankcij, Stanovanjski zakon, itd.). Obseg
javnih pooblastil in obseg ukrepanja in odločanja pri njihovem izvajanju seje v preteklih letih
stalno povečeval, število delavcev pa že nekaj let ostaja nespremenjeno.
V letu 2001 je predvideno povečanje obsega sredstev za dejavnost CSD zaradi učinkov
izvajanja kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Sredstva za plače
in druge izdatke zaposlenim bodo povečana zaradi celoletne obveznosti za izplačilo dodatkov,
ki so se v letu 2000 izplačevali le zadnje pol leta.
V letu 2000 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zagotavljalo sredstva iz
državnega proračuna za izvajanje dejavnosti v 62 centrih za socialno delo skladno z Zakonom
o socialnem varstvu. Število zaposlenih delavcev na centrih je ostalo približno na ravni
preteklega leta. Še vedno je na posameznih centrih število zaposlenih nižje od potrebnega
števila zaposlenih po normativih, ker sredstva niso omogočala povečanega števila zaposlenih.
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Večje število podzaposlenih strokovnih delavcev je prisotno v CSD, Domžale, Kranj, Nova
Gorica, Novo mesto, Škofja Loka, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič Rudnik in Grosuplje. Zaradi
sprejema nove zakonodaje na področju socialnega varstva in varstva družine v skladu z NPSV
se bo obseg zaposlenih povečal v naslednjih petih letih. Pretežna kadrovska struktura bo
zajemala strokovne delavce z visoko izobrazbe po kriterijih iz ZSV. Obseg storitev in obseg
uporabnikov socialnega varstva se povečuje, zato je bilo pri načrtovanju porabe na tej
postavki predvideti zaposlitve novih strokovnih delavcev. Nov zakon o socialnem varstvu bo
predvidoma začel veljati oktobra 2001, po izračunih pa se predvideva zaposlitev še dodatnih
20 strokovnih delavcev od 1. 9. 2001, za uvajanje sprememb delovanja in sprejema novih
nalog, ki jih predvidevajo tudi zakoni s področja družinskega varstva pa še 20 strokovnih
delavcev od 1. 11. 2001.

1288 Računalniška oprema CSD
Ministrstvo s finančnimi sredstvi te proračunske postavke zagotavlja ustrezno računalniško
opremo - priklop na HKOM - in njeno enotno vzdrževanje ter standardne programske
opreme. Končni cilj je enotno delovanje informacijskega sistema ISCSD v vseh centrih za
socialno delo, ki bo podpiral izvajanje zakonodaje na področju starševskega varstva,
družinskih prejemkov, socialnega varstva, zakonske zveze in družinskih razmerij.
4073 Krizni centri
Ciljna skupina: Otroci v različnih socialnih težavah
Pravna podlaga
Možnost delovanja Kriznih centrov je opredeljena v 59. členu Zakona o socialnem varstvu,
UR. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 41/99), opredeljuje pa jih tudi
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, Ur. list. RS št. 31/2000, alineja V,- 2.2.,
kot del javne službe na področju socialnega varstva.
vsebinska obrazložitev
V letu 1995 je začel delovati prvi krizni center v Republiki Sloveniji, kije namenjen mladim,
ki imajo v teh centrih možnost pridobiti pomoč zaradi različnih socialnih problemov.
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 opredeljuje možnost ustanovitve do 8.
kriznih centrov.
V letu 2000 so od 13. 7. 2000 delovali 3 krizni centri. V letu 2001 je predvideno da bo v
zadnjem trimesečju ustanovljen 4. krizni center, ustanovitev 5 kriznega centra pa je
načrtovana v zadnjem trimesečju leta 2002. Nacionalni program socialnega varstva dopušča
možnost ustanovitve do 8 KC, zato so v proračunu načrtovani novi krizni centri ter
financiranje ostalih skozi vse leto v normativu 5 zaposlenih v posameznem kriznem centru.
Zaradi načrta povečevanja kapacitet bodo planirana tudi investicijska sredstva, ki bodo
namenjena za nakupe ali najemnine prostorov, obnove in delno v nakup opreme, kar bo
predlagano pri posebni postavki.
4442 Poslovni prostori CSD
Predvidena finančna sredstva bo ministrstvo namenilo za dograditev in opremo CSD Novo
mesto, plačilo drugega obroka za nakup CSD Sevnica, za v lanskem letu izvedenih javnih
razpisov za nakup poslovnih prostorov CSD Trbovlje in CSD Koper, adaptacijo CSD Jesenice
in CSD Škofja Loka, plačilo telefonske centrale za CSD Tržič ter za strokovno nadzorstvo
nad gradbenimi deli.
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7147 Interventne službe CSD
Ciljna skupina: Otroci v različnih socialnih težavah
Pravna podlaga
Navodilo o ravnanju z mladoletnikom, ki se izmika izvršitvi vzgojnega ukrepa Ur. L. SRS št.
12/79. Tovrstno navodilo pa predvideva tudi novi Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij 171.
čl. (Ur. 1. RS št. 22/2000), ki predvideva ponovno sprejetje oziroma obnovo tega pravilnika v
soglasju z ministrstvom pristojnim za notranje zadeve in socialne zadeve. Predlog tega
pravilnika pripravljamo tudi na MDDSZ. Podlaga za ohranitev te postavke so tudi potrebe
intervenc, ki se dotikajo intervenc do ostalih ogroženih skupin ali posameznikov v različnih
socialnih stiskah.
vsebinska obrazložitev
Interventne službe so postale glede na pogodbo o izvajanju redne dejavnosti centrov za
socialno delo del njihove redne dejavnosti. Ohranitev samostojne postavke je potrebna zaradi
pokrivanja materialnih stroškov, ki se jih plačuje izključno na podlagi računov ter stroškov
nagrad izvajalcev, ki se za to dejavnost črpajo neposredno iz te proračunske postavke. Obseg
števila begavcev iz vzgojnih zavodov ter število ostalih intervenc zaradi socialne
problematike je težko predvidljivo, vsekakor pa so te intervence namenjene za najhujše oblike
socialne problematike kot so: pobegi otrok iz vzgojnih zavodov in od doma, nasilje v
družinah, poskusi samomorov, obravnava zapuščenih otrok, obravnava trpinčenih otrok, ipd.
Koeficient za nagrade strokovnim delavcem, ki delujejo v okviru interventnih služb je 3,13.
Ta količnik je bil dodan centrom za socialno delo, ki pokrivajo regijsko interventno službo za
tekoče pokrivanje stalne pripravljenosti. Pri izračunu tega količnika gre za 30% urne postavke
na osnovi osnovnega količnika za poklic socialnega delavca s količnikom 2,75 z dodatki za
delo ponoči in nedeljsko praznično delo. Stalna pripravljenost traja od 19 ure do 7 ure
naslednjega dne, čas med 15 in 19 uro pa je potrebo pokrivati s prerazporejanjem delavcev.
Ta izračun predstavlja zelo nizko obračunsko vrednost delovanja teh interventnih služb, ki pa
imajo pomembno funkcijo, saj so ustanovljene na regionalni ravni in pokrivajo različne vrste
intervenc v katerih nastopa izrazita socialna problematika.
Naraščanje obsega postavke je načrtovano skladno z izhodiščem povečanja inflacije, dejansko
pa bo naraščanje sredstev v tej postavki skladno z naraščanjem plač (indeks naraščanja plač je
višji od inflacije) in morebitnimi spremembami na temu področju, ki bodo izhajale iz
kolektivne pogodbe za dejavnost socialnega varstva ali načrtovanega zakona o javnih
uslužbencih v normativnem delu, če se bo le-ta dotikal plač.
4.

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

20042602
1.

SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram vključuje proračunske postavke:
1045 Dom paraplegikov
1276 Vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji
2197 Računalniška podpora za potrebe invalidov
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2486 Prevozi slepih
4441 Nakup službenih vozil za socialnovarstvene zavode
4443 Poslovni prostori in oprema VDC
4444 Poslovni prostori in oprema zavodov za usposabljanje
4996 Stanovanjske skupnosti
7094 Institucionalno varstvo v zavodih
7886 Koncesije na področju socialnega varstva
za katere ministrstvo načrtuje porabo v višini 5.668.428 tisoč SIT ali 2,8% celotnih potrebnih
sredstev ministrstva za leto 2001.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):

3.

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

1045 Dom paraplegikov
Ciljna skupina: pomoči invalidom
Podlaga:
Potrebe na področju socialnega varstva.
Vsebinska obrazložitev
Zaradi potreb socialnega varstva po skrbi za invalide na področju socialnega varstva je to
postavko smiselno ohraniti zaradi različnih projektov na področju varstva invalidov, ki v
obliki različnih intervencijskih zahtevkov prihajajo na MDDSZ.
1276 Vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji
Ciljna skupina: Odrasle osebe z duševnimi motnjami
Pravna podlaga
Možnost delovanja varstveno delovnih centrov je opredeljena v 17, 42, 43, 52,100, členu
Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in
41/99), opredeljuje pa jih tudi Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, Ur. list.
RS št. 31/2000, alineja IV,- 2., kot del javne službe na področju socialnega varstva.
vsebinska obrazložitev
V skladu z usmeritvami Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005, po
katerem se do leta 2005 načrtuje vzpostavitev 2500 mest za dnevno obliko varstva VDC je
za načrtovanje obsega sredstev za leti 2001 in 2002 na tej proračunski postavki možno
predvideti
letni porast za cca. 80 novih varovancev, kar se tudi dejansko ujema z
dosedanjimi
letnimi povečanji obsega dejavnosti v javnih zavodih od leta 1996 dalje.
Povečan obseg se bo realiziral s sprejemom novih varovancev v okviru obstoječih možnih
kapacitet v VDC, z dokončanjem gradenj oz. adaptacij novih kapacitet in z najemom
poslovnih prostorov.
Sprejem novih varovancev, ki sicer poteka skozi celo leto, je možno predvideti v obsegu 30
varovancev v obdobju od 1.1. do 31.8. in v obsegu 50 varovancev v obdobju od 1.9. do
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31.12. V obdobju od 1.9 do konca leta je povečano število vključitev v VDC povezano z
zaključkom šolskega leta 2000 /20001 oz. 2001/2002, ko se za varovance zaključi
izobraževanje in usposabljanje.
V predvidenih sredstvih za leti 2001 in 2001 so zajeta tudi sredstva za povečan obseg
števila zaposlenih delavcev (glede na predvideno letno povečano število varovancev) ter
sredstva za izvedbo nadaljnje reorganizacije VDC - ustanovitev 4 samostojnih socialno
varstvenih zavodov VDC letno.
Zaposlitev novih delavcev za širitev dejavnosti VDC se v posameznem letu načrtuje s 1.4.
za 8 delavcev ( lx VE t.s., 5x V t.s. in 2x IV t.s.) in v obdobju od 1.9. za 8 delavcev ( lx
VII t.s., 5xVI t.s. in 2x IV t.s.).
Za izvedbo reorganizacije VDC je vsako leto od 1.8. načrtovana zaposlitev 4 v.d.
direktoijev (VII t.s.) ter 4 računovodskih delavcev (VI t.s.) in 4 administrativnih delavcev (
V t.s.).
V okviru razpoložljivih sredstev bo pri nekaterih elementih cene ( prevozi varovancev,
prehrana varovancev) iz skupine - blago in storitve- potrebno upoštevati opredelitve delovne
skupine za oblikovanje materialnih normativov VDC.
2197 Računalniška podpora za potrebe invalidov
Ciljna skupina: Invalidne osebe
Pravna podlaga
Potreba po vsestranski pomoči invalidom je opredeljena v ZSV (Ur. list RS št. 54/92, 56/92,
13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 41/99), opredeljuje pa jo tudi Nacionalni program
socialnega varstva do leta 2005, Ur. list. RS št. 31/2000 ter Zakon o izvrševanju proračuna Ur.
list RS št. 5/96, 78/98, 91/98, 9/00).

vsebinska obrazložitev
Za invalide je izredno pomemben dostop invalidov do interneta, kot medija ki omogoča
komunikacijo, poslovanje in tudi zaposlitev. Na ta način se jim poveča možnost
komuniciranja z okoljem in se jim tako zmanjša njihova izoliranost. Prva pogodba z
Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije, Jamova 39, Ljubljana za individualni dostop
invalidov do interneta je bila sklenjena v novembru 1996. Število invalidov, ki jim ARNES
omogoča dostop do interneta, se povečuje, obseg sredstev pa se po dogovoru vsako leto
poveča za indeks inflacije. Na ta način je planirana tudi postavka za leto 2001 - 2002.
2486 Prevozi slepih
Ciljna skupina: slepi in slabovidni ter njihovi spremljevalci in osebe z mišično distrofijo s
spremljevalci
Pravna podlaga
Potreba po vsestranski pomoči invalidom je opredeljena v ZSV (Ur. list RS št. 54/92, 56/92,
13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 41/99), opredeljuje pa jo tudi Nacionalni program
socialnega varstva do leta 2005, Ur. list. RS št. 31/2000.
vsebinska obrazložitev
Olajšave prevoznih stroškov za slepe in slabovidne osebe ter mišično in živčno-mišično
obolele invalide in njihove spremljevalce se uveljavljajo na podlagi "Samoupravnega
sporazuma o pravici slepih in njihovih spremljevalcev do znižane oziroma brezplačne
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vozovnice v notranjem potniškem prometu" (Ur.list SRS, št. 19-21-1-81-5 z dne 15.1.1984, št.
4/84 in št. 19-20/8-87/5 z dne 14.8.1987) in veljajo za brezplačne oziroma znižane vozovnice
z javnimi prevoznimi sredstvi.
Invalidi imajo pravico do šest voženj letno od začetnega do namembnega kraja in nazaj v
notranjem javnem prometu. Ravno tako imajo pravico do popusta pri izrednih prevozih
(skupinski izleti), ko jih organizirajo društva slepih in slabovidnih. Osnova za izračun je
odobrena cena potniškega prometa.
Finančna sredstva se planirajo v višini, kot jih je določal sporazum, letno povečanih v skladu s
proračunskimi možnostmi.
V Sloveniji je približno 5000 slepih in slabovidnih oseb, ki jim je priznana pravica do znižane
vozovnice v notranjem potniškem prometu, kar se financira iz te postavke.

-

4441 Nakup službenih vozil za socialnovarstvene zavode
Ministrstvo bo v letu 2001 sicer v zmanjšanem obsegu nadaljevalo z nakupom vozil,
potrebnih za prevoz varovancev varstveno delovnih centrov.
4443 Poslovni prostori in oprema VDC
Ministrstvo iz predvidenih finančnih sredstev te proračunske postavke načrtuje v letu 2001
dograditev in opremo bivalne enote INCE Mengeš, dokup opreme za bivalne enote v VDC
Tolmin, Črnomelj in Krško, pričetek izgradnje VDC Slovenske Konjice, VDC Žalec in VDC
Zagoije ob Savi ter za projektno dokumentacijo VDC Nova Gorica.
4444 Poslovni prostori in oprema zavodov za usposabljanje
Iz predvidenih finančnih sredstev bo ministrstvo financiralo dograditev nadomestnih objektov
Zavoda za usposabljanje dr. Marijana Borštnarja v Dornavi, del opreme tega zavoda in delno
sofinanciranje izgradnje čistilne naprave. Manjši del finančnih sredstev bo porabljen za
projektno dokumentacijo za gradnjo Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna in za pokritje
stroškov varovanja dograjenega in opremljenega objekta tega zavoda - enota Maribor, ki ga
zaradi pritožb sosede na gradbeno dovoljenje ni mogoče predati namenu.
4996 Stanovanjske skupnosti
V skladu s predvidenim delovanjem novih stanovanjskih skupnosti za invalidne osebe in
osebe s težavami v duševnem zdravju so predvidena sredstva namenjena za nakup ustreznih
prostorov.
7094 Institucionalno varstvo v zavodih
Ciljna skupina: Otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
Pravna podlaga
Podlaga za delovanje tovrstnih javnih zavodov je opredeljena v 54. členu Zakona o socialnem
varstvu (Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in 41/99), opredeljuje
pa jih tudi Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, Ur. list. RS št. 31/2000,
alineja IV.- 2., kot del javne službe na področju socialnega varstva.
vsebinska obrazložitev
Strategija uresničevanja institucionalnega varstva je usklajena z Nacionalnim
socialnega varstva do leta 2005.
Izvajalci socialno varstvenih storitev so socialno varstveni zavodi:
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem,
Zavod za usposabljanje in varstvo Dobrna,
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Zavod dr. Marijana Borštnaija Domava,
Center Dolfke Boštjančič, Draga - IG in
Dom Matevža Langusa Radovljica.
Socialno-varstveni zavodi izvajajo, v skladu s sklenjenimi pogodbami, naslednje socialno
varstvene storitve:
- institucionalno varstvo in usposabljanje po posebnem zakonu, oskrbo ter vodenje
otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem
razvoju
- odločanje o namestitvi, premestitvi in odpustu iz zavoda.
V 1. odst.l6.člena zakona o socialnem varstvu je navedeno, da institucionalno varstvo obsega
vse oblike pomoči v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se
upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa
bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.
V skladu s 3. odst. 16. člena zakona o socialnem varstvu institucionalno varstvo otrok in
mladoletnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju obsega, poleg že
navedenih storitev, še usposabljanje po posebnem zakonu, oskrbo in vodenje.
Institucionalno varstvo iz 16. člena Zakona o socialnem varstvu se v skladu 98. čl. Zakona o
socialnem varstvu financira iz proračuna Republike Slovenije.
7866 Koncesije na področju socialnega varstva
Ciljna skupina: Odrasli uporabniki s težavami v duševnem zdravju - invalidne osebe
Pravna podlaga
Možnost delovanja varstveno delovnih centrov na podlagi koncesije je opredeljena v 42. členu
Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl. US RS, 1/99 in
41/99), opredeljuje pa jih tudi Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, Ur. list.
RS št. 31/2000, alineja IV.- 2., kot del javne službe na področju socialnega varstva.
vsebinska obrazložitev
V skladu z določilom 42.člena Zakona o socialnem varstvu je storitev vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji javna služba na področju socialnega varstva, ki jo na
podlagi koncesije lahko opravljajo tudi druge pravne osebe ali zasebniki.
Merila za obseg javne službe za to storitev določa socialno varstveni program, kar v
konkretnem primeru pomeni letno povečanje zacca. 80 mest
Povečan obseg se dosegel z vsakoletnim razpisom javnega natečaja.
V načrtovanih sredstvih so zajeta sredstva za financiranje te storitve za 80 varovancev
letno od 1.8. do konca leta in prav tako od 1.8. do konca leta za stroške zaposlitve 16
novih delavce ( 5 x VII t.s. in 11 x V t.s.).
V tej proračunski postavki pa so zajeta tudi sredstva za podelitev koncesije na področju
psihosocialne pomoči družini z odraslo invalidno osebo.
V skladu z določilom 89.člena Zakona o socialnem varstvu se dejavnost pomoči družini za
dom, ki jo na podlagi koncesije lahko opravljajo pravne osebe ali zasebniki, financira iz
sredstev proračuna republike Slovenije.
Merila za obseg te dejavnosti določa socialno varstveni program, ki določa, da je do leta
2005 psihosocialno pomoč družini z odraslo osebe z zmerno, težko ali najtežjo motnjo v
duševnem razvoju ali s težko motnjo v telesnem razvoju, ki ni vključena v noben drug
program, potrebno zagotoviti 790 uporabnikom ali letno 158 uporabnikom.
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Za izvedbo načrtovanega obsega te dejavnosti je potrebo o zagotoviti sredstva za plače,
prispevke, materialne stroške in druge izdatke letno za 8 izvajalcev - strokovnih delavcev (
VE t.s.-specialnih pedagogov, psihologov oz. socialnih delavcev) vsako leto od 1. avgusta
do konca leta tj. po končanem javnem natečaju.
4.

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

20042603
1.

SOCIALNO VARSTVO STARIH

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke:
1047 Centri za pomoč na domu - zagonski stroški
4075 Stanovanjske skupine
6195 Investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih zavodov
6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema posebnih socialnovarstvenih zavodov
7881 Intervencije socialnega varstva
7884 Program mreže domov za starostnike
za katere ministrstvo načrtuje porabo v višini 1.433.613 tisoč SIT ali 0,7% vseh potrebnih
sredstev ministrstva za leto 2001.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):

3.

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

1047 Centri za pomoč na domu - zagonski stroški
Sredstva so namenjena sofinanciranju postavitve centrov za pomoč na domu na podlagi
Programa razvoja varstva starejših za obdobje do leta 2005. S programom je predvidena
vzpostavitev mreže regijskih centrov za pomoč na domu (okvirno 10), pri čemer se iz
državnega proračuna financira 30% vrednosti investicije. Predvidena sredstva v letu 2001 so
namenjena sofinanciranju 4 centrov, za katere je Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve na podlagi poziva občinam že sprejelo sklep o določitvi prve in druge prioritete za
dodelitev sredstev iz državnega proračuna.
4075 Stanovanjske skupine
Ciljna skupina: Osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, invalidi v stanovanjskih
skupinah oziroma bivalnih skupnostih za neodvisno življenje invalidov
Pravna podlaga:
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Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl.
US RS, 1/99 in 41/92), Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur. 1. RS, št.
31/2000.
vsebinska obrazložitev
Sredstva iz postavke Stanovanjske skupine so namenjena za bivanje in zagotavljanju
strokovne podpore pri bivanju oseb težavami v duševnem zdravju in invalidov. Sredstva iz
navedene postavke se delijo na javnem razpisu oziroma se v okviru javnega razpisa sklepajo s
posameznimi izvajalci petletne pogodbe. Sredstva se zagotavljajo za delo in materialne
stroške za delovanje stanovanjskih skupin v skladu s ciljnima populacijami po Nacionalnem
programu socialnega varstva. V letu 2000 je bilo iz navedenih sredstev sofinancirano
delovanje 13 stanovanjskih skupin. Učinek mreže je že opazen, ugotavlja se, daje potrebno
gostoto mreže ohranjati vsaj v njenem minimalnem obsegu, ki ga omogočajo programi, ki v
tem trenutku že delujejo ter v skladu s programom Nacionalnega varstva do leta 2005 razširiti
mrežo stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju na 100 mest in 100 mest
za invalide v bivalnih skupnostih.
Za delo v programih, ki dopolnjujejo javno službo so potrebne za strokovno obravnavo
uporabnikov redne zaposlitve. V prejšnjem letu se je iz navedenih sredstev financiralo delo
najmanj 9 ljudi. Iz navedenih sredstev naj bi se sofinanciral v letu 2001 vsaj 4 novo nastale
stanovanjske skupine in stanovanjske skupine za osebe z dolgotrajnimi težavami, ki so bile
ustanovljene konec leta 2000 v Mariboru, Ljubljani in Kamniku oziroma bo v njih zaposlenih
16 ljudi. Tako predvidevamo sofinanciranje delovanja vsaj 20 stanovanjskih skupin v katerih
bo vključenih okoli 80 uporabnikov. Brez navedenih sredstev ni možno izvajati program
socialnega varstva do leta 2005.
6195 Investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih zavodov
V letu 2001 načrtujemo le izvedbo že v letu 2000 predvidenih vzdrževalnih del: Dom Petra
Uzaija Tržič, Varna hiša Ljubljana, Dom Nine Pokorn Grmovje, DSO Novo mesto ter za
delno izvedbo v letu 2000 predvidenih vzdrževalnih del v Domu Tišje Šmartno pri Litiji in
Domu upokojencev Izola.
6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema posebnih socialnovarstvenih zavodov
Ministrstvo bo s predvidenimi sredstvi pričelo z adaptacijo bolnišnice v Stari Gori za potrebe
Posebnega socialnega zavoda Stara Gora in naročilo projektno dokumentacijo za adaptacijo
objektov DVZ Prizma Ponikve.
7881 Intervencije socialnega varstva
Glede na dokaj dotrajane objekte, v katerih se nahajajo nekateri socialno varstveni zavodi, se
žal vse večkrat dogodijo neplanirane in nepričakovane situacije, ki zahtevajo interventno
ukrepanje človeških življenj in premoženja.
7884 Program mreže domov za starostnike
V nadaljevanju izvajanja programa razvoja varstva starejših na področju socialnega varstva do
leta 2005 bo ministrstvo predvidena finančna sredstva namenilo za poravnavo stroškov
izgradnje DSO Šentjur, DSO Logatec, za dograditev in opremo DSO Prevalje in DSO
Ljutomer in Dnevni center v DSO Lendava. Pričelo pa bo z sofinanciranjem izgradnje DSO
Maribor in DSO Ljubljana ter Dnevni center v DSO Črnomelj in DSO Kranj.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
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20042604
1.

SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke:
7016 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
za katere ministrstvo načrtuje 16.815.707 tisoč SIT ali 8,1 % vseh potrebnih sredstev
ministrstva v letu 2001.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):

3.

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

7016 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Ciljna skupina: materialno ogroženi, odrasle invalidne osebe
Pravna podlaga:
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 - odi. US RS, 1/99, 41/99, 36/00
in 54/00), Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, ki je v
drugi obravnavi, Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list
SRS, št. 41/83) in sicer 8., 9. in 10. člen, Zakon o varstvu družinskih članov osebe v obvezni
vojaški službi (Uradni list SRS, št. 8/1978).
Ta sredstva zagotavljajo izplačila socialno varstvenih dajatev, to je denarnih dodatkov in
denarnih pomoči kot edinega vira preživljanja, denarnih socialnih pomoči, ko bodo po
sprejetju zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu nadomestila
socialno varstvene dajatve, stroškov za zdravstveno zavarovanje prejemnikov denarnih
pomoči kot edinega vira preživljanja in kasneje trajne denarne socialne pomoči, nadomestil za
invalidnost in stroškov za zdravstveno zavarovanje prejemnikov le-teh ter oskrbnin družinskih
članov osebe v obvezni vojaški službi.
Podkonto 411200: Denarni dodatek
Sredstva so namenjena za izplačilo denarnih dodatkov po Zakonu o socialnem varstvu. Glede
na to, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, ki je v
drugi obravnavi, predvideva začetek uporabe zakona s 1.10.2001, predlagana sredstva v višini
8,1 milijarde SIT zagotavljajo izplačila denarnih dodatkov le za prvih 9 mesecev - do
1.10.2001. Pri tem je v letu 2001 predvideno enako število prejemnikov kot v preteklem letu
in sicer 32.777 povprečno mesečno prejemnikov denarnega dodatka in 2.090 prejemnikov
denarnega dodatka za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Predvidena sredstva
zagotavljajo tudi izplačilo dodatka za tujo nego in pomoč za 122 predvidenih upravičencev in
stroške nakazil denarnih dodatkov. S predvideno povprečno višino denarnih dodatkov za leto
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2001 - 25.802 SIT je upoštevana rast zajamčene plače, ki poleg dohodkovnega položaja samih
prejemnikov in njihovih družinskih članov določa višino denarnega dodatka.
Podkonto 411201: Denarne pomoči kot edini vir preživljanja
Sredstva so namenjena za izplačilo denarnih pomoči kot edinega vira preživljanja po Zakonu
o socialnem varstvu. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem
varstvu, kije v drugi obravnavi, predvideva začetek uporabe zakona s 1.10.2001, v prehodnih
določbah pa za prejemnike edinega vira določa tri mesečno prehodno obdobje, v katerem
morajo centri za socialno delo ugotoviti, če ti prejemniki izpolnjujejo pogoje za dodelitev
trajne denarne socialne pomoči po novem zakonu. Glede na navedeno predlagana sredstva v
višini 318 milijonov SIT zagotavljajo izplačila denarnih pomoči kot edinega vira preživljanja
za prvih 9 mesecev za povprečno mesečno število prejemnikov 1.154 (za 2% manj kot
preteklo leto), za zadnje 3 mesece pa za 387 prejemnikov povprečno mesečno. Predvidena
sredstva zagotavljajo tudi izplačilo dodatka za tujo nego in pomoč za 102 predvidenih
upravičencev in stroške nakazil denarnih pomoči kot edinega vira preživljanja. S predvideno
povprečno višino denarnih pomoči za leto 2001 - 26.487 SIT je upoštevana rast zajamčene
plače.
Podkonto 411202: Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih
Po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb se izplačujejo naslednje
materialne pravice: nadomestila za invalidnost v višini 35% povprečnega mesečnega OD na
zaposlenega v RS v minulem letu, dodatki za tujo nego in pomoč v višini 10% oz. 20% od
iste osnove ter nadomestila za invalidnost, ki predstavljajo razliko med deležem pripadajočih
družinskih pokojnin in višino nadomestila za invalidnost. Valorizacija pomoči se opravlja
enkrat letno s 1. aprilom na osnovi ugotovljenega porasta čiste plače. SI. aprilom se tudi
na novo ugotavljajo višine razlik med deleži pokojnin in nadomestilom. Večletno
spremljanje števila upravičencev kaže, da se je vsako leto število upravičencev povečevalo
za najmanj 70 oseb.
Sredstva so planirana v okviru veljavnih predpisov. Višina nadomestila za invalidnost se po
letih povečuje v skladu s predvideno rastjo povprečnih plač po izhodiščih, saj je po zakonu
vezana na povprečno plačo v Republiki Sloveniji. Predvideno je, da se bo število
upravičencev povečevalo in sicer za 70 vsako leto.
Podkonto 411203: Zdravstveno zavarovanje prejemnikov denarne pomoči kot edinega vira
preživljanja
Ta sredstva zagotavljajo plačilo zdravstvenega zavarovanja za prejemnike denarnih pomoči
kot edinega vira preživljanja in niso zdravstveno zavarovani iz drugega naslova. Pri planiranju
letnih sredstev za leto 2001 so upoštevana sredstva iz leta 2000 povišana za letno inflacijo po
izhodiščih (7,8%), kar znaša 70 milijonov SIT in 73,6 milijonov SIT za leto 2002 ob
upoštevanju 5,2% letne inflacije.
Podkonto 411204: Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno prizadetih
Poleg same pravice - nadomestilo za invalidnost iz naslova Zakona o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb je država po Zakonu o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 - odločba US
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RS, 6/99 in 56/99) - člen 15 (16.točka) in člen 48, dolžna zagotoviti tudi plačilo
zdravstvenega zavarovanja tistim prejemnikom, ki iz drugega naslova niso zavarovani (kot
družinski člani ali prejemniki družinske pokojnine). Višina prispevka je določena vil. členu
Zakona o prispevkih za socialno varnost (U.l. RS št. 5/96). Pri planiranju sredstev v
naslednjih letih se upoštevajo sredstva iz preteklega leta, povišana za letno inflacijo po
izhodiščih.
Podkonto 411205: Varstvo družin vojakov
Oskrbnina pripada družinskim članom osebe v obvezni vojaški službi, če skupaj s svojimi
družinskimi člani nimajo takih rednih dohodkov, ki bi presegli z zakonom določeno
zajamčeno plačo na družinskega člana. Število prejemnikov se je v preteklem letu precej
povečalo in sicer iz 7 na 11 prejemnikov povprečno mesečno. Glede na to je tudi v letu 2001
predvideno povečanje števila prejemnikov in sicer na 14 povprečno mesečno, ki naj bi na
enaki ravni ostalo tudi v letu 2002. Višina oskrbnine je povečana v skladu s predvideno rastjo
zajamčene plače.
Podkonto 411213: Denarna socialna pomoč
Sredstva so namenjena izplačilu denarnih socialni pomoči na podlagi predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, ki je v drugem branju v Državnem
zboru in katerega začetek uporabe je predviden s 1.10.2001. Zakon namesto socialno
varstvenih dajatev uvaja denarno socialno pomoč, s katero se upravičencem zagotavljajo
sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini minimalnega dohodka, ki
je precej višji od veljavnega cenzusa. To zahteva precejšna dodatna sredstva, saj se bo
povišala povprečna višina denarne socialne pomoči, kot tudi število prejemnikov denarne
socialne pomoči in sicer za 27.680 prejemnikov. V zakonu je predlagano, da se novi cenzusi
in nove višine uveljavijo s 1.10.2001, razen za prvo odraslo osebo v družini ali samskega
upravičenca. Pri slednjem je predlagano povečanje bistveno večje kot pri nadaljnjih
družinskih članih, in sicer naj bi se cenzus in najvišja možna višina pomoči v primerjavi z
veljavno ureditvijo povečala za 64%. Zato je pri teh upravičencih predvidena postopna
uveljavitev in sicer v višini 80% od 1.10.2001 do 1.7.2002, 90% od 1.7.2002 do 1.1.2003 in v
višini 100% od 1. 1. 2003 dalje.
Glede na navedeno predlagana sredstva v višini 4,4 milijarde SIT za leto 2001 zagotavljajo
izplačila denarnih socialnih pomoči za 58.885 prejemnikov mesečno v zadnjih 3 mesecih, kar
pomeni 23.251 več prejemnikov glede na veljavno ureditev. Povprečna višina denarne
socialne pomoči znaša 24.479 SIT na prejemnika, pri čemer ocenjujemo, da bo povprečna
višina za sedanje prejemnike znašala 31.836 SIT, za nove pa 13.204 SIT povprečno mesečno.
Povprečna višina denarne socialne pomoči je odvisna od strukture prejemnikov, od njihovega
lastnega dohodka, s katerim razpolagajo ter od višine cenzusa - osnovnega zneska
minimalnega dohodka. V letu 2001 je višina osnovnega zneska minimalnega dohodka
usklajena na način, kot je predvideno s predlogom zakona - upoštevana je stopnja inflacije za
december 2000 glede na december 1999. Predvidena sredstva zagotavljajo tudi izplačilo
dodatka za pomoč in postrežbo za 224 predvidenih upravičencev.
Predlagana sredstva za leto 2002 v višini 19,3 milijarde SIT zagotavljajo izplačila denarnih
socialnih pomoči za 60.380 prejemnikov mesečno, kar pomeni za 1.495 prejemnikov več kot
v letu 2001 - zaradi uveljavitve 90% osnovnega zneska minimalnega dohodka za prvo odraslo
osebo s 1.7.2002. Povprečna višina denarne socialne pomoči znaša 26.496 SIT na prejemnika,
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od tega 34.975 za sedanje prejemnike in 13.957 za nove prejemnike. V letu 2002 je višina
osnovnega zneska minimalnega dohodka usklajena na način, kot je predvideno s predlogom
zakona - upoštevana je stopnja inflacije za december 2001 glede na december 2000.
Predvidena sredstva zagotavljajo tudi izplačilo dodatka za pomoč in postrežbo za 224
predvidenih upravičencev.
4.

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

20042606
1.

SOCIALNO VARSTVO ŽRTEV VOJNEGA NASILJA

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Izvajanje varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter prejemnikov
republiških priznavalnin. Podprogram vključuje proračunsko postavko 6838 Transferi vojnim
invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja, za katero ministrstvo načrtuje porabo v višini
16.237.142 tisoč SIT, kar pomeni 7,9% vseh potrebnih sredstev ministrstva v letu 2001.
2.

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

Zakon o vojnih invalidih (Ur.l.RS, št. RS, št. 63/95, 19/97 in 75/97); Zakon o pravicah žrtev v
vojni za Slovenijo 1991 (Ur.l.RS, št. 49/97); Zakon o vojnih veteranih (ur.l.RS, št. 63/95 in
108/99); Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l.RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 43/99 in 28/00);
Zakon o republiških priznavalninah (Ur.l.SRS, št. 27/71); Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 9/92).
3.

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

Financiranje invalidnin in drugih prejemkov vojnim invalidom in družinskim članom.
Upoštevano je število upravičencev (6.300-6.500 osebnih in do 3.500 družinskih), višina
prejemkov v letu 2000. Predvidena rast prejemkov v letu 2001, redna letna prevedba
invalidskih in družinskih dodatkov. Financiranje pravice do veteranskega dodatka in dodatka
za pomoč in postrežbo vojnih veteranov (5.000 - 5.500 oseb), do 250 dodatkov za tujo
pomoč. Financiranje pravice do doživljenjske mesečne rente (dodatnih 5.400 izvršljivih
odločb, skupno financiranje republiških priznavalnin). Financiranje prispevkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje vseh navedenih upravičencev, ki niso zavarovani na drugi podlagi.
4.

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

Zagotovitev izplačil po navedenih zakonih priznanih pravic, prevedenih invalidskih,
družinskih in vetaranskih dodatkov, poračun doživljenjske mesečne rente za nazaj od 1. dne
naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.
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20042607
1.

SOCIALNO VARSTVO ZASVOJENIH

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:

Podprogram pomeni proračunsko postavko 2485 Socialna rehabilitacija zasvojenih za katero
ministrstvo načrtuje porabo v višini 200.439 tisoč SIT ali 0,1% vseh potrebnih sredstev
ministrstva v letu 2001.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):

3.

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

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

reševanja

socialne

vsebinska obrazložitev
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov neposredne pomoči uživalcem
prepovedanih drog in alkohola, ki jih izvajajo zlasti nevladne organizacije. V Sloveniji se
povečuje tako število oseb, ki imajo težave zaradi uživanja prepovedanih drog in/ali alkohola
kot tudi število tistih, ki iščejo pomoč. Povečana sredstva v letu 2001 so namenjena
sofinanciranju širitve obsega delovanja.
V skladu s strategijo Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 razvijajo
izvajalci programov učinkovito mrežo strokovne pomoči, prispevajo k razvoju pluralnosti
dejavnosti ter z ustreznim odzivanjem na zaznane potrebe oblikujejo nove pristope za pomoč
zasvojenim in njihovim bližnjim.
Učinek mreže je že opazen, ugotavlja pa se, da je potrebno gostoto mreže doseči vsaj v
njenem minimalnem obsegu, ki ga omogočajo programi, ki v tem trenutku že delujejo. Te
programe je potrebno okrepiti predvsem kadrovsko in jim omogočiti večji obseg dela.
Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog
(Ur.l. RS, št. 98/99 - ZPUPD) določa v 16. členu obveznost uporabnika proračunskih sredstev,
da sofinancira verificirane program v višini najmanj 80%. Kljub temu, da svet za droge, ki
verificira programe zamuja s postopkom verifikacije je verjeti, da bodo programi, s katerimi
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so bile v letu 1998 sklenjene pogodbe za obdobje sofinanciranja v letih od 1998 do leta 2002
izpolnjevali pogoje in kriterije za verifikacijo.
Obveznosti za sofinanciranje, ki so bile sprejete s pogodbami za sofinanciranje za obdobja od
leta 1998 do 2002 in od leta 2000 do leta 2004 znašajo ob upoštevanju predvidene eskalacije
cen za 4,5%: 131.400.542,00 SIT. V tem znesku so predvideni zneski sofinanciranja v obsegu
dela 8 vodij programov in 22,5 strokovnih izvajalcev programa ter materialni stroški.
Ob upravičenem predvidevanju, da bodo programi, s katerimi so bile v letu 1998 sklenjene
pogodbe za obdobje sofinanciranja v letih od 1998 do leta 2002 verificirani znaša ta znesek
162.078.685,00 sit.
Programi, ki se razvijajo in so že sofinancirani z strani ministrstva v letu 2000, potrebujejo za
nadaljnji razvoj (prehod iz faze preverjanja možnosti v fazo učinkovitega in s tem
upravičljivega delovanja sredstva v višini 42.581.652,00 sit. Vsota predstavlja sredstva v
višini 12 plač strokovnih izvajalcev in sredstva za izvajanje 30 skupin za samopomoč (klubi
zdravljenih alkoholikov, društva za medsebojno pomoč staršev uživalcev drog....).
Minimalni znesek, ki zagotavlja tak obseg dela, da so učinki tega dela opazni, v skladu z
določili ZPUPD ter zaradi učinkov finančno upravičljivi znaša v letu 2001 206 MIO SIT.
Tak obseg dela zagotavlja možnost, da se zmanjšajo dobe čakanja za vključitev v programe in
se s tem posledično poveča kvaliteta programov, da se zagotovi možnost izbire med programi
(evalvacija programov znotraj EU je pokazala, daje eden od najpomembnejših elementov, ki
zagotavlja učinkovito obravnavo tovrstnih težav prav možnost izbire med različnimi
programi!) ter, da se zagotovi visoko usposobljen in motiviran strokovni kader. Manjši obseg
dela omogoča samo preveijanje strokovnih idej v posameznih programih, ne more pa
zagotavljati mreže strokovne pomoči, ki bi dolgoročno lahko pomembno vplivala na odnos do
uživanja drog v Sloveniji.
4.

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
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Leto 2001
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov

27 MINISTRSTVO ZA ZDRA VSTVO
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP

[2711

^Ministrstvo za zdravstvo

X

0303 Mednarodna pomoč
03032701 Razvojna in humanitarna pomoč
7283 Humanitarna pomoč
1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva
17012701 Urejanje sistema zdravstva
3023 Plače
1964 Medicinski tisk
3347 Materialni stroški
5523 Najemnine
6138 Sredstva za delo odbora za investicije v javne zdravstvene zavode
6174 Prostorski plan Slovenije
7123 Strokovni nadzor in javna pooblastila
7284 Mednarodno sodelovanje
7891 Zdravstveni svet
7892 Verifikacija prostorov za zasebno zdravstveno delo
7893 Strokovni izpiti
6105 Projekt reforme zdravstvenega varstva
7075 Raziskovalne naloge in študije
7077 Univerzitetne naloge
7079 Aplikativne študije
7082 Zdravstveno informacijski sistem
7124 Obrambne priprave zdravstva in katastrofne medicine
7125 Publicistična dejavnost
2913 Invesncije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
8263 Seminar o ravnanju z nevarnimi snovmi - TUJA DONACUA
8432 Projekt reforme zdravstvenega sektorja - TUJA DONACIJA
1445 Akredi tacije zdravstvenih zavodov
1703 Bolnišnično zdravstvo
17032701 Investicijska vlaganja v bolnimice
1072 Adaptacija Stare Gore - Paviljon IV- bolnišnica za predšolsko
invalidno mladino
1077 SBAtu rska Sobota - gi neko loško porodni oddelek
2204 Izgradnja pediatrične klinike
2446 Invesncije v zdravstvu
1704 Nadomestila, povračila in odškodnine
/ 7042 701 Odškodnine obolelim
8288 Odškodnine
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17062701 I arovanje, preučevanje in krepitev zdravstvenega
stanja prebivalcev
7084 Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva
7195 Sofinanciranje društev s področja zdravstva
5527 Programi EU na področju javnega zdravja
6130 Ciljni raziskovalni projekt Zdravje
6715 Varsr. o potrošnikov zdravstvenega varstva
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Predhodna
realizacija 2000
~
(2)"

Predlog
proračuna 2001
O)

(4H3):Č2)

Indeks

6.151.105 II

5.572.298^]

7.756.318

139,£J

804
804
804
691.795
691.795
267.018
1.268
97.034
66.016
* 3.276
2.126
45.249
16.961
5.846
7.860
14.949
104.163
7.7 73
3.005
25.816
1.099
3.730
1.096
17.510
0
0
0
2.888.315
2.888.315
80.000

6.912
6.912
6.912
653.412
653.412
332.774
8.985
109.745
64.436
3.143
2.126
41.733
12.903
1.788
10.308
13.909
4.694
14.643
80
0
1.099
3.544
1.785
12.053
8
13.655
0
2.516.119
2.516.119
80.000

7.340
7.340
7.340
1.538.284
1.538.284
432.296
5.000
111.006
140.000
3.262
2.190
51.778
25.000
8.600
15.000
19.000
639.713
37.500
0
0
0
6.100
1.839
30.000
0
0
10.000
3.109.649
3.109.649
72.204

106.2
106,2
106.2
235.4
235.4
129.9
55,7
101,1
217.3
103.8
103.0
124.1
193,7
481.0
145.5
136.6
13.626,9
256.1
0.0

0
590.357
2.217.958
12.639
12.639
12.639
1.416.206
1.380.356

392
305.356
2.130.371
12.781
12.781
12.781
1.326.801
1.290.133

0
221.902
2.815.543
13.573
13.573
13.573
1.439.098
1.400.912

0.0
72,7
132.2
106.2
106,2
106.2
108.5
108.6

1.261.283
7.503
27.371
7.131
1.511

1.172.993
6.391
34.762
1.069
1.511

1.255.063
4.616
36.921
0
802

107,0
72,2
106,2
0.0
53.1

0,0
172.1
103,0
248.9
0.0
0,0
123.6
123,6
90.3
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Leto 2001
v tisoč tolarjih

27MINISTRSTVO ZA ZDRA VSTVO
MIN/PU/GPR/PPR/PP

Sprejeti
proračun 2000
(i)

6855 Nacionalni programi boja proti AIDS
7083 Zdravstvena prosveta in vzgoja
7085 Programi za krepitev zdravja
1446 Program varovanja zdravja delavcev
J451 Analize tobačnih izdelkov
17062 702 Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva
5218 Zdravstveno varstvo pred ionizirajočimi sevanji
17062703 Preprečevanje zasvojenosti
5617 Programi preprečevanja zasvojenosti z dovoljenimi in
nedovoljenimi drogami
1707 Drugi programi na področju zdravstva
17072701 Zbiranje krvi in organov za presajanje
5524 Transplantacijska dejavnost
7086 Zbiranje krvi
17072702 Nujno zdravstveno varstvo
5525 Center za zdravljenje odvisnih od drog
6856 Nujna medicinska pomoč
7121 Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja
7894 Programi terapije in nadzora
7122 Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb
17072703 Zdravstvo na demografsko ogroženih območjih
7184 Zdravstvo - demografsko ogrožena območja
17072704 Sekundariji in pripravniki
1292 Sekundariji
1452 Pripravniki - zobozdravniki
1453 Pripravniki ostali poklici
[2712 | Urad RS za sodelovanje s Svetovno zdravstveno
organizacijo
1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva
/ 7012701 Urejanje sistema zdravstva
5992 Plače
4529 Materialni stroški
6133 Delovanje nacionalnih koordinatorjev
6132 Izvajanje programov sodelovanja z WHO
2914 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
[2713 ^Zdravstveni inšpektorat RS
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4.000
59.938
9.468
0
0
25.890
25.890
10.778
10.778

3.849
64.600
5.061
2.000
28.000
27.702
27.702
10.484
10.484

1.141.346
220.335
111.242
109.093
114.979
17.956
7.313
37.081
9.419
43.210
33.956
33.956
772.076
772.076
0
0

1.056.273
199.221
90.128
109.093
108.935
17.956
3.325
35.304
8.146
44.205
9.400
9.400
738. 718
738.718
0
0

1.648.374
23 S. 838
120.000
115.838
223.512
19.357
7.869
39.675
8.611
148.000
31.370
31.370
1.157.654
758.304
134.557
264.793

63.930

18.591

63.930
63.930
7.687
49.129
1.354
4.078
1.682

18.591
18.591
8.519
5.050
1.167
3.804
52

839.894
839.894
668.955
87.305
6.355
5.163
26.721
45.395
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Predlog
proračuna 2001
(3)

5.600
60.489
9.468
0
0
25.920
25.920
9.930
9.930

887.600 ir

1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva
17012 701 Urejanje sistema zdravstva
5993 Plače
4530 Materialni stroški
5529 Najemnine
5530 Izvršbe
2915 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
5531 Zagotovitev pogojev za delo zdravstvene inšpekcije na meji lastna udeležba

Predhodna
realizacija 2000
(2)

K

845.106
K
802.201
802.201
688.670
86.038
6.335
878
1.901
18.379

Indeks
(4H3):(2)
96,2
107,8
53,5

107,0
107.0
97,3
97,3
156.1
118,4
133.1
106.2
205,2
107,8
236.7
112,4
105.7
334.8
333,7
333.7
156,7
102,7

98.211 ||

528,31

98.211
98.211
10.477
81.987
1.171
4.529
47

528.3
528,3
123.0
1.623.6
100.3
119.1
90.8

960.9201|"

113,7|

901.234
901.234
789.137
88.483
6546
800
6.714
9.554

112.3
112,3
114.6
102.8
103,3
91.1
353,3
52.0
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27 MINISTRSTVO ZA ZDRA VSTVO
MIN/PU/GPR/PPR/PP

Sprejeti
proračun 2000
(i)

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17062 702 Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva
6135 Meritve in analize emisij onesnaženosti
6136 Analize vzorcev
6137 Ionizirana sevanja
Urad RS za zdravila
1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva
17012701 Urejanje sistema zdravstva
8222 Plače
8225 Materialni stroški
2916 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
8653 Študijski obisk EMEA - tuja donacija
[271^J[UradRS^z^^
1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva
17012701 Urejanje sistema zdravstva
6175 Plače
6176 Materialni stroški
6189 Akreditacija laboratorijev
6369 Medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi snovmi
6312 Konvencija o kemičnem orožju
6279 Investicije in investicijsko vzrievanje državnih organv
1459 Seminar o ravnanju z nevarnimi snovmi
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17062702 Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva
6348 Monitoring pesticidov
6350 Preventiva zastrupitev
6349 Program kemične varnosti
6368 Razvoj toksikologije
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Predlog
proračuna 2001
(3)

Indeks
(4)=(3):(2)

47.706
47.706
5.104
40.135
2.467

42.905
42.905
0
40.571
2.334

59.686
S9.686
9.600
47.682
2.404

139.1
139,1

93.164

94.089

136.453 ||

145,0^

136.453
136.453
103.101
27.048
5.609
695

145.0
145,0
168,5
128,5
90,3
12.3

194.367

117;

93.164
93.164
55.393
30.842
6.929
0

K
94.089
94.089
61.190
21.051
6.214
5.634

148.313

16S.664|r

K

98.531
98.531
44.999
10.559
26.879
2.053
2.262
11.779
0
49.782
49.782
15.287
25.108
5.050
4.337
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

114.169
114.169
70.444
25.150
12.000
997
2.213
3.365
0
51.495
51.495
9.620
23.935
4.655
13.285

K
135.748
135.748
100.671
24.035
330
964
2.330
6.337
1.081
58.619
58.619
5.146
27.522
11.916
14.035

117.5
103,0

118.9
118,9
142.9
95.6
2,8
96.7
105.3
188,3
113.8
113,8
53,5
115,0
256,0
105,6
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27MINISTRSTVO ZA ZDRA VSTVO
Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000

MIN/K3/K4

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
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 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storit\-e
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4023 Pre vozni stroški in stori tve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
4028 Davek.na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
410 Subvencije
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
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 dria\ e
4133 T ekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih
služb
414 Tekoči transferi v tujino
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
420} Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Imvsticijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
430 Investicijski transferi
4300 In\-esticijski transferi drugim ravnem države
4307 ln\"esticijski transferi javnim zavodom in javnim
gospodarskim zavodom
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Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
J2L

969.242
846.140
26.986
54.332
38.908
1.079
57
1.739
141.060
78.509
61.132
532
887
539.545
130.132
47.313
36.393
15.773
55923
19.122
92.085
0
142.804
24.503
24.503
12.781
12.781
174.253
174.253
2.251.469
9400
2.242069

14.48%
12,64%
0,40%
0,81%
0,58%
0,02%
0,00%
0,03%
2.11%
1,17%
0,91%
0,01%
0,01%
8.06%
1,94%
0,71%
0,54%
0,24%
0,84%
0,29%
1,38%
0,00%
2,13%
0.37%
0,37%
0.19%
0,19%
2.60%
2,60%
33.63%
0,14%
33,48%

1.200.237
1.037.465
30.579
65.654
49.035
1.189
64
16.251
172.959
96.266
74.948
655
1.090
1.371.022
636.969
53.663
38.848
15.535
89.314
46.384
147.843
62.486
279.980
42.000
42.000
13.573
13.573
198.012
198.012
2.912.019
19.370
2.892 649

13.12%
11,34%
0,33%
0.72%
0,54%
0,01%
0,00%
0,18%
1.89%
1,05%
0,82%
0,01%
0,01%
14.99%
6,96%
0,59%
0,42%
0,17%
0,98%
0,51%
1,62%
0,68%
3,06%
0.46%
0,46%
0.15%
0,15%
2.16%
2,16%
31.84%
0,21%
31,63%

123.8
122.6
113,3
120.8
126.0
110.2
111.7
934.3
122.6
122,6
122.6
123.1
122.9
254.1
489.5
113.4
106.7
98,5
159,7
242.6
160.5

41.675
41 675
2.529.219
0
0
557.305
0
1.747.445
0
170.595
53.874

0.62%
0,62%
37.77%
0,00%
0,00%
8,32%
0,00%
26,10%
0,00%
2,55%
0,80%

44.261
44.261
3.161.856
34.010
3.500
379.182
0
2.467.641
32.775
0
244748

0.48%
0,48%
34.57%
0,37%
0,04%
4,15%
0,00%
26,98%
0,36%
0,00%
2,68%

106.2
106,2
125.0

12.000
0
12000

0.18%
0,00%
0,18%

30.330
2.000
28.330

0.33%
0,02%
0,31%

252.8

196.1
171.4
171,4
106.2
106.2
113.6
113.6
129.3
206.1
129,0

68,0
141,2
0,0
454,3

236,1
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
27

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

17012701

UREJANJE SISTEM A ZDRAVSTVA

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Ministrstvo za zdravstvo z organi v sestavi (Urad za sodelovanje s Svetovno zdravstveno
organizacijo, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Urad za zdravila in Urad za
kemikalije) v okviru podprograma Urejanje sistema zdravstva, ustvarja potrebne pogoje za
pripravo in izvajanje zdravstvene politike in mednarodno sodelovanje. Vključevanje v
Evropsko unijo zahteva poleg prilagajanja pravnega reda na posameznih področjih tudi
krepitev inštitucij za izvajanje nalog, povezanih s področji varstva potrošnikov, živil,
drogami, kozmetiko, igračami, zdravili, kemikalijami...
Poleg osnovnih nalog, kijih ministrstvo opravlja kot upravni organ za področje zdravstvenega
varstva, bo večje težišče delovanja ministrstva na nalogah, povezanih s projektom razvoja
upravljanja sistema zdravstvenega varstva.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Podprogram bo izvajan v skladu s cilji in usmeritvami Nacionalnega programa zdravstvenega
varstva Republike Slovenije-zdravje za vse do leta 2004. V tem okviru bosta najpomembnejša
cilja:
- utrditev sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji
- prevzemanje pravnega reda Evropske unije - sprejem ustreznih zakonskih in podzakonskih
predpisov
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Večina proračunskih postavk v okviru podprograma je namenjena zagotavljanju pogojev za
delovanje ministrstva in organov v sestavi: plače, materialni stroški, najemnine, investicijsko
vzdrževanje, delovanje Zdravstvenega sveta in različnih komisij ter odborov.Mednarodno
sodelovanje bo ministrstvo izvajalo v okviru postavke 7284 - Mednarodno sodelovanje in v
okviru delovanja Urada za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo in postavk 6132 Izvajanja programov sodelovanja z WHO in 6133 -Delovanja nacionalnih koordinatoijev.
Sofinanciranje raziskovalnih nalog in aplikativnih študij s področja zdravstva bo ministrstvo
financiralo v okviru proračunske postavke 7075 - Raziskovalne in univerzitetne naloge ter
aplikativne študije. Strokovne publikacije, zbornike in druga gradiva ter publiciranje
informacij v zvezi z izvajanjem programov v okviru ministrstva bo ministrstvo financiralo iz
sredstev proračunskih postavk 1964 - Medicinski tisk in 7125 - Publicistična dejavnost.
V okviru proračunske postavke 6105 - Projekt reforme zdravstvenega varstva bo zaživel
projekt priprave in izvedbe sprememb v zdravstvenem sektoiju, ki bo sofinanciran s sredstvi
kredita Mednarodne banke za obnovo in razvoj. V letu 2001 bomo pričeli z vzpostavitvijo
sistema financiranja bolnišničnega zdravstvenega varstva, krepitvijo managementa na vseh
nivojih zdravstvenega varstva in razvojem in uveljavitvijo standardov, medicinske doktrine in
metodologije, ki bo zagotavljala enako dostopnost vsem zavarovanim osebam v okviru
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obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z zagotovitvijo enotnega razvoja zdravstveno
informacijskega sistema v RS bo omogočena celovitost in povezljivost informacijske
strukture na ravni države in znotraj posameznih institucij. Sredstva bodo namenjena delovanju
projektne pisarne ter delu ekspertnih skupin pri pripravi in oblikovanju strokovnih vsebin
projekta ter vse druge strokovne in administrativne aktivnosti, potrebne za podporo projektu.
V okviru postavke 7123 - Strokovni nadzor in javna pooblastila izvajata, po določilih zakona
o zdravstveni dejavnosti in zakona o lekarniški dejavnosti, Zdravniška zbornica Slovenije in
Lekarniška zbornica Slovenije strokovni nadzor s svetovanjem in druge naloge, ki so kot
javna pooblastila financirana iz proračuna. Ministrstvo za zdravstvo bo financiralo strokovni
nadzor in druga javna pooblastila na osnovi sprejetega letnega programa. Potrebna sredstva
za izvedbo programa bodo izračunana na podlagi potrebnega števila izvajalcev.
Ministrstvo za zdravstvo načrtuje v letu 2001 začetne naloge v zvezi z akreditacijo
zdravstvenih zavodov. V skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti mora minister za
zdravstvo predpisati strokovne in tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod
in postopek njihove verifikacije. Zakon o akreditaciji prav tako določa pogoje, na podlagi
katerih izvajajo dejavnost pravne osebe. Zagonska sredstva za projekt bo ministrstvo
zagotovilo v okviru nove proračunske postavke - Akreditacija zdravstvenih zavodov.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
- zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje ministrstva in organov v sestavi
- zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje zdravstvenega sveta, komisij, odborov in
drugih imenovanih delovnih skupina za vsa področja
- prevzemanje pravnega reda EU
- izvajanje strokovnega nadzora in drugih javnih pooblastil v skladu s programom
- vzpostavitev pogojev in pričetek Projekta razvoja upravljanja zdravstvenega varstva in
pričetek dela na vsebinskih komponentah projekta
- uvajanje projekta kakovosti v zdravstvu
- vključevanje v mednarodne organizacije in njihove programe
- razširitev izvajanja zdravstvenega nadzora v skladu z zahtevami EU
- izvajanje nadzora nad proizvodnjo zdravil in pogojev za izdelavo zdravil
- nadzor nad kontrolo zdravil in prometom z zdravili in nadzor nad uvozom zdravil
- vzpostavitev in stalno zagotavljanje kemijske varnosti v Republiki Slovenije
17032702

INVESTICIJSKA VLAGANJA V BOLNIŠNICE

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Zagotavljanje ustreznih prostorskih in opremskih zmogljivosti za delovanje mreže javne
zdravstvene službe je ena izmed temeljnih nalog opredeljenih z Nacionalnim programom
zdravstvenega varstva RS - zdravje za vse do leta 2004. Naloga ministrstva je zagotoviti
pogoje za delovanje javne zdravstvene službe na sekundarnem in terciarnem nivoju ter
zavodih za zdravstveno varstvo in Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Cilji načrtovanjih investicij so:
- izboljšanje higienskega standarda prostorov v JZZ tudi kot posledica novo sprejetih
predpisov tega področja
- izboljšanje standarda zdravljenja pacientov
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- posodobitev funkcionalnih prostorov tako prostorsko kot pri opremi z upoštevanjem
optimalnega koriščenja prostorov in izrabe opreme za kvalitetnejše izvajanje programov
zdravstvenega varstva itd.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Investicije v javne zdravstvene zavode na sekundarnem in terciarnem nivoju imajo podlago v
zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode 1994-2003, razen investicije v izgradnjo
nove Pediatrične klinike Kliničnega centra Ljubljana, katere zakonska podlaga je Zakon o
zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani. Zakon o investicijah je
bil prvotno sprejet za obdobje 1994-1999, zaradi nerealiziranega programa v sled
pomanjkanja sredstev (sredstva za izvedbo programa po cenah december 1998 niso bila
zagotovljena v višini 16.300.000.000.00 SIT!) ter novih potreb pa je bil v letu 2000 podaljšan
do leta 2003 s skupno vrednostjo programa investicij v obdobju 1999 - 2003
60.504.064.000,00 SIT (po cenah december 1998).
V teku so večje in tehnično zahtevnejše investicije, začete v preteklih letih (Onkološki inštitut
Ljubljana, Nevrološka klinika Kliničnega centra Ljubljana, ORL klinika Kliničnega centra
Ljubljana, Očesni in ORL oddelek Splošne bolnišnice Maribor, Psihiatrični oddelek Splošne
bolnišnice Maribor, Ginekološko-porodniški oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota,
Center za zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog Psihiatrične klinike Ljubljana,
modernizacija kirurških blokov v Splošni bolnišnici Novo mesto in Splošni bolnišnici
Slovenj Gradec itd. ), od katerih so pogodbeni roki prekoračeni že za več kot 1/4 z vsemi
posledicami pri Onkološkem inštitutu Ljubljana ter pri Nevrološki kliniki Kliničnega centra
Ljubljana, pri nekaterih ostalih pa bo do tega prišlo zaradi zelo omejenih sredstev v proračunu
za leto 2001, ki ne upošteva dinamike zagotavljanja sredstev po Zakonu o investicijah.
Nadaljevanje takšne dinamike zagotavljanja sredstev ne bo omogočilo dokončanja večjih
investicij do leta 2003.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Vsaka od investicij je opredeljena s cilji in z merili, katerih doseganje na letnem nivoju pa je v
popolni odvisnosti od višine sredstev v letu 2001, saj gre v skoraj vseh primerih za večletne
investicije.
17042701

ODŠKODNINE OBOLELIM

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
V okviru podprograma ministrstvo zagotavlja sredstva za izplačilo odškodnin državljanom
RS, ki so se v Republiki Sloveniji okužili z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih
pripravkov, ki so bili izdelani pred 1.6.1986.
2. Navedba dolgoročnih ciljev glavnega programa
(iz dokumentov dolgoročnega
razvojnega načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Cilj podprograma je nemoteno izplačevanje odškodnin upravičencem v skladu z zakonom o
povrnitvi škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih
pripravkov.
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3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
V okviru proračunske postavke 8288- Odškodnine ministrstvo zagotavlja sredstva za izplačilo
odškodnin za upravičence v skladu z zakonom, ki so na področju RS okuženi z virusom HIV
zaradi transfuzije krvi oziroma krvnih pripravkov, kot tudi njihovim zakoncem oziroma
partnerjem s katerimi živijo v zunajzakonski skupnosti in otrokom oziroma posvojencem
upravičenca.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Tekoče izplačevanje odškodnin upravičencem v skladu z zakonom.
17062701

VAROVANJE, PREUČEVANJE IN KREPITEV ZDRAVSTVENEGA
STANJA PREBIVALCEV

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Vse dejavnosti ministrstva za zdravstvo so vključene v Nacionalni program zdravstvenega
varstva RS - zdravje za vse do leta 2004. Naloga ministrstva je povezati in uskladiti aktivnosti
v okviru programa CINDI, zdrave šole, zdravi vrtci, zdrava mesta in druge programe
namenjene spodbujevanju in utijevanju zdravega načina življenja, spremljanje zdravih
življenjskih navad oz. opuščanje razvad, tako da bodo programi in informacije dostopne kar
največjemu številu ljudi v njihovem življenjskem okolju in da se vzpostavijo nacionalni in
lokalni vzvodi, ki omogočajo in olajšujejo spremljanje življenjskega sloga.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
- oblikovanje in izvajanje nacionalnega programa promocije zdravja in preventive
- oblikovanje vseh ključnih programov in strategij
- vzpostavitev novih, manjkajočih programov in aktivnosti
- povezovanje, oblikovanje in vključevanje v delo projektnih delovnih skupin
- vzpostavitev mreže sodelavcev in oblikovanje podpornega omrežja ključnih organizacij
- vzpostavitev sistema usposabljanja ljudi za promocijo zdravja
- zagotavljanje ustrezne raziskovalne in informacijske oskrbe projektov in programov
- zagotavljanje ustreznega financiranja projektov, programov in aktivnosti
- zagotavljanje ustrezne medijske podpore aktivnostim promocije zdravja
- povezovanje z relevantnimi mednarodnimi strokovnjaki in institucijami
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Dejavnosti v okviru postavke zajemajo izvedbo javnega razpisa, svetovanje posameznim
izvajalcem, izdelavo zdravstveno vzgojnih gradiv, izvedbo zdravstveno vzgojnih akcij,
oglaševanje zdravstveno vzgojnih vsebin, spremljanje, medsebojno usklajevanje posameznih
aktivnosti in evulacijo učinkov teh akcij in gradiv. Te dejavnosti so vključene v Plan
zdravstvenega varstva RS. Naloga ministrstva je povezati in uskladiti aktivnosti v okviru
programa CINDI, "Zdrave šole " Zdravi vrtci " in druge programe, namenjene spodbujanju
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in utrjevanju zdravega načina življenja, spremljanju zdravih življenjskih navad oz. opuščanju
razvad, tako da bodo programi in informacije dostopne kar največjemu številu ljudi v
njihovem vsakdanjem okolju. Sofinanciranje vključuje pregled prispelih vlog, ki vsebujejo
poročilo o dosedanjem delu in letne programe ter sofinanciranje njihovih zdravstveno
prosvetnih, vzgojnih in založniških aktivnosti.
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, ki je vključena v Plan zdravstvenega varstva RS,
smo pričeli izvajati v preteklih letih in jo bomo nadaljevali tudi v letu 2001.
7083-Promocija zdravja: 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.
Zdravstveno vzgojna 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 in je usmerjeno 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 2001 na osnovi javnih razpisov zagotavljalo
financiranje najprimernejših zdravstvenovzgojnih akcij in gradiv in evalvacije nekaterih
dosedanjih projektov.
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 t.
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 2001.
5527 - Programi EU na področju javnega zdravja:V okviru programov vključevanja v
programe javnega zdravja in socialne politike, bo ministrstvo v letu 2001 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.
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.
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
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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.
6715 - Varstvo potrošnikov zdravstvenega varstva: V letu 2001 bo ministrstvo sofinanciralo
akcije oziroma študije za izboljšanje informiranja pacientov glede njihovih pravic in dolžnosti
ter izoblikovanja za pacienta najugodnejših izvensodnih poti reševanja sporov med uporabniki
in izvajalci zdravstvenega varstva.
Nova proračunska postavka - Analize tobačnih izdelkov: V izhodiščih RS za pogajanja z EU
na področju javnega zdravja je pojasnjeno, da Zakon o omejevanju uporabe tobačnih
izdelkov, ki je bil sprejet v letu 1996, že v celoti upošteva zahteve direktive 90/239/EEC o
najvišji dovoljeni meji katrana v cigaretah, glede na določila direktive 89/662/EEC o
označevanju tobačnih izdelkov pa bodo potrebne še določene dopolnitve. Za opravljanje
meritev škodljivih sestavin v tobačnih izdelkih v skladu s predpisanimi ISO standardi v
evropskih smernicah, ki so povzete tudi v navedenem zakonu, pa bo RS morala dodatno
kadrovsko in tehnično usposobiti Inštitut za varovanje zdravja RS. O rezultatih teh analiz je
potrebno redno obveščati Evropsko komisijo.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
- izdelava "bele knjige"o promociji zdravja (ki bo ponudila konceptualni, doktrinarnopolitični okvir delovanja vseh)
- oblikovanje nacionalnih projektnih delovnih skupin za ključna prioritetna področja:
prehrano, tobak, alkohol, telesne aktivnosti, duševno zdravje...
- izdelava nacionalnih strategij za posamezna prioritetna področja
- racionalizacija raziskovalno-informacijske podpore za načrtovanje, izvajanje in vodenje
programov, projektov in politike promocije zdravja v okviru ZZV-jev ter iniciranje in
financiranje izvedbe ustreznih raziskav na regijski in nacionalni ravni
- izdelava celovite medijske strategije promocije zdravja v sodelovanju z eno izmed
kvalificiranih Medijsko-marketinških agencij
17062702

EKOLOŠKA IN KEMIJSKA VARNOST NA PODROČJU ZDRAVSTVA

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Kakovostno življenjsko okolje je eden izmed prednostnih ciljev opredeljenih v Nacionalnem
programu zdravstvenega varstva - zdravje za vse do leta 2004. V okviru navedenega
podprograma se izvajajo aktivnosti inšpekcijskega nadzorstva zaradi varovanja javnega
zdravja kakor tudi ustvarjanje pogojev in sprejemanje ukrepov za zagotavljanje kemijske
varnosti.
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2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Cilj podprograma je varovanje javnega zdravja, ugotavljanje in preprečevanje škodljivih
vplivov na zdravje na področju ionizirajočih sevanj, ustreznosti živil in vode ter ustvarjanje
pogojev in sprejemanje ukrepov za zagotavljanje kemijske varnosti.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Na podlagi zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in posebnih varnostnih
ukrepih pri uporabi jedrske energije ministrstvo iz proračunske postavke 5218- Zdravstveno
varstvo pred ionizirajočimi sevanji zagotavlja izvajanje meritev radioaktivnosti življenjskega
okolja po potijenem letnem programu.
Zaradi varovanja zdravja bo v okviru uradnega nadzora Zdravstvenega inšpektorata
Republike Slovenije nad zdravstveno ustreznostjo živil odvzeto in preizkušeno na parametre
mikrobiološke ustreznosti 16.000 vzorcev ter 8.000 vzorcev živil ter izdelkov in snovi, ki
prihajajo v stik z živili, na parametre kemijsko higienske ustreznosti.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
- izvajanje meritev radioaktivnosti življenjskega okolja v skladu s sprejetim letnim
programom
- tekoče izvajanje nadzora nad zdravstveno ustreznostjo živil tekoče izvajanje meritev in
analiz emisij onesnaženosti
- nadaljevanje meritev radona v ogroženih šolah in vrtcih
- izdelava nacionalnega programa za ravnanje s kemikalijami, ureditev popisa kemikalij,
- vzpostavitev sistema rednega preventivnega nadzora ostankov kemikalij v živilih in pitni
vodi, ki bo primerljiv z državami EU
- vzpostavitev vodenja in urejanja podatkov o zastrupitvah s kemikalijami
- razvoj skupine za oceno tveganja za potrebe vrednotenja nevarnosti in ocen tveganja
kemikalij
- odstranitev ostankov pesticidov in kemikalij nakopičenih v preteklosti
- implementacija zakonodaje s področja kemikalij.
17062703

PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
V okviru podprograma preprečevanje zasvojenosti ministrstvo za zdravstvo izvaja naloge
opredeljene v Zakonu o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev
prepovedanih drog. Posebno pozornost namenja razvojno raziskovalnim programom na
področju drog, preventivnim ter izobraževalni programom, medijskim
akcijam,
epidemiološki projektom ter kvalitativnim in kvantitativnim raziskavam.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja in predpisov z njihovo navedbo):
Zagotavljanje programov preprečevanja zasvojenosti
s prepovedanimi drogami
(epidemiološko raziskovalni projekti, preventivni programi, projekti zmanjševanja škode), ki
ga izdelajo večinoma nevladne organizacije in izvajalci javnih služb.
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3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Podprogam se izvaja v okviru proračunske postavke 5617-program preprečevanja
zasvojenosti z dovoljenimi in nedovoljenimi drogami, naloge pa so opredeljene v zakonu o
preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog . V
tem okviru bo sofinancirano delovanje koordinacije Centrov. V letu 2001 je potrebno
zagotoviti sredstva za temeljna izobraževanja zdravstvenih delavcev v ZD in ZZV za
obravnavo odvisnosti ter izobraževanja o svetovanju za individualno delo, skupinsko, delo z
mladostniki, z družinami, ženskami, motivacijski intervju in ostalo, za zdravstvene delavce v
psihiatričnih bolnišnicah, za zdravstvene delavce v ostalih bolnišnicah ter posebej v dežurnih
službah. Ministrstvo za zdravstvo bo organiziralo 2.slovensko konferenco o odvisnosti in
sodelovalo pri pripravah za 13. mednarodno konferenco o zmanjševanju škode (13th
International Conference on the Reduction of Drug Related Harm), ki bo leta 2002 v
Ljubljani.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
- zagotovitev dolgoročnega izvajanja posameznih programov s ciljem vzpostavitve
kontinuirane mreže pomoči
- izobraževalne akcije in gradiva
- izvedba 2. slovenske konference o odvisnosti
- priprava na svetovno konferenco Zmanjševanja škode
17072 701

ZBIRANJE KRVI IN ORGANOV ZA PRESAJANJE

l.Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Zagotavljanje zadostne količine zdrave krvi za potrebe v Republiki Sloveniji in razširiti
delovanje v okviru Slovenija transplanta za pridobitev in presaditev zadostnega števila delov
človeškega telesa zaradi zdravljenja.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Spodbujanje, vzdrževanje in širitev sistema krvodajalstva in darovanja delov človeškega
telesa zaradi zdravljenja.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
V skladu z določilom 7.člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Zakona o preskrbi s krvjo in Zakona o Rdečem križu bo ministrstvo v okviru proračunske
postavke
7086 - Zbiranje krvi zagotavljalo financiranje aktivnosti za spodbujanje
krvodajalstva med prebivalstvom in organiziranje krvodajalskih akcij na območju Republike
Slovenije ter pokrivaje dogovorjenih stroškov na krvodajalca, povezanih z odvzemom krvi.
- Na podlagi zakona o presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja mora Republika
Slovenija ustanoviti Zavod Rs za presaditev organov in tkiv - Slovenija Transplant. V okviru
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postavke 5224 - Transplantacijska dejavnost bo ministrstvo zagotavljalo sredstva za
ustanovitev in delovanje zavoda, 24 urno pripravljenost ekip v bolnišnicah in druge stroške
redne dejavnosti.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
- zagotoviti zadostno število krvodajalcev
- ustanovitev javnega zavoda Slovenija - Transplant
- okrepiti transplantacijsko dejavnost v bolnišnicah.
17072702 NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Osnovna strategija in usmeritev Nacionalnega programa zdravstvenega varstva RS -Zdravje
za vse do leta 2004 je dvig kakovosti zdravja prebivalstva. V okviru podprograma nujno
zdravstveno varstvo se financirajo ali sofinancirajo programi in storitve zdravstvenega varstva
za nekatere posebej ogrožene skupine državljanov in nezavarovanih oseb na področju RS.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Eden od temeljnih družbenih ciljev Republike Slovenije, zapisan v nacionalnem programu
zdravstvenega varstva je ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalcev. Cilj
podprograma je zmanjševanje razlik v možnostih za zdravje nekaterih posebej ogroženih
skupin prebivalstva
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Podprogram se izvaja v okviru petih proračunskih postavk ministrstva.
- V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zakonom o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami, se državljanom RS zagotavlja nujna medicinska pomoč. Izvajanje službe
se na podlagi Pravilnika o nujni medicinski pomoči financira tudi iz proračuna. Del sredstev
za organizacijo službe NMP zagotavlja ministrstvo v okviru postavke 6856-Nujna medicinska
pomoč.
- V skladu s 13.alineo 7.člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
zagotavlja RS plačilo storitev za osebe, ki jim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Ministrstvo iz sredstev
proračunske postavke 7121-Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja poravnava
izstavljene račune za opravljene zdravstvene storitve, oziroma za plačilo bolniško oskrbnih
dni, za osebe napotene na zdravljenje na podlagi sodnih odločb.
- Na podlagi 14.alinee 7.člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
ministrstvo iz proračunske postavke 7122-Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb
poravnava račune za storitve nujnega zdravstvenega varstva v primerih, ko zdravstveni zavodi
niso mogli zagotoviti plačila od oseb, ki so nezavarovane oz. so iz držav s katerimi RS še
nima sklenjenih konvencij.Števila opravljenih storitev ni mogoče planirati, saj je v zadnjem
obdobju prišlo do velikega porasta oseb iz bivših jugoslovanskih republik brez statusa
begunca in drugih pribežnikov z vzhoda, ki so deležni nujnih zdravstvenih storitev v republiki
Sloveniji..
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- V okviru proračunskih postavk 7894-Programi terapije in nadzora in 5525-Center za
zdravljenje odvisnih od drog ministrstvo sofinancira programe zdravljenja odvisnosti od drog.
Zakon o preprečevanju uporabe drog in o obravnavi uživalcev je opredelil ustanovitev in
delovanje Centra za zdravljenje odvisnih od drog, sredstva pa bodo namenjena predvsem za
širitev ambulantne dejavnosti. Ministrstvo bo podprlo tudi nekatere druge zdravstvene in
terapevtske programe, ki delujejo preko različni društev ali Karitasa.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Zagotovitev dolgoročnega izvajanja posameznih programov in zagotavljanje boljšega
zdravstveno varstvo za nekatere ogrožene skupine prebivalstva.
17072703

ZDRAVSTVO NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČJIH

/. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
V skladu s prednostnimi cilji Nacionalnega programa zdravstvenega varstva RS - Zdravje za
vse do leta 2004 bo ministrstvo zmanjševalo razlike v zdravstvenem varstvu in zdravstvenem«
stanju prebivalstva. V tem okviru je skrbi za zdravstveno varstvo prebivalstva na demografsko
ogroženih območjih namenjena še posebna pozornost.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega ali
predpisov z njihovo navedbo):
Zmanjševanje razlik v zdravstvenem varstvu in zdravstvenem stanju prebivalstva na
demografsko ogroženih območjih.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
V okviru postavke 7184-Zdravstvo - demografsko ogrožena območja zagotavlja ministrstvo
za zdravstvo dopolnilna sredstva za vzdrževanje dežurne in reševalne službe. Na osnovi
7.člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 5.člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti ministrstvo na podlagi sprejetih kriterijev namenja sredstva za tista
območja, kjer je zagotavljanje zdravstvenega varstva še posebej zahtevno in drago.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
- ugotoviti odstopanja v delovanju javne zdravstvene službe na demografsko ogroženih
območjih
- z zagotovitvijo dopolnilnih sredstev omogočiti enakomernejšo dostopnost prebivalcev do
zdravstvenih storitev in večjo stopnjo izenačenosti državljanov.
17072704

SEKUNDARIJI IN PRIPRAVNIKI

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
,
Zagotavljanje zadostnega števila ustrezno usposobljenih kadrov za delovanje v mreži javne
zdravstvene službe je eden izmed temeljnih usmeritev Nacionalnega programa zdravstvenega
varstva RS - "zdravje za vse do leta 2004". Naloga ministrstva je zagotoviti pogoje za izvedbo
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usposabljanja zdravnikov v obdobju sekundariata, kot tudi pripravnikov zobozdravnikov in
zaposlenih v zdravstveni negi in druge zdravstven delavce po kolektivni pogodbi za potrebe
delovanja mreže javne zdravstven službe.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Zagotavljanje zadostnega števila ustrezno usposobljenih kadrov za delovanje v mreži javne
zdravstvene službe.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti opravljajo zdravniki obvezen dvoletni
sekundariat. V okviru proračunske postavke 1292- sekundariji zagotavlja ministrstvo sredstva
za refundacijo plač zdravnikov sekundarijev, ki so jih pooblaščeni javni zdravstveni zavodi
dolžni sprejeti na usposabljanje ne glede na to, če že imajo zasedena vsa z normativi
predvidena delovna mesta. Povprečno letno opravlja sekundariat 210 zdravnikov.
V letu 1999 je bilo z Zakonom o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o
zdravniški službi določeno, da zdravstveni zavod sprejme na usposabljanje pripravnike
zobozdravnike, kjer čas pripravništva traja eno leto. Sredstva za plačilo plač, prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje zagotavlja proračun
Republike Slovenije. Refundacija plač pripravnikov - zobozdravnikov se je tekom leta 2000
že pričela izvajati v okviru proračunske postavke 1292 - Sekundariji, v letu 2001 pa
predvidevamo poprečno letno število 40 pripravnikov.
V letu 1999 je bilo z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zakonom o zdravniški službi
določeno, da zdravstveni zavod sprejme na usposabljanje tudi pripravnike zaposlene v
zdravstveni negi in druge zdravstvene delavce po kolektivni pogodbi, če ima z normativi
predvidena prosta delovna mesta. Za poklice z visoko izobrazbo traja pripravništvo eno leto,
za diplomirane medicinske sestre devet mesecev, za srednjo izobrazbo šest mesecev. Sredstva
za plačilo plač, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo v okviru nove
proračunske postavke zagotavljalo ministrstvo za zdravstvo. Hkrati bo potrebno izdelati
normative za zasedbo delovnih mest v okviru mreže javne zdravstvene službe.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
- zagotoviti pogoje za usposabljanje zdravnikov sekundarijev
- zagotoviti pogoje za usposabljanje pripravnikov zobozdravnikov
' /iti pogoje za usposabljanje pripravnikov v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisol tolarjih

28 MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO
Sprejeti
proračun 2000
(D

MIN/PU/GPR/PPR/PP

|28^^J[Minish^tv^^n|onnacijsk^ruž^^

X

IX

Predhodna
realizacija 2000
(2)

i

0402 Informatizacija uprave
04022801 Administracija
1468 Plače
1472 Materialni stroški
1478 Članstvo v mednarodnih organizacijah
1481 Strokovno razvojne naloge
1477 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04022802 Sistemi elektronskega komuniciranja
1490 Promocija informacijske družbe
22810 Tehnološko pospeševanje in integracije
1482 Skupni projekt aplikacij v ID
1485 DP e-Slovenija, javna uprava
1488 DP e- Slovenija, gospodarstvo in civilna družba

Predlog
proračuna 2001
(3)

924.445

Indeks
(4H3):(2)

X

924.445
356.409
79.954
128.355
29.220
53.181
65.699
568.036
27.272
0
94.240
145.044
301.480

|2812 |jUprava RS za telekomunikacije
1306 Telekomunikacije in poŠta
13062801 Administracija
1593 Plače
1460 Strokovno razvojne naloge
1461 Šolanje kadrov
1684 Materialni stroški
1783 Najemnine in zakupnine
1575 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
13062802 Nadzor radio-frekvenčnega spektra in ostalih
telekomunikacijskih storitev
1707 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
1896 Merjenje kakovosti rokov prenosa v mednarodnem poštnem
prometu
1462 Oprema za urejanje radiofr.spektra
1547 Računalniška oprema za projektiranje, nadzor in evidenco TK
naprav
1709 Oprema in montaža kontrolno - merilnega sistema URST
1803 Programi v kulturi
18032801 Podpora radijski in televijski dejavnosti
1900 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV
Slovenija
1901 Vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in nekomercialne
programe
1941 Najem satelitskega kanala za slovenski program
|2813 |[inšpektorat RS za pošto in telekomunikacije

335.165
192.327
141.424
0
0
49.080
1.129
694
142.838

670.281
439.694
176.189
46.752
19.480
145.851
1.200
50.222
230.587

4.310
2.578

4.226
0

4.329
9.098

0
23.052

0
17.499

34.720
13.564

77.5

138.748
455.793
455.793
165.454

121.113
353.751
353.7SI
162.410

168.876
210.713
210.713
90.379

139,4
59.6
59,6
55,6

33.681

0

9.920

256.658

191.340

110.414

X

1306 Telekomunikacije in pošta
13062801 Administracija
1492 Plače
1496 Materialni stroSki
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362.937
194.249
135.106
0
0
43.868
13.775
1.500
168.688

.X
o
o
o
o

1290

200.0
228,6
124,6

297.2
106.3
7.236,4
161.4
102,4

5 7,7

^T842^[_
27.842
27.842
20.329
6.818
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A. Bilanca odhodkov

28 MINISTRSTVO ZA INFORMA CIJSKO DRUŽBO
MIN/PU/GPR/PPR/PP

Sprejeti
proračun 2000
(1)
o

J500 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
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Predhodna
realizacija 2000
P)

Predlog
proračuna 2001
P)
0

Indeks
(4H3MŽ)

695
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IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
28 MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO

A. Bilanca odhodkov
Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
2000

MIN/K3/K4

| [l()0,00%lr
118.826
102.088
3.124
7.663
5.736
0
216
17.184
9.565
7.446
65
108
251.190
12.469
3.038
9.297
5.246
10.735
3.356
192.701
0
14.348
301.716
0
0
272.494
611
13.388
9.767
0
5.456

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plač« in dodatki
4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspešnost
4004 Nadurno delo
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 storit\t
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)
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
420 Nakup in 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
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
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17,25%
14.82%
0,45%
1,11%
0,83%
0,00%
0,03%
2.49%
1,39%
1,08%
0,01%
0,02%
36.46%
1,81%
0,44%
1,35%
0,76%
1,56%
0,49%
27,97%
0,00%
2,08%
43.80%
0,00%
0,00%
39,55%
0,09%^
1,94%
1,42%
0,00%
0,79%

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
(3)
1.833.281 j jlO<KOO%| [
231.333
194.810
5.174
12.600
12.938
0
5.811
33.037
18.386
14.316
126
209
681.732
35.229
93.774
16.933
7.160
110.949
9.417
165.447
12.102
230.721
887.179
21.824
0
337.503
579
31.348
13.320
28.272
454.333

12.62%
10,63%
0,28%
0,69%
0,71%
0,00%
0,32%
1.80%
1,00%
0,78%
0,01%
0,01%
37.19%
1,92%
5,12%
0,92%
0,39%
6,05%
0,51%
9,02%
0,66%
12,59%
48.39%
1,19%
0,00%
18,41%
0,03%
1,71%
0,73%
1,54%
24,78%

266,1
194.7
190.8
165,6
164,4
225,6
2.689,8
192.3
192.2
192.3
194.3
193.4
271.4
282.5
3.086,5
182,1
136.5
1.033,5
280.6
85,9
1.608,0
294.0
123,9
94,7
234,2
136,4
8.327,6
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MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO

04022801 ADMINISTRACIJA
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
V skladu s spremembami zakona o Vladi Republike Slovenije je na novo organizirano
Ministrstvo za informacijsko družbo; del ministrstva izhaja iz izločenega dela bivšega
Ministrstva za promet in zveze, drugi del pa je zasnovan povsem na novo. Vzpostavljeno bo
delovanje ministrstva, kar vključuje kadre, pridobitev poslovnih prostorov, članstvo v
mednarodnih s področja informacijske družbe, zagotovitev operativnosti zakona o
telekomunikacijah prek priprave strokovnih podlag, privatizacijo državnega premoženja,
spremljanje kazalcev razvoja informacijske družbe in izobraževanje zaposlenih.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za nemoteno in učinkovito delo
zaposlenih, informatizacija ministrstva (komunikacijska oprema, računalniki in programska
oprema, strokovno izobraževanje) strokovno izobraževanje zaposlenih z namenom
učinkovitega dela in spremljanja novosti s področja informacijske družbe, priprava zakonskih
in podzakonskih aktov s področja informacijske družbe ter usklajevanje teh z zakonodajo EU
ter skrb za koordinacijo izvajanja zastavljenih projektov.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
22804 Plače
Ministrstvo za informacijsko družbo v letu 2001 planira, poleg zaposlitev prenesenih iz
Ministrstva za promet in zveze in Ministrstva za okolje in prostor, realizacijo novih
zaposlitev, ki bodo realizirane po sprejetem proračunu in vključene v načrtu zaposlovanja ter
financirane iz tekoče proračunske rezerve.
22805 Materialni stroški
S te postavke se črpajo: sredstva za pisarniški in čistilni material ter storitve varovanja zgradb
in prostorov, električno energijo, vodo in komunalne storitve, komunikacije, tekoče
vzdrževanje poslovnih objektov, najemnine in zakupnine za poslovne objekte, plačila po
pogodbah o delu ter strokovno izobraževanje zaposlenih.
22806 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Sredstva so namenjena nakupu pisarniškega pohištva in opreme za nova delovna mesta, nakup
računalnikov, programske opreme, računalniške napeljave, nakup opreme za tiskanje in
razmnoževanje ter telekomunikacijske opreme in napeljav.
22808 Članstvo v mednarodnih organizacijah
Sredstva so namenjena plačilu članarine Republike Slovenije kot članice v mednarodnih
organizacijah s področja pošte, telekomunikacij in aplikacij v informacijski družbi.

poročevalec, št. 16/V

1294

4. marec 2001

22809 Strokovno razvojne naloge
Sredstva so namenjena pripravi strokovnih podlag zakonskih in podzakonskih aktov,
spremljanju kazalcev razvoja informacijske družbe, plačilu dela stroškov svetovalca pri
privatizaciji državnega premoženja.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
- članstvo Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah s področja informacijske
družbe
- operativnost zakona o telekomunikacijah
- privatizacij a državnega premoženj a
- meritve kazalcev razvoja informacijske družbe.

04022802

SISTEMI ELEKTRONSKEGA KOMUNICIRANJA

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Podprogram Sistemi elektronskega komuniciranja zajema vpliv in odraz uvajanja
informacijskih tehnologij na področjih gospodarstva in civilne družbe ter javne uprave. Ob
tem program zajema tudi animacijo najširše javnosti in ožjih družbenih skupin vključno z
usposabljanjem. Poslanstvo podprograma je v najširšem smislu mogoče opisati kot
koordinacija in podpora zagotavljanju vsebin v aplikacijah, ki gradijo in omogočajo
informacijsko družbo.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročno je podprogram zapisan v dokumentu Državni program e-Slovenija (DP eSlovenija), ki je trenutno v nastajanju.
Cilji, ki bodo realizirani preko DP:
premagovanje digitalne ločnice v družbi,
omogočanje pogojev za e-poslovanje v gospodarstvu, civilni družbi in v javni upravi
ter v njihova interakcija
zagotavljanje usklajenosti z načeli informacijske družbe v evropskem in globalnem
smislu.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
22811 - Skupni projekt aplikacij v ID: zasnova državnega programa, njegovo nadgrajevanje in
posodabljanje s poudarkom na oceni izvedljivosti ter sledenju izvedenosti
22812 - DP e-Slovenija, javna uprava: študija izvedljivosti projektov, koordinacija vsebin in
zagotavljanje integritete; konceptualizacija odpiranja podatkovnih baz javnostim
22813 - DP e-Slovenija, gospodarstvo in civilna družba: regulativna ureditev in stimulacija eposlovanja, vzpodbuda implementacije in učinkovanja ZEPEP v širšem smislu
22814 - Promocija informacijske družbe: različni vidiki promotivne dejavnosti z navezavo na
vire EU, kot so ISPO oz. akcijski načrt e-Europe
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4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
segment gospodarstva in civilne družbe: vzpostavitev pogojev in vzpodbujanje eposlo vanja
segment javne uprave: uvedba sledenju zakonodajnega postopka, koordinacija vsebin
adaptivnega državnega portala, operacionalizacija e-Vlade
segment animacije in usposabljanja: vzpostavitev spletnih centrov, usposabljanja in
informairanje javnosti, usklajevanje z e-Europe
segment tehnološkega sodelovanja in integracij: identifikacija raziskovalnih možnosti
(v povezavi z IST6) s poudarkom na zlivanju medijev
13062801

ADMINISTRACIJA

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Delovanje uprave za telekomunikacije v funkcijah upravnega in svetovalnega organa.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
1.Zagotavljanje učinkovitega,strokovnega in tekočega dela uprave, ki se nanaša tako na
notranje delovanje kot tudi delo navzven z številnimi zunanjimi subjekti (pravnimi in
fizičnimi osebami, osebami javnega prava..) v komisijah in odborih, v meddržavnem
sodelovanju in povezovanju.
2. Prehod na funkcijo NRA v skladu z evropskimi direktivami in normami.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Postavka 2907 - Investiranje v povečanje (nakup) poslovnih prostorov in zemljišča za
parkirni prostor, za manjše investicijsko vzdrževanje za potrebe uprave, nakupe pisarniškega
pohištva manjše vrednosti za najnujnejše primere ter druga manjša osnovna sredstva.
Postavka 3098 in 3422 -red. tekoči odhodki za plače, druge osebne prejemke delavcev in
prispevke delodajalca in materialne stroške. Postavka 5708 -Odhodki za najemnine za
poslovne prostore in zemljišča. Pravna osnova: Zakon o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Ur.l.RS št. 71/94), Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest.Osnova za izračun: Na postavki 2907 so osnova za izračun konec leta 2000 sklenjene
kupoprodajne pogodbe, katerih nakupi so bili odobreni s sklepi Vlade RS št. št. 465-287/001,465-287/00-3,465-287/00-4 za nakup poslovnih prostorov na Kotnikovi 19 a ter št. 465287/00-2 za nakup zemljišča ter ocene manjših nakupov za najnujnejš epotrebe delavcev
uprave.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Uprava se pospešeno pripravlja na reorganizacijo v neodvisni regulatorni organ (predv. v I.
poll.2001), ki bo organiziran kot samostojna enota z administrativno, strokovno in finančno
avtonomijo. Predlog novega Zakona o telekomunikacijah podrobneje opredeljuje naloge in
pristojnosti ter pogoje, ki jih mora NRA izpolnjevati, da bo zagotovljena njena neodvisnost
in transparentnost delovanja.Prevzete bodo številne nove naloge:za opravljanje vsega se bo
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povečalo število zaposlenih iz sedanjih 30 na 50 , kar pogojuje potrebo po večjih finančnih
sredstvih za delovanje uprave.

13062802

NADZOR RADIO-FREKVENČNEGA SPEKTRA IN OSTALIH
TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
1.Upravljanje in nadzor frekvenčnega prostora zaradi nemotene uporabe in razvoja
komunikacij ter sprotnega ugotavljanja in odpravljanja radijskih motenj v RS in iz sosednjih
držav.
2.Vzpostavljanje modernih tehnologiij in orodij pri informacijski podpori delovanja vseh
aktivnosti s področja uprave oz. bodoče agencije,zaradi povečanja aktivnosti dela.
3. Neodvisni nadzor izvajanja poštnih storitev zaradi izboljšanja poštne kvalitete storitev.
4. Nadziranje univerzalnih storitev zaradi zaščite interesa uporabnikov.
5.Meddržavno in mednarodno sodelovanje z namenom usklajevanja in dopolnjevanja
slovenske telekomunikacijske regulative ter približevanje tehnologije in standardov
evropskim.
6.Odškodnina zaradi preklica dovoljenj zaradi spremembe razporeditve radiofrekvnečnih
pasov.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilji:
1. Upravljanje s številčnim in frekvenčnim prostorom.
2.Nadzor nad uporabo frekvenčnega prostora,univerzalnih storitev.
3.reorganizacij a in posodobitev kontrolno merilne službe.
4.nadaljevanje modernizacije informacijske tehnologije (vlaganje v novo in zamenjavo
zastarele računalniške in programske opreme) ter vzdrževanje rač.opreme.
5.Zagotavljanje nadzora nad kvaliteto poštnih storitev.
6.Intenzivno sodelovanje z mednarodnimi telekomunikacijskimi organizacijami in
meddržavno sodelovanje.
7. Urejanje radio-frekvenčnega spektra z nabavo ustrezne opreme.
Pravna podlaga: Zakon o telekomunikacijah (Ur.l.RS št. 35/97),smernice 97/96 EC
evropskega parlamenta, Zakon o pošti, Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Ur.l. RS št. 71/94)
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Postavka 3818 - Oprema in montaža kontrolno merilnega sistema URST
Postavka 1603 - Računalniška oprema za projektiranje, nadzor in evidenco TK naprav
Postavka 6618 - Merjenje kakovosti rokov prenosa v mednarodnem poštnem prometu
Postavka 3746 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih.
Pravna podlaga: Zakon o telekomunikacijah, Zakon o organizaciji in delovnem področju
ministrstev za 3818,1603 in 3746; smernice 97/67/EC evropskega parlamrnta za 6618.
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4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
- zaključek gradnje dveh obljudenih RNMP Poljane in Rašica, računalniške
in
laboratorijske opreme za postaje, novogradnje dveh avtomatskih RNMP (Leskovec,Cirnik),. opremljanje z:
- rač. opremo (strežniki, delovne postaje, prenosni računalniki,
tiskalniki,skeneiji periferna oprema),- računalniškim omrežjem,- sistemsko in specialno
aplikativno programsko opremo,- hladilnimi napravami, - vzdrževanje progr.opreme za
predv.50 novih zaposlenih (sedaj 30 zaposlenih) zaradi predvidene ustanovitve Agencije za
telekomunikacije v I.polovici leta 2001.
18032801

PROGRAMI V KULTURI

1.
Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Nacionalni radijski in televizijski programi RTV Slovenija (slovenski in za manjšine) in del
lokalnih, ki so opredeljeni kot nekomercialni programi.Status posega v programsko shemo
programov in omejuje razširjanje komercialnih informacij (reklam), s tem pa omejuje lastno
financiranje. Razšiijanje nacionalnih programov je določeno kot javna telekomunikacijska
storitev, ki jo opravlja javna gospodarska služba,distribucijo lokalnih vršijo imetniki lokalnih
radijskih in televizijskih programov sami ob pomoči RTV Slovenija 2. Drugo poslanstvo pa
je oddajanje satelitskih programov TV SLOl in SLO 2na transpondeiju št. 80 z najemom na
satelitu EUTELSAT z namenom posredovanja čimveč informacij z enakopravnim dostopom
čim širšemu krogu populacije.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilji:
1.pokrivanje celotnega področja Republike Slovenije
z nacionalnimi programi po
prizemeljski mreži.
2.oddajanje lokalnih RTV postaj,
3. Oddajanje satelitskega programa.
Pravne podlage za tč. 1 in 2: Zakon o telekomunikacijah (Ur.l. RS 35/97), Zakon o javnih
glasilih (Ur.l.RS 18/94), Zakon o RTV (Ur.l.RS št. 18/94, 88/99), dolgoročni 5 letni plani
potrjeni s strani Ministrstva za promet in zveze v mesecu februarju 2000; za tč.3: ratificiranje
Sporazuma o delovanju evropske satelitske organizacije Eutelsat v letu 1997, vsakoletni
sklepi Vlade RS,Zakon o RTV Slovenija ter Statut Javnega zavoda RTV (Ur.l.RS št. 57/95).
Podpisništvo pri nevladni organizaciji Eutelsat naj bi se v bodočnosti preneslo iz Uprave RS
za telekomunikacije na Radiotelevizijo Slovenija (ob preoblikovanju Eutelsat v delniško
družbo.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Proračunska postavka 7804- sredstva so planirana za potrebe RTV Slovenija za najem 25%
transpond. št. 80 na satelitskem kanalu za slovenski program. Vsota je izračunana iz stroškov
celotnega transpondeija.

poročevalec, št. 16/V

1298

4. marec 2001

.Proračunski postavki 7276 in 7277 sta planirani za potrebe RTV Slovenija za izgradnjo in
vzdrževanje infrastrukture RTV Slovenija ter za vzdrževanje in obratovanje omrežja za
lokalne in nekomercialne programe. Višina in namen sredstev pri postavkah 7276 in 7277 so
izdelana na podlagi dolgoročnih 5 letnih planov potijenih s strani Ministrstva za promet in
zveze v mesecu februarju 2000.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
zamenjava distributivnih in kontributivnih enot, zamenjava FM rad.mreže,TV
močnostnih oddaj nikov,pretvornikov;
menjava iztrošene oprem, mhz zvez, opremljanje novih oddajnih točk, uvajanje
novih tehnologij in rezervnih virov napajanja.

13062801

ADMINISTRACIJA

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Delovanje inšpektorata RS za pošto in telekomunikacije v smislu določb Zakona o
telekomunikacijah, Zakona o poštnih storitvah in Zakona o preprečevanju dela na črno.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
nadzor nad izvaj anjem gradnj e telekomunikacij skih obj ektov
nadzor določil, ki se uporabljajo pri uporabnikih radio - frekvenčnih spektrov
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
PP 22815-Plače
PP 22816 - Materialni stroški, sredstva so namenjena pokrivanju splošnih materialnih
stroškov inšpektorata, stroškov za opravljanje administrativno operativnih nalog, stroškov
povezanih z opravljenimi storitvami.
PP 22817 - Investicije in investicijsko vzdrževanje, sredstva se zagotavljajo za nakup
najnujnejše opreme ( računalniki in druga manjša oprema ) za delo zaposlenih ter za
zagotovitev osnovnega inv. vzdrževanja.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
usklajenost dela izvajalcev telekomunikacijskih storitev z veljavno zakonodajo,
usklajenost uporabe terminalske opreme
usklajenost električne opreme s pravilnikom EMC
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Obrazložitev finančnega načrta neposrednega uporabnika državnega proračuna

2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT
3311 Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
3312 Urad RS za šolstvo
3313 Urad RS za mladino
3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport
3315 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO
I. PRORAČUNSKI IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI
n. PRORA ČUNSKI IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
m. GRAFIČNI PRIKAZ PRORAČUNSKIH IZDATKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH
IV. OBRAZLOŽITEV OZIROMA PROGRAM DELA
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A. Bilanca odhodkov

33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
33
:3311

Predhodna
realizacija 2000
P)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4H3):(2)

^MINISTRSTVO ZA ŠOLS
ŠPORT
|jMinistrstvo za šolstvo, znanost in šport

~H

0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja
05013301 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja
1899 Nagrade na področju znanosti
1551 Recenzije, evalvacije in ekspertize
1804 EXPO 2000Hannover
1898 Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja
1952 Promocija znanstveno-raziskovalne dejavnosti
1526 Pakt stabilnosti
0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost
05023301 Znanstveno-raziskovalna dejavnost v javnih
raziskovalnih organizacijah
1883 Ustanoviteljske obveznosti
1884 Temeljne in aplikativne raziskave
1885 Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov
1793 Mednarodne raziskave
1815 5. okvirni program
1850 Kemijski inštitut v Ljubljani
1855 Tekstilni inštitut
1942 Raziskovalna oprema
1953 Morsko biološko središče
1524 Znanstveno-raziskovalna središče Koper
1525 Urbanistični inštitut
0503 Programi v podporo znanosti
05033301 Informacijsko komunikacijski sistemi
1893 Znanstveno informiranje in komuniciranje
1801 ARNES
1800 COBISS in druga knjižnično informacijska dejavnost
1950 Informacijska in komunikacijska infrastruktura
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10033301 Izobraževanje in usposabljanje nezaposlenih
5780 Izobraževanje brezposelnih
6247 Centri za mlajše odrasle
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18023301 Kulturna dediščina v izobraževanju
8632 Slovenski šolski muzej
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18053302 Programi športa
2216 Tekmovanja športnikov (olimpiade, univerziade, Alpe • Jadran)
2217 Sofinanciranje zavodov na področju športa
2220 Investicije v športno infrastrukturo
5619 Šport otrok in mladine
5794 Šahovska olimpiada
6238 Program šport za vse
4. marec 2001

1301

190.804.292 j||

191.691.sfoH

227.453.749 j\

118,l\

679.S72
679.572
28.365
131.639
172.268
265.400
81.900
0
19.375.868
19.375.868

939.211
939.211
22.660
1 71.072
362.286
280.432
102.762
0
18.720.992
18.720.992

541.892
541.892
23.441
98.357
38.683
281.903
89.767
9.741
24.274.766
24.274.766

SIJ
57,7
103.4
57,5
10.7
100.5
87.4

3.121.748
9.421.285
4.832.083
291.175
193.805
75.000
30.000
1.000.542
410.230
0
0
2.306.451
2.306.451
396.759
719.773
1.125.833
64.086
443.010
443.010
423.100
19.910
40.000
40.000
40.000
1.655.000
1.655.000
30.000
118.000
264.900
224.000
30.000
88.000

2.920.641
1 0.036.135
4.554.038
234.209
191.823
9.018
27.260
719.751
28.118
0
0
2.288.598
2.288.598
3 79.610
719.773
1.125.129
64.086
293.435
293.435
276.388
1 7.047
40.000
40.000
40.000
1.325.547
1.325.547
37.739
119.666
62.846
1 75.906
0
53.370

3.598.414
12.900.000
5.275.895
231.289
834.920
137.524
44.839
723.545
394.816
59.124
74.400
2.045.828
2.045.828
393.619
716.164
872.714
63.331
374.809
374.809
301.064
73.745
45.434
45.434
45.434
1.785.718
1.785.718
55.066
127.712
186.000
250.000
77.150
78.000

129.7
129,7
123.2
128.5
115,9
98.8
435.3
1.525.0
164,5
100,5
1.404.1

89.4
89.4
103,7
99.5
7 7,6
98,8
127.7
127,7
108,9
432,6
113.6
113,6
113.6
134.7
134,7
145.9
106,7
296.0
142.1
146.1
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33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT
MIN/PU/GPR/PPR/PP
7100 Program vrhunskega Športa
7159 Strokovne naloge Športa
7188 Priznanja Stanka Bloudka
7225 Nezgodno in pokojninsko zavarovanje vrhunskih Športnikov
8646 Urad za tekmovanja Športnikov - invalidov
1901 Urejanje izobraževalnega sistema
19013301 Urejanje izobralevalnega sistema
3024 Plače
3348 Materialni stroSki
7908 StroSki komisij za strokovne izpite
6870 Kurikulama prenova in evalvacije
8644 Inventarizacija premoženja
2918 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
7910 Programi EU
8462 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1997- SL 9702
1504 Phare-sojinanc. programov EV-TUJ A DONACUA
1512 Priprava na strukturne sklade
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19023301 Vrtci
8872 Pred Šolska vzgoja otrok italijanske in madžarske narodnosti
8878 Razvojno in strokovno delo za vrtce
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19033301 Osnovno šolstvo
6672 Dejavnost osnovnega Šolstva
7200 Šolstvo narodnosti in zamejstva
6317 Šolstvo narodnosti
6324 Investicije v OŠ na demografsko ogroženih območjih
6325 Investicije v CŠOD
8630 Dejavnost centra Šolskih in obSolskih dejavnosti
8171 Šolanje begunskih otrok - TUJEDONACIJE
19033302 Splošno srednje in poklicno šolstvo
6250 Priprave na uvedbo poklicnega izobraževanja
6676 Dejavnost srednjega Šolstva
7098 Tekmovanja učencev in dijakov
6872 Center poklicnega izobraževanja
6316 Investicijsko vzdrževanje v srednjem Šolstvu
6318 Investicije v srednjem Šolstvu
6655 MedpodjemiSki centri
3891 Sredstva PHARE - poklicno in strokovno izobraževanje
7915 Projekti PHARE - davki (lastna udeležba)
8370 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 poklicno izobraževanje - COP 97 -SL 9706
8520 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo
za leto 1998- SL 9807
1513 Inventarizacija in denacionalizacija
19033303 Zavodi za usposabljanje
6674 Dejavnost zavodov za usposabljanje
poročevalec, št. 16/V

Sprejeti
proračun 2000
O)

Predhodna
realizacija 2000
(2)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4H3):(2)

792.000
82.500
6.900
7.000
11.700
2.229.022
2.229.022
1.331.276
320.061
13.000
184.168
10.000
40.518
330.000
0

770.419
77.449
6.764
9.689
11.700
2.198.031
2.198.031
1.349.463
279.094
9.813
142.876
7.003
80.940
322.057
6.784

867.393
120.000
7.108
10.289
7.000
2.785.281
2.785.281
1.662.487
325.084
14.625
182.024
23.376
66.576
329.651
0

0
0
141.606
141.606
110.606
31.000
125.053.343
75.754.535
74.253.888
60.000
80.000
533.863
179.000
630.000
17.784
41.434.883
10.000
36.623.022
20.906
143.000
190.000
4.226.143
80.000
3.328
2.987
135.497

0
0
142.180
142.180
125.694
16.486
128.234.S31
80.218.911
79.073.189
49.910
0
299.956
139.482
630.000
26.374
41.076.097
0
38.304.831
16.292
143.000
9.012
2.457.766
0
0
1.618
123.642

171.424
10.034
200.823
200.823
157.895
42.928
151.289.930
93.396.410
91.801.178
64.000
156.737
337.932
192.260
826.337
17.966
48.992.214
0
43.392.915
19.949
251.472
66.623
5.202.667
0
0
11.588
0

0

19.935

0
3.652.393
3.612.393

0
3 834.474
3.825.315

1302

112.6
154,9
105.1
106.2
59,8
126.7
126.7
123,2
116,5
149,0
127.4
333.8
82,3
102,4
0.0

141.2
141,2
125.6
260,4
118.0
116,4
116.1
128.2
112.7
137.8
131.2
68.1
119.3
113.3
122.4
175.9
739,2
211,7

716,3
0.0
0.0

47.000
4.524.242
4.418.973

118,0
115,5
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Leto 2001
v tisoč tolarjih

33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT
MIN/PU/GPR/PPR/PP

Sprejeti
proračun 2000
(i)

1071 Terapevtski plaini bazen in sanitarije za invalidno mladino
6323 Investicije v zavode za usposabljanje
19033304 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem
izobraževanju
7187 Nagrade v izobraževanju
8165 Zavod RS za šolstvo
8634 Državni izpitni center
4827 Investicije v izobraževalne zavode in centre
4830 Računalniško opismenjevanje in informatika
4832 Učbeniki in učna tehnologija
7097 Strokovna literatura
7153 Izobraževanje učiteljev
7167 Mednarodna dejavnost
7169 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje
7192 Sofinanciranje društev na področju izobraževanja
7224 Storitve po vlogah
8631 Šola za ravnatelje, mentorje in pripravnike
7160 Inovativniprojekti, interesne dejavnosti mladine
1514 Informacijska sredstva za šole - internet
1515 Priprava investicijske dokumentacije
1516 Intervencijska sredstva za investicije
1904 Terciarno izobraževanje
19043301 Višješolsko izobraievanje
8733 Dejavnost višjega šolstva
19043302 Visokošolsko izobraievanje
6675 Dejavnost visokega šolstva
7164 Asistenti stažisti
7166 Visokošolske knjižnice
9136 Kritje stroškov znanstvenega in umetniškega dela visokošolskih
učiteljev
5779 Nove naloge univerz
6321 Investicije v visokem šolstvu
7165 Računalniška dejavnost in univerzitetna mreža
4828 Priprava investicijske dokumentacije
4829 Intervencijska sredstva za investicije
6656 Komisija za kvaliteto visokega šolstva
1552 Univerzitetna knjižnica v Ljubljani
1954 Univerza Maribor
82291 Družboslovno središče FDV
1517 Dejavnost Univerze v Ljubljani
1518 Dejavnost Univerze v Mariboru
1519 Dejavnost visokošolskih zavodov s koncesijo
1520 Obštudijska dejavnost študentov
1521 Nacionalni projekti visokega šolstva
1522 Univerza na Primorskem
1523 Prestrukturiranje financiranja visokošolskih dejavnosti
19043303 Podiplomsko izobraievanje
7163 Sofinanciranje podiplomskega študija
4. marec 2001
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)

(4H3):<2)
1.149,3
141,0

5.000
35.000
4.211.532

0
9.159
3.105.049

0
105.269
4.377.064

10.000
1.112.000
299.335
153.000
1.383.655
315.000
62000
295.000
235.951
152.829
17.919
10.000
70.000
94.843
0
0
0
30.977.362
405.297
405.297
29.608.159
24.996.824
219.010
640.000
378.290

6.944
1.102.581
274.825
43.880
721.696
212.322
51.350
232.673
210.666
105.109
16.200
3.375
69.800
53.627
0
0
0
30.824.312
451.476
451.476
29.851.059
26.149.817
215.854
599.061
375.471

7.273
1.233.981
393.579
112.428
951.189
279.731
59.213
277.334
341.026
148.200
18.500
8.905
78.389
59.616
248.000
39.668
120.032
3S.649.45S
862.626
862.626
34.159.784
1 71.235
0
730.864
0

5.000
2.620.640
55.000
166.985
99.369
2.500
374.541
40.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
963.906
298.650

0
2.205.302
44.068
36.481
29.326
0
158.339
37.341
0
0
0
0
0
0
0
0
521.777
69.243

49.601
1.709.426
69.440
45.861
27.044
3.968
136.997
69.533
0
23.319.893
7.045.221
545.499
21. '00
24.~02
40.000
148.800
627.045
434.497

Indeks

104.7
111,9
143,2
256.2
131.8
131.7
115.3
119,2
161.9
141,0
114.2
263.8
112.3
111,2

115.7
191,1
191,1
114,4
0.7
0.0
122,0
0,0

77,5
157.6
125.7
92,2
86,5
186,2

120,2
627,5
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33 MINISTRSKO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT
Sprejeti
proračun 2000
(D

MIN/PU/GPR/PPR/PP
8275 Program SOCRATES - TUJA DONACUA
1854 Dom podiplomcev - upravljanje
1894 Dom podiplomcev, družboslovno središče v Ljubljani
85716 Knafljev dom
1905 Drugi izobraževalni programi
19053301 Izobraževanje odraslih
4831 Tuji jeziki
7229 Dejavnost izobraževanja odraslih
9140 Mreža javnih zavodov za izobraževanje odraslih
6869 Visokošolski študij na daljavo
7914 Izobraževanje mladih odraslih za poklic
8313 Izobraževanje na daljavo - donacija PHARE
19053302 Druge oblike izobraževanja
7154 Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini
9142 Dopolnilni pouk materinega jezika za otroke drugih narodnosti
1906 Pomoči šolajočim
19063301 Pomoči v osnovnem šolstvu
1527 Regresirana prehrana učencev
7909 Subvencije za šolo v naravi
19063302 Pomoči v srednjem šolstvu
7050 Regresiranje prevozov dijakom
8638 Regresirana prehrana dijakov
6673 Dejavnost dijaških domov
19063303 Študijske pomoči
1528 Regresiranje prevozov študentom
5491 Štipendije za pedagoške poklice
7096 Študentski domovi
6322 Investicije v študentske domove
|3312 |[Urad RS m šolst^T

159.991
35.765
397.000
72.500
806.927
703.940
79.640
363.300
97.000
4.000
160.000
0
102.987
102.987
0
7.096.131
28.272
0
28.272
S. 549.648
1.890.000
1.600.000
2.059.648
1.518.211
0
496.247
520.964
501.000
jL

1901 Urejanje izobraževalnega sistema
19013301 Urejanje izobralevalnega sistema
3037 Plače
3361 Materialni stroSki
6244 Nacionalni kunkulum

Predhodna
realizacija 2000
(2)
1,433
35.765
342.835
72.500
694.290
607.431
61.762
320.604
88.268
4.000
130.723
2.075
86.858
86.858
0
5.990.384
27.076
0
27.076
4.760.241
1.336.765
1.362.304
2.061.172
1.203.067
0
499.531
443.898
259.638

Leto 2001
v tisol tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4)=<3):(2)
0
101.482
91.066
0
894.086
796.821
105.649
415.997
102.954
0
170.014
2.207
97.265
92.305
4.960
7.565.727
887.500
857.500
30.000
4.390.089
1.379.600
589.268
2.421.221
2.288.138
520.000
531.600
574.752
661.786

0,0
283.7
26,6
0.0
128.8
131.2
171.1
129.8
116.6
0,0
130.1
106.3
112,0
106,3
126.3
3.277,9
110.8
92.2
103.2
43.3
117.5
190,2
106.4
129.5
254.9

121.095

98.85011

126.S17~H

128, Ofr

121.095
121.095
60.574
18.521
42.000

98.850
98.8 SO
58.887
10.206
29.758

126.517
126.517
74.457
9.904
42.156

128.0
128,0
126,4
97,0
141,7

416.590
67.266
36.709
10.976
4.978
3.064
11.539
349.324
18.228
5.770

294.370
49.526
32.538
10.190
4.300
1.778
720
244.844
5.500
391

492.895
81.960
39.413
18.425
0
6.122
18.000
410.935
37.704
2.926

167.4
165.5
121,1
180,8
0.0
344,3
2.500,0
167.8
685,5
747.9

isirjiUrad RS za mladino
180S Ž po rt in nrosločasne aktivnosti
18053301 Urejanje sistema dejavnosti za mladino
3099 Plače
3423 Materialni stroški
3747 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
5787 Priredim in publikacije
8654 Mladinski svet Slovenije
18053303 Programi za mladino
2221 Program Mladi za Evropo
2222 Projekt C enter Sever - Jug
poročevalec, št. 16/V
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Leto 2001
v tisoS tolarjih

33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IS ŠPORT
Sprejeti
proračun 2000
(i)
4.085
6.010
25.530
16.340
132.758
14.424
24.040
10.212
60.848
10.212
20.867
0

MIN/PU/GPR/PPR/PP
2223
S795
6234
6235
7223
7921
7922
9131
9132
9133
9134
8271

Evropska mladinska fondacija
Delovna skupnost A Ipe - Jadran
Mladinski centri
Projekt Evropska mladinska akcija
Programi za mlade
Mobilnost mladih - Servisne organizacije za mlade
Regresiranje potovanj in mladinska kartica
Mladinske raziskave
Mladinska prenočišča
Mednarodna dejavnost mladih
Informiranje in svetovanje za mlade
Mladi za Evropo - TUJA DONACUA

[3314^^ [inšpektč^

ir

1901 Urejanje izobraževalnega sistema
19013301 Urejanje izobraževalnega sistema
5998 Plače
4531 Materialni stroški
ISJl^JlUraeHlo^nsk^nacionaln^omisije^zMJNZSCt^^^^^jn

(4M3):(2)

0
5.367
25.580
10.431
121.475
10.728
16.728
8.500
13.262
7.615
19.259
9

0
11.958
50.080
16.801
168.049
13.192
24.996
9.124
27.747
15.000
27.084
6.274

222.8
195.8
161.1
138.3
123.0
149.4
107.3
209.2
197.0
140.6
70.677.0

63.579 |[~

74.395^ f

91.363 ||

122,81

63.S79
63.579
52.579
11.000

74.395
74.395
65.088
9.306

91.363
91.363
75.171
16.192

122.8
122,8
115.5
174.0

72.406

68.646V

142.6921| ~ 207,9|

68.646
68.646
13.607
9.581
9.672
11.659
2.329
9.919
6.706
5.173
0

142.692
142.692
13.405
8.094
85.134
12.327
1.484
10.708
6.653
4.887
0

72.406
72.406
12.211
11.642
10.000
12.011
2.333
11.597
7.041
5.540
31

0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja
05013301 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja
1876 Plače
1770 Materialni stroški
1827 Članarine v medvladnih organizacijah
1882 Program UNESCO
1956 Mednarodni geološki korelacijski program
1959 Mednarodni hidrološki program
1968 Mednarodna ocenografska komisija
1969 Človek in biosfera (MAB)
82924 Investicije in investicijsko vzdrievanje driavnh organov
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Predlog
proračuna 2001
(3)

K

1305

Predhodna
realizacija 2000
(2)

Indeks

207.9
207,9
98,5
84.5
880.2
105.7
63.7
108.0
99.2
94,5
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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 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
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
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 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
420 Nakup in 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
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4207 Nakup nematerialnega premoženja
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
430 Investicijski transferi
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom
4507 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim
gospodarskim zavodom

poročevalec, št. 16/V

A. Bilanca odhodkov
Ocena Struktura
realizacije realizacije
20002000
0)
GL

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
.
O)
(4) 15W31:m
:28.307.21(' j il 0<MH>%| P318.81

1.209.036
1.031.009
32.098
66.517
73.821
276
5.316
176.055
97.993
76.290
664
I.107
2.599.121
1.072.752
258.992
75.420
23.228
89.210
173.605
123.448
10.768
0
771.697
589.256
0
589.256
3.454.139
0
514.198
2.939.941
1.374.345
1.374.345
172.656.177
5.400
172.650.777

0.63%
0,54%
0,02%
0,03%
0,04%
0,00%
0,00%
0.09%
0,05%
0,04%
0,00%
0,00%
1.35%
0,56%
0,13%
0,04%
0,01%
0,05%
0,09%
0,06%
0,01%
0,00%
0,40%
0.31%
0,00%
0,31%
1.80%
0,00%
0,27%
1,53%
0.71%
0,71%
89.82%
0,00%
89,82%

1.490.311
1.287.308
34.486
79.091
87.373
306
1.747
218.661
121.707
94.754
825
1.375
3.538.966
841.343
284.716
78 026
26.755
91.003
85.198
134.168
13.619
92.293
1.891.845
912.761
0
912.761
4.193.608
0
523.903
3.669.705
1.699.100
1.699.100
201.410.599
12.439
201.398 160

0.65%
0,56%
0,02%
0,03%
0,04%
0,00%
0,00%
0.10%
0,05%
0,04%
0,00%
0,00%
1.55%
0,37%
0,12%
0,03%
0,01%
0,04%
0,04%
0,06%
0,01%
0,04%
0,83%
0.40%
0,00%
0,40%
1.84%
0,00%
0,23%
1,61%
0.74%
0,74%
88.22%
0,01%
88,21%

123.3
124,9
107.4
118,9
118.4
110,9
32,9
124.2
124,2
124,2
124,2
124,2
136.2
78.4
109,9
103.5
115,2
102,0
49,1
108.7
126.5

371.615
268.245
II.304
92.067
6.703.940
373.881
0
1.157.183
517
4.399.068
499.568
0
4.699
269.024

0.19%
0,14%
0,01%
0,05%
3.49%
0,19%
0,00%
0,60%
0,00%
2,29%
0,26%
0,00%
0,00%
0,14%

451.236
329.651
15.265
106.320
10.879.663
226.179
0
1.545.814
0
7.185.019
668.316
207.147
4 943
1.042.245

0.20%
0,14%
0,01%
0,05%
4.77%
0,10%
0,00%
0,68%
0,00%
3,15%
0,29%
0,09%
0,00%
0,46%

121.4
122.9
135,0
115.5
162.3
60.5

3.094.088
317.956
5000
52.541
2 718 591

1.61%
0,17%
0,00%
0,03%
1,41%

3.512.311
494.522
18.671
92.133
2.906985

1.54%
0,22%
0,01%
0,04%
1,27%

113.5
155,5
373,4
175,4
106.9

1306

245.2
154.9
154,9
121,4
101,9
124.8
123.6
123.6
116.7
230.4
116.7

133.6
0,0
163.3
133.8
105,2
387.4
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05023301
ZNANSTVENORAZISKOVALNA
RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJAH

DEJAVNOST

V

JAVNIH

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Ustanoviteljske obveznosti pokrivajo fiksne stroške delovanja in poslovanja javnih
raziskovalnih zavodov (katerih program je sprejela Vlada RS) in raziskovalnih institucij obeh
univerz.
V sklop temeljnih in aplikativnih raziskav sodijo programi in projekti temeljnih in
aplikativnih raziskav na področju naravoslovja, tehnike, medicine, biotehnike, družboslovja in
humanistike ter ciljnih raziskovalnih programov. Na vseh področjih so v raziskave vključeni
tudi po-doktorski programi.
Raziskovalna oprema predstavlja pomembno raziskovalno infrastrukturo raziskovalnemu
kadru za opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti v okviru znanstveno-raziskovalnega
programa. Program ministrstva obsega sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme srednje
in velike vrednosti in lahko znaša do največ 75 % nabavne vrednosti za enoto.
Investicije
(Tekstilni inštitut, Morsko biološko središče, Kemijski inštitut ter nove
proračunske postavke: Biotehniška fakulteta (dograditev gojitvenega rastlinjaka za dograditve
prostorov za laboratorije in za dokončanje raziskovalnega rastlinjaka - poskusnega centra s
pripadajočimi objekti), Kmetijski inštitut Slovenije (obnovo pavilijonske stavbe v letu 2001),
Urbanistični inštitut (odkup nepremičnine v višini pospešene najemnine), Inštitut za kovinske
materiale in tehnologije (adaptacija stavbe inštituta na Lepem potu 11) in Inštitut "Jožef
Štefan" (rekonstrukcija in sanacija objekta Betatron in Van de Graaf za dosego potresne
varnosti).
Mednarodno znanstveno sodelovanje je eden pomembnih inštrumentov slovenske znanstvene
politike, ki omogoča izmenjavo rezultatov raziskav, mobilnost in izmenjavo znanstvenikov in
raziskovalcev, lažji dostop do novih spoznanj in tehnologij, sodelovanje na skupnih
znanstveno raziskovalnih projektih, lažji dostop do velike in drage raziskovalne
infrastrukture, zmanjšanje možnosti podvajanja raziskav itd. Slovenija je vključena v vse
veljavne programe Evropske unije in druge evropske znanstveno raziskovalne in tehnološko
razvojne programe (5. okvirni program EU, NATO program Science for peace, COST,
EUREKA, INTAS) ter sodeluje z večino mednarodnih organizacij in mednarodnih centrov. V
okviru mednarodnega znanstvenega sodelovanja se sofinancira v prvi vrsti financiranje
članarine za 5. okvirni program EU ter nadalje sofinanciranje izvajanja bilateralnih in
multilateralnih projektov, obveznosti do mednarodnih združenj, mednarodna promocija
slovenske znanosti (kot npr. sejmi) in obveznosti za pokrivanje stroškov vabljenih predavanj.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj na področju ustanoviteljskih obveznosti je trajno zagotavljanje fiksnih
stroškov delovanja in poslovanja javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih institucij obeh
univerz.
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Dolgoročni cilji na področju temeljnih in aplikativnih raziskav so:
- prilagoditi razmeije med obsegom raziskovalnih programov in projektov glede na
rezultate letne evalvacije znanstvene kakovosti in družbeno-ekonomske relevantnosti
postopno spreminjati razmerje med obsegom temeljnega, aplikativnega in industrijskega
ter post-doktorskega raziskovanja, upoštevaje znanstvene in družbeno-ekonomske
prioritete, predvsem pa v smeri večje uporabnosti rezultatov raziskav
večja koncentracija vseh proračunskih sredstev za raziskovalno dejavnost pri ključnih
nosilcih razvoja znanstvenih področij.
Dolgoročni cilj na področju raziskovalne opreme je zagotovitev podpore kvalitetni
raziskovalni dejavnosti prek modernizacije raziskovalne opreme ter večji povezanosti celotne
raziskovalne infrastrukture v mrežo infrastrukturnih centrov .
Skozi investicijsko vzdrževanje je potrebno zagotavljati razpoložljivost in varnost objektov,
kjer se izvajajo raziskave.
Na področju mednarodnega sodelovanja predstavljajo dolgoročne cilje:
- prednostno spodbujanje aplikativnih mednarodnih bilateralnih raziskovalnih projektov, ki
imajo možnost, da prerastejo v multilateralne oz. regionalne;
- ohranitev doseženega obsega mednarodnega sodelovanja in povečanje obsega pri tistih
programih, kjer Slovenija po splošni oceni ni v zadostni meri vključena (5. Okvirni program,
EU za mala in srednja podjetja in razvoj raziskovalnega kadra, v okviru NATO programa
Science for peace ter v programu INTAS);
- povečanje obsega mednarodnih projektov, pri katerih so vključene slovenske gospodarske
družbe oz. mala in srednja podjetja. Članstvo v novem 6. Okvirnem programu EU za obdobje
2002 - 2006, ki je v pripravi;
- pridobitev statusa opazovalca v odboru OECD za znanstveno in tehnološko politiko.
Vzpostavitev institucionalne zmogljivosti za prehod v status donatoija v skladu s pravili
OZN;
- omogočiti podiplomsko in podoktorsko usposabljanje tujcev v Sloveniji, zlasti z vidika
vzpostavljanja in širitve (prihodnjega) gospodarskega sodelovanja.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Proračunske postavke:
86140 Ustanoviteljske obveznosti
86141 Temeljne in aplikativne raziskave
85709 Mednarodne raziskave
85824 5. okvirni program
85928 Kemijski inštitut v Ljubljani
85930 Tekstilni inštitut
87924 Raziskovalna oprema
87927 Morsko biološko središče
86142 Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov
23315 Urbanistični inštitut
Pravne podlage:
• Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 8/91)
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Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in
aplikativnega raziskovanja ter razvoja (Ur. 1. RS, št. 5/94, 21/97, 77/97 in 105/2000)
Pravilnik o vrednotenju kakovosti in financiranju Programa dela JRO (Ur.l. RS, št.
52/98, 67/98 in 72/98)
Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in
tehnologijo za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Ur.l. RS, št. 79/97
in 69/98)
Pravilnik o postopku in o pogojih za vpis posameznikov, ki opravljajo raziskovalno
dejavnost kot zasebniki, v register zasebnih raziskovalcev (Ur. 1. RS, št. 30/92, št.
46/93 in 61/98)
Pravilnik o ciljnih raziskovalnih programih za podporo strateškega razvoja Slovenije
na posameznih področjih (Ur.l. RS, št. 22-935/98 in 34/98)
Pravilnik o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah
ter spremljanju raziskovalne dejavnosti (Ur. 1. RS, št.65 /94, 1/98 in 35/98)
Pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v znanstvene, strokovnoraziskovalne in razvojne nazive (Ur. 1. RS, št. 75/94 in 35/98)
Sklep o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega programa - prečiščeno besedilo (Ur. 1. RS, št. 16/94 in 63/97, 87/97 in
49/98);
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in
tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 62/96, 11/98 in 48/99)
Pravilnik o oblikovanju in izvajanju programov razvoja raziskovalne dejavnosti (Ur. 1.
RS, št. 6/96)
Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa
raziskovalne opreme (Ur. 1. RS, št. 14/94)
Sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih
obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur. 1. RS, št. 17/94 in
33/96)
Pravilnik o izvajanju in organiziranju nadzora Ministrstva za znanost in tehnologijo na
področju raziskovalne dejavnosti (Ur. 1. RS, št. 55/95)
Pravilnik o infrastrukturnih raziskovalnih centrih (Ur. 1. RS, št. 68/94 in 53/95)

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Na področju ustanoviteljskih obveznosti je v letu 2001 potrebno zagotoviti realno cene
raziskovalne ure za plačevanje fiksnih stroškov delovanja JRZ in JRO.
Na področju temeljnih in aplikativnih raziskav: doseči najmanj ohranitev dosedanjega obsega
proračunskega financiranja raziskovalne dejavnosti s pokritjem realnih stroškov za plače,
materialnih stroškov in amortizacije v skladu z veljavnimi normativi in standardi v letu 2001.
Na področju raziskovalne opreme je izvedbeni cilj za leto 2001 najmanj ohranitev
dosedanjega obsega sredstev za zagotavljanje modernizacije raziskovalne opreme.
Na področju mednarodnega sodelovanja v letu 2001 načrtujemo kontinuirano mednarodno
dvostransko sodelovanje, v okviru katerega bomo sofinancirali preko 500 mednarodnih
projektov. Pokrili bomo finančne obveznosti na osnovi meddržavnih dvostranskih
sporazumov o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, kakor tudi finančne obveznosti, ki
nastajajo na osnovi krovnih meddržavnih dvostranskih sporazumov o sodelovanju na

poročevalec, št. 16/V

1310

4. marec 2001

področju kulture, izobraževanja, znanosti in tehnike, ter na področju trgovinskega,
gospodarskega in znanstvenega sodelovanja. V letu 2001 predvidevamo tudi nadaljnje
uspešno vključevanje Slovenije v evropske raziskovalno-razvojne programe in projekte. Pri
mednarodnih raziskavah je tako predvideno nadaljevanje subvencioniranja projektov iz
programov EU (4. okvirni program, 5. okvirni program, COPERNICUS, COST, NATO,
EURATOM, INTAS). V letu 2001 načrtujemo tudi kontinuirano večstransko mednarodno
sodelovanje s sofinanciranjem (UNIDO Center, EMBC, UNDP itd.). Da bi stimulirali
prijavljanje projektov v evropskih programih s strani slovenskih prijaviteljev oz.
koordinatoijev, preko katerih je možno uveljavljati specifične slovenske interese v projektih
teh programov, bo ministrstvo v letu 2001 izplačevalo uspešnim slovenskim koordinatoijem
projektov prispevek za nadomestilo stroškov priprave in prijave projekta.
Investicije:
predvidena so zaključna dela I. in II. faze, izdelavo in dobavo laboratorijske opreme delno
ter izvedbo HI. faze na Morskem biološkem središču
- na Kemijskem inštitutu nadaljujemo z obnovitvenimi deli (prezračevanje, sanacija
temeljev, obnova fasade in računalniške infrastrukture)
- v Tekstilnem inštitutu zaključujemo s financiranjem sanacije strehe inštituta.
05033301 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKI SISTEMI
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Podprogram vsebuje naslednje ključne točke: delovanje in razvoj sistema COBISS
(Kooperativni online bibliografski sistem in servisi) ter sistema SICRIS (Informacijski sistem
o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji), delovanje specializiranih informacijskih centrov,
vodenje bibliografij raziskovalcev, nabava tuje znanstvene literature in baz podatkov, razvoj
in delovanje omrežja ARNES ter nabava informacijske in komunikacijske opreme knjižnicam
in informacijskim centrom, ki opravljajo storitve za uporabnike v raziskovalni sferi.
Podprogram vsebuje financiranje:
• Mednarodnih znanstvenih sestankov, ki se organizirajo v Sloveniji in so pomembni za
razvoj znanstvenih disciplin in raziskovalnih področij;
• Tiska izvirnih monografij slovenskih avtorjev v slovenščini in tujih jezikih in prevodov
monografij tujih avtoijev v slovenski jezik;
• Tiska periodičnih publikacij z znanstveno vsebino in periodičnih publikacij, ki so
pomembne za prenos znanstvenih spoznaj v aplikacijo in tehnološki razvoj
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
• zagotavljanje usklajenega razvoja informacijske infrastrukture znanosti in izobraževanja
• zagotavljanje učinkovitega pretoka in pospeševanja informacij kot enega ključnih
dejavnikov produktivnosti z mednarodno primerljivimi rezultati raziskovalnega dela
• dvigovanje ravni informacijske in računalniške usposobljenosti ljudi kot ključnega
dejavnika izgradnje informacijske družbe
• integracija partikularnih informacijskih sistemov s sorodnimi evropskimi sistemi, kar je
eden od pogojev za enakopravni startni položaj slovenske znanosti in raziskovanja ob
vstopu v EU
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nudenje najširše podpore znanstvenemu in raziskovalnemu delu na infrastrukturnih
področjih, kot so komunikacije, knjižnice, baze podatkov, informacijski centri,
mednarodni viri podatkov,...
Mednarodni znanstveni sestanki, organizirani v Sloveniji so pomembni z vidika
pridobivanja novega znanja, prenosa znanja iz sveta v Slovenijo, mednarodno izmenjavo
znanja in prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso;
Objave izvirne znanstvene monografije slovenskih avtoijev doma so potrebne zaradi
širjenja in izmenjave domačih znanstvenih spoznanj v Sloveniji, strokovne objave v tujih
jezikih za afirmacijo naših strokovnjakov in naše znanosti v svetu, prevodi tujih avtoijev
v slovenski jezik pa za razvoj slovenske terminologije na novih področjih sodobnega
razvoja.;
Periodične publikacije so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v praktično rabo ter
hitrejši pretok znanstvenih in strokovnih spoznanj v slovenskem in mednarodnem
prostoru

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Ministrstvo sofinancira programe dejavnosti javnih zavodov ARNES in IZUM na podlagi
letnih finančno ovrednotenih in vsebinsko usklajenih programov dela, sprejetih v skladu z
aktoma o ustanovitvi obeh javnih zavodov. Ministrstvo sofinancira dejavnost specialnih
knjižnic na področju raziskovalne dejavnosti ter visokošolskih in univerzitetnih knjižnic s
tem, da pokriva del stroškov izdelave bibliografskih zapisov v okviru sistema COBISS,
specialnim knjižnicam pa zagotavlja tudi sredstva za plačilo članarine za sodelovanje v
sistemu COBISS. Ministrstvo sofinancira programe dejavnosti specializiranih informacijskih
centrov, ki po posameznih znanstvenih področjih obdelujejo, vrednotijo in posredujejo
specializirane in informacijske vire, organizirajo in izvajajo poglobljeno vsebinsko obdelavo
virov ter gradijo specializirane podatkovne zbirke. Ministrstvo sofinancira nakupe
informacijske in komunikacijske opreme na podlagi programa razvoja informacijske
infrastrukture, ki se vsako leto sprejme v okviru znanstvene in tehnološke politike. Na podlagi
usklajenih predlogov organizacij informacijske in komunikacijske infrastrukture, katerih
dejavnost je infrastrukturni pogoj za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa,
ministrstvo prednostno zagotavlja sredstva za investicije v razvoj amademskega in
raziskovalnega omrežja ARNES, nabavo opreme za potrebe dejavnosti javnega zavoda
ARNES, investicije v računalniške sisteme vozlišč omrežja COBISS ter za nabavo opreme za
potrebe dejavnosti javnega zavoda IZUM. Ministrstvo sofinancira nakup tuje znanstvene
literature in baz podatkov ter monografij s področja humanistike in družboslovja na podlagi
predhodnega usklajevanja med univerzitetnimi
in visokošolskimi knjižnicami,
specializiranimi informacijskimi centri in drugimi specialnimi knjižnicami ter na podlagi v
sistemu COBISS evidentiranih naročil.
Zakonske podlage, specifične za ta podprogram:
• Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje programov dejavnosti organizacij
informacijske infrastrukture (Ur.l.RS, št. 62/95)
• Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za sofinanciranje nakupa
informacijske in komunikacijske opreme (Ur.l.RS, št. 62/95)
• Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje nakupa tuje znanstvene
literature in baz podatkov (Ur.l.RS, št. 71/99)
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Ministrstvo sofinancira del stroškov za organizacijo mednarodnih znanstvenih sestankov, del
stroškov tiskanja znanstvenih monografij ter del stroškov tiskanja znanstvenih ter
strokovnih periodičnih publikacij na podlagi finančno ovrednotenega programa ter ocene, ki
jo podajo strokovnjaki iz ekspertnega sistem ministrstva.
Zakonske podlage za program znanstvenega tiska in sestankov:
• Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Ur.l.RS,
št.87/99)
• Pravilnik o postopkih in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij(Ur.l.,
št. 66/96)
• Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih in strokovnih
periodičnih publikacij (UR.l., št. 3/2000)
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Ministrstvo vodi aktivno politiko in strategijo, da Sloveniji zagotovi kvalitetni bibliografski in
knjižničarski servis na skupnih osnovah. Kooperativni online bibliografski sistem in servisi
COBISS že danes pokriva praktično celotno bibliografijo in znanstveno ter kulturno
publicistiko. Ker gre za kooperativen sistem že po svoji zasnovi, je COBISS pomemben tudi
kot vir podatkov za druge programe ministrstva, saj predstavlja najpopolnejši pregled
slovenske raziskovalne produkcije. Zaradi tega se podpira tudi bibliografsko obdelavo vseh
vrst objavljenih in izvedenih del raziskovalcev po enotnih bibliografskih standardih. Vse te
informacije morajo biti praviloma na voljo vsej javnosti. V povezavi z Informacijskim
sistemom o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS) želimo doseči tesnejše povezovanje
delovanja znanstvenikov in raziskovalcev ter njihovih organizacij preko meja narodov, držav
in kontinentov. Enakopravna vključitev in integracija slovenske znanosti v svetovne tokove
potrebuje transparenten nastop v okviru mednarodnega delovanja - tudi zato, da se slovenska
znanost lahko resnično predstavi mednarodni znanstveni javnosti s svojim delovanjem in
rezultati. V tem okviru je predvideno tudi povezovanje raziskovalcev slovenskega rodu, ki
delujejo v tujini. S podporo izgradnje in delovanja informacijskih sistemov COBISS in
SICRIS ministrstvo nadaljuje svojo politiko aktivnega predstavljanja strukturiranih informacij
slovenskega znanstvenega delovanja slovenski in tuji javnosti.
Da bi lahko uporabniki iz raziskovalne in izobraževalne sfere lažje, hitreje in efektneje
prihajali do povezav s svetovnimi viri informacij, potrebnimi za njihovo delovanje oziroma
izobraževanje, je potrebno zagotoviti sodobni komunikacijski sistem za enakopravno
vključitev v svetovni internet. Računalniška omrežja in storitve, ki so preko njih na voljo, so
nepogrešljiva orodja na vseh področjih znanosti, raziskovanja in izobraževanja; zato
ministrstvo mora "svoji" populaciji olajšati vstop na sodobne informacijske avtoceste na
način, kot je to običajno v razvitih državah zahodne Evrope. Omrežje ARNES, ki je
infrastrukturni pogoj za zagotavljanje navedenih ključnih ciljev, je primerljivo s podobnimi
omreži v Evropi in je enakopravni del panevropskega raziskovalnega omrežja (TEN-155
oziroma GEANT). Ministrstvo se povezuje s sorodnimi evropskimi ministrstvi in državnimi
institucijami, ki na državnem nivoju skrbijo za delovanje, strategijo in financiranje svojih
nacionalnih akademskih in raziskovalnih omrežij, saj naraščajoč razvoj raziskovalnih omrežij
zahteva permanentno koordinacijo evropskih nacionalnih strateških usmeritev ■ glede
mednarodnih organizacijskih, finančnih, pravnih in strokovnih vprašanj.
Ministrstvo vodi aktivno politiko zagotavljanja sredstev za dejavnost izdajanja znanstvenih
monografij, periodičnih publikacij ter mednarodnih sestankov,saj je vse to nepogrešljivo za
delo znanstvenikov v Sloveniji, afirmacijo naših znanstvenikov doma in v tujini, nenazadnje
pa tudi promocija države Sloveniji v svetu. Pomanjkanje sredstev za to dejavnost najprej in
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najbolj prizadene področje humanističnih ved, kjer gre za raziskave, ki so bistvenega pomena
za ohranjanje identitete slovenskega naroda, seveda pa bi neustrezno financiranje zelo
prizadelo tudi normalno raziskovalno delo na vseh drugih znanstvenih področij.
Gre torej za stalno nalogo raziskovalne in znanstvene politike, ki jo ministrstvo s strokovno
izbiro prednostnih področij in ocenjevanjem znanstvene in strokovne kvalitete skuša izvajati
čimbolj racionalno

05013301 UREJANJE SISTEMA ZNANSTVENEGA RAZISKOVANJA
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Ministrstvo je za uresničevanje nacionalnega raziskovalnega programa dolžno, da zagotavlja
stalno in profesionalno spremljanje svoje pristojnosti in drugih funkcij, da zagotovlja stalno in
profesionalno spremljanje svoje pristojnosti in razvija ustrezne inštrumente raziskovalne,
znanstvene in tehnološke politike. Iz postavke se pokrivajo stroški za interno evalvacijo
raziskovalne dejavnosti v strokovnih telesih ministrstva (nacionalni svet, področni sveti in
njihovi nacionalni koordinatorji), analize, recenzije in evalvacije posameznih programov in
instrumentov raziskovalne in tehnološke politike, kakor tudi spodbujanje razvoja statistike in
drugih podatkovnih podlag.
V letu 2000 se je Slovenija predstavila na svetovni razstavi EXPO 2000. Za predstavitev je
bilo zadolženo MZT.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Nadaljevati tradicijo državnih nagrad in zagotavljati optimalno dodeljevanje proračunskih
sredstev skozi podporo nevtralnega ekspertnega sistema.
Sodelovanje Slovenije na naslednjih svetovnih razstavah EXPO.
3. Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazloiitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Proračunska postavka 82290.
Pravne podlage:
- Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in
tehnologijo za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Ur.l. RS, št. 79/97 in
69/98)
- Pravilnik o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo
(Ur. 1. RS, št. 39/98 in 11/99)
85713 EXPO 2000 Hannover
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Evalvacija rezultatov raziskovalnega dela v okviru programov in projektov,
Dodelitev nagrad za vrhunske raziskovalne dosežke,
oboje na podlagi indikatorjev znanstveno in družbeno-ekonomske relevance.
Za leto 2001 ostaja še del plačila najema dvorane in nekaj stroškov promocijskih aktivnosti.
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10033301 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE NEZAPOSLENIH

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Podprogram "Izobraževanje in usposabljanje nezaposlenih" je eden od (pod)programov
aktivne politike zaposlovanja. Njegova temeljna značilnost je, da brezposelnim osebam
omogoča pridobivanje javno veljavne izobrazbe po programih za pridobitev osnovne, splošne,
poklicne, strokovne, tehniške in univerzitetne izobrazbe. Hkrati z njim celostno rešujemo
problem mladih osipnikov z odpravljanjem vzrokov, ki so v prepletu privedli do izstopa iz
sistema šolanja ali dela.
Ključne naloge ministrstva so povezane z razmestitvijo izvajanja podprograma, s
financiranjem stroškov šolanja samostojnih oddelkov, strokovno in organizacijsko pomočjo
izvajalcem ter kontrolo izvajanja programa.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Podprogram, ki ga v skladu s 53. c členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti za vsako šolsko leto v sodelovanju z ostalimi ključnimi institucijami,
odgovornimi za razvoj človeških virov v državi, pripravita Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve ter Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, sprejme pa Vlada Republike
Slovenije, ima naslednje tri cilje:
- dvig izobrazbene ravni brezposelnih oseb,
- zmanjšanje poklicnega strukturnega neskladja na trgu dela ter
- ponovno vključevanje mladih osipnikov v izobraževanje ali delo.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev, na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
5780 - Izobraževanje brezposelnih
V skladu s sprejetim programom Vlade RS zagotoviti sredstva za stroške izvajanja
izobraževanja v samostojnih oddelkih za brezposelne osebe, za učno pomoč vključenim
brezposelnim osebam in za usposabljanje izvajalcev programa.
6247 - Centri za mlajše odrasle (Projektno učenje mladih)
Izobraževalni program "Projektno učenje za mlajše odrasle" je prvi javno veljavni program
neformalnega izobraževanja, ki se loteva problemov mladih osipnikov celostno. Naravnan je
na spodbujanje k nadaljevanju že opuščenega šolanja. Dosedanje izkušnje so ohrabrujoče,
zato želimo širiti mrežo njegovih izvajalcev.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Izobraževanje brezposelnih: 66 samostojnih oddelkov za brezposelne osebe; 20 izvajalcev
učne pomoči s 70 mentoiji; usposabljanje mentorjev za program "učna pomoč brezposlenim
osebam (5 skupin).
Projektno učenje za mlajše odrasle: izvedba programa v desetih skupinah.
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18023301 KULTURNA DEDIŠČINA V IZOBRAŽEVANJU

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Javni zavod Slovenski šolski muzej je Specializirani muzej za zgodovino šolstva na
Slovenskem, opravlja dejavnost muzejev in varstvo kulturne dediščine, ki sta potrebni za
izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja kot javne službe. (Sklep o ustanovitvi, 31.7.1997,
člen 6.)
Muzej na področju vzgoje in izobraževanja zbira, varuje in evidentira gradivo (muzejske
predmete, dokumentacijo, knjige), ga predstavlja z razstavami, opravlja raziskovalno delo s
področja zgodovine šolstva in vzgoje predvsem kot del razstavne dejavnosti, ob tem pa skrbi
še za svetovalno delo uporabnikom, knjižnico, arhiv in za pedagoško delo z obiskovalci in
izdajateljsko dejavnost.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Razvoj raziskovalne dejavnosti in ohranjanje stalnih razstav, povečanje števila razstav
namenjenih učencem in dijakom kot dopolnilno izobraževanje.
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo, v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Muzej zbira, hrani in obdeluje muzejske predmete, dokumentacijsko in tudi arhivsko gradivo,
knjižnično gradivo ter fotografske, dia-, video- in druge zapise, ki predstavljajo razvoj šolstva
in vzgoje na Slovenskem in slovenskega šolstva izven meja R Slovenije. Zbrano gradivo in
zgodovino šolstva raziskuje in predstavlja na stalni razstavi Šolstvo na Slovenskem skozi
stoletja, na občasnih razstavah in s pedagoško dejavnostjo mdr. pouk v učilnici moje babice.
3. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
V letu 2001 je glavni razstavni cilj dokončanje stalne razstave Šolstvo na Slovenskem skozi
stoletja IV. del (1945-1990) in priprava občasne razstave o begunskem šolstvu. Pri zbirateljski
dejavnosti načrtujemo obisk vsaj 20 starejših šol in sicer večjo prisotnost na terenu, pri
urejevalnem delu se bomo posvetili v zadnjih letih zbranemu gradivu in dokumentaciji, pri
pedagoški dejavnosti bomo obogatili pouk v stari učilnici z novo tematiko, pri izdajateljski
dejavnosti pa načrtujemo katalog stalne razstave in številki revije Šolska kronika. Z
mednarodnimi stiki z aktivno udeležbo na bienalnem 9. simpoziju šolskih muzejev v Bad
Leonsfeldnu in na mednarodnem simpoziju ob 100 letnici Hrvaškega šolskega muzeja v
Zagrebu o šolstvu v 20. stoletju si prizadevamo predstaviti naše delo in zgodovino
slovenskega šolstva tudi v tujini. Z vsem tem pa bo povezana tudi raziskovalna dejavnost in
izobraževanje na področju zgodovine šolstva in muzealstva.

18053302 PROGRAMI ŠPORTA
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Pomemben segment Nacionalnega programa športa so strokovne in razvojne naloge v športu.
Ker razvoja in programov športa ni brez strokovnih kadrov, bo velik poudarek dan
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usposabljanju, izobraževanju in spopolnjevanju strokovnih delavcev, izdajanju strokovne
literature, znanstvenoraziskovalni dejavnosti, še posebno prenašanju izsledkov raziskav v
prakso. Nadaljevali bomo, z aktivnostmi proti dopingu v športu, mednarodnimi dejavnostmi, z
ugotavljanjem in spremljanjem ravni pripravljenosti športnikov ter pripravi treninga, kar je
temelj uspešnosti v športu, začetkom projekta informatizacije športa v Sloveniji in
organizaciji velikih mednarodnih športnih prireditev, ki pospešujejo motivacijo za šport,
športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem .
Med prednostne naloge Nacionalnega programa športa uvrščamo izvajanje projektov, ki so
namenjeni otrokom in mladini, saj imajo poleg sklopa pozitivnih učinkov na skladen
biopsihosocialni razvoj odraščajočega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen.
Športnorekreativni programi za različne ciljne skupine glede na spol, starost, raven znanja,
pripravljenost in stopnjo motiviranosti bogatijo prosti čas, s tem pa tudi življenje, saj je v
času, ki ga oblikujeta predvsem delo in industrijska ponudba preživljanja prostega časa,
izjemno pomembno spodbujati in širiti svobodno ter neformalno ukvarjanje s športom.
Programi vrhunskega športa omogočajo predvsem priprave in nastope tistih slovenskih
športnikov in ekip, ki imajo realne možnosti za visoke uvrstitve na največjih mednarodnih
tekmovanjih. Nadaljevali bomo s programi športne dejavnosti invalidov, z aktivnostmi na
področju nezgodnega zavarovanja vrhunskih športnikov, izgradnje športnih objektov, ki so
ključnega pomena za uspešen razvoj športa, nalogami povezanimi s podelitvijo priznanj
Stanka Bloudka, sofinanciranju delovanja zavodov in nacionalnih športnih zvez.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Cilji tega podprograma so opredeljeni v Nacionalnem programu športa kot izvedba nalog, ki
omogočajo uspešnost na vseh področjih športa, zato je potrebno zagotoviti takšne možnosti,
standarde in normative za izpeljavo športne dejavnosti, ki bodo primerljivi s športno razvitimi
nacijami, uveljavljanje strokovnega dela v športu, ustvarjanje optimalnih pogojev za
delovanje vsem izvajalcem športnih programov in omogočanje delovanja profesionalnega
klubskega športa s preoblikovanjem klubov v gospodarske družbe.
Najpomembnejši cilji navedeni v Nacionalnem programu športa so obogatitev športne vzgoje
otrok, mladine in študentov, s čimer dvigujemo športno ozaveščenost, povečujemo število
otrok (31.000 predšolskih otrok in 50% šoloobveznih otrok), mladine (66.000 mladih) in
študentov (80%), ki se ukvarjajo s športom, zagotavljamo večjo športno uspešnost in
posredno preprečujemo sociopatološke pojave (alkohol, kriminal, mamila...), povečanje
števila vrhunskih športnikov za 5%, omogočanje optimalnih priprav in nastopov mladim,
nadarjenim športnikom s ciljem doseganja čim boljših uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih,
uveljavljanje statusnih pravic mladih športnikov skladno s športno, šolsko in drugo
zakonodajo, ki ureja statusna vprašanja vrhunskih športnikov, povečanje števila redno športno
aktivnih za 5%, v sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo pospeševanje športnopreventivne
dejavnosti za izboljšanje zdravstvene ravni prebivalstva Slovenije ter na podlagi mreže
športnih objektov izoblikovati predlog gradnje ustreznih športnih objektov in površin
namenjenih vsem kategorijam prebivalstva in sicer zagotavljanje 0,5m2 pokritega in 3m2
nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti, na prebivalca
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
7159 Strokovne naloge športa: Naloge, ki se izvajajo v okviru te proračunske postavke
podpirajo vse segmente športa. Brez uresničevanja teh nalog bi slovenski šport v primerjavi z
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razvitim svetom izredno hitro nazadoval. Država bo spodbujala naloge, ki so opredeljene v
Nacionalnem programu športa in so ovrednotene na okoli 300 mio SIT in sicer na osnovi
kazalcev opredeljenih v Pravilniku o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz
javnih sredstev na državni ravni v RS. Sem sodijo zlasti izobraževanje, usposabljanje in
spopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev povezanih s športom, še posebno volonterskih
delavcev, ki prevladujejo v slovenskem športu, štipendiranje mladih nadaijenih in uspešnih
športnikov, izvajanje temeljnih, predvsem pa uporabnih in razvojnih raziskav s področja
športa, izdajanje strokovnih in drugih športnih publikacij, svetovanje pri vključevanju otrok v
šport, ugotavljanje zdravstvenega statusa športnikov in njihove ravni treniranosti, spremljanje
in vrednotenje psihosomatičnega stanja udeležencev v športni rekreaciji, razvijanje sistema
priprave športnikov, svetovanje pri pripravi treninga in tehnologije procesa treniranja in
merilnih postopkov, izvajanje pravilnika o dopinški kontroli in kontroli spola, sodelovanje na
podlagi podpisanih meddržavnih protokolov, udeležba športnih delavcev na mednarodnih
kongresih, plačila članarin mednarodnim športnim organizacijam in vzpostavitev
informacijskega sistema, ki bo vseboval podatke s področja organiziranosti športa, športnih
objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o
športu.
Nacionalni program športa opredeljuje vsa izhodišča, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev
letnega programa športa iz javnih sredstev na državni ravni v RS pa kazalce za ovrednotenje
dejavnosti vseh proračunskih postavk v okviru tega podprograma.
5619 Šport otrok in mladine: Opredelimo jo lahko kot vzgojo za zdravo življenje,
zavzemanje za »fair play«, strpnost, spoštovanje posameznika in vzgojo za večjo kakovost
življenja v dobi odraslosti in starosti.
Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka in mladostnika se zavzemamo, da
bi bil otrok športno aktiven vsak dan. Zato so pripravljeni projekti Zlati sonček, Krpan,
Naučimo se plavati, programi v počitnicah, šolska športna tekmovanja in programi v športnih
oddelkih. V projekte panožnih športnih šol so vključeni otroci, ki imajo interes, sposobnosti,
ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Programi za mladino od 15. do 20. leta so namenjeni predvsem izboljšanju športnih znanj,
zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju
negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju
zdravju škodljivih navad (kajenje, alkoholizem, narkomanija) ter zadovoljevanju človekove
potrebe po igri in tekmovalnost. Podpiramo tudi programe, ki zajemajo načrtno vzgojo mladih
športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov
v mednarodnem merilu. Programi namenjeni študentom so dopolnilo intelektualnemu delu in
pripomorejo k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega
zdravja ter integriteti osebnosti.
6238 Šport za vse: Nacionalni program športa podpira tiste programe športne rekreacije
odraslih, ki ohranjajo in izboljšujejo celostni zdravstveni status,humanizirajo človekovo
življenje, zmanjšujejo negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečujejo
upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegnejo čim večje število ljudi v redne
oblike dejavnosti.
7100 Program vrhunskega športa: Program vključuje priprave in tekmovanja športnikov, ki
imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda predvsem tistih slovenskih
državnih reprezentanc v športnih panogah, ki so na rednem programu olimpijskih iger.
Nosilcem olimpijskih medalj pa pripada tudi nagrada.
2216 Tekmovanja športnikov (olimpiade, Alpe-Jadran...): Programi priprav in udeležbe
športnikov na Olimpijskih igrah, Sredozemskih igrah, Mladinskih igrah Alpe-Jadran,
Univerziadi in EYOD so namenjeni čim boljši uvrstitvi naših tekmovalcev in s tem tudi
promoviranju Slovenije v svetu.
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7225 Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov: S sklenitvijo zavarovalne police za
nezgodno zavarovanje se zavarujejo športniki svetovnega, mednarodnega in perspektivnega
razreda za primere nezgod, kar je velikega pomena predvsem v primeru trajne invalidnosti, ko
mora športnik končati svojo športno kariero.
7188 Priznanja Stanka Bloudka: Skladno z Zakonom o Bloudkovih priznanjih se podeljujejo
nagrade in plakete najboljšim športnikom in dolgoletnim športnim delavcem.
8646 Uradna tekmovanja športnikov invalidov: Športna dejavnost invalidov je namenjena
predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in
tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvaijajo s športom.
2217 Sofinanciranje zavodov na področju športa: Na področju športa delujejo na državni
ravni tudi zavodi in druge institucije. Vse te institucije za svoje osnovno delovanje
potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih.
2220 Investicije v športno infrastrukturo:Projekti vsebujejo gradnjo, posodobitev in
vzdrževanje športnih objektov.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Na nivoju tega podprograma so v letu 2001 glavni izvedbeni cilji, zaradi zagotovitve le 48%
sredstev od ovrednotenih nalog opredeljenih z Nacionalnim programom športa, usmeijeni v
izvajanje prioritetnih nalog. Te naloge so predvsem oblikovanje sistema izobraževanja,
usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu v katerega naj bi bilo vključenih
vsaj 25 nacionalnih športnih zvez, štipendiranje 79 športnikov in 10 študentov fakultete za
šport, podpiranje založniške dejavnosti s sofinanciranjem izdaje posameznih publikacij in
revij pri katerih bi sodelovalo vsaj 20 nacionalnih športnih zvez in izdajo do 13 strokovnih
publikacij, preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov s kontrolo naključno
izbranih vrhunskih športnikov, mednarodna dejavnost zlasti plačilo članarin mednarodnim in
evropskim organizacijam v 30 športnih panogah, spremljanje pripravljenosti športnikov med
treniranjem v 28 športnih panogah s 6.700 meritvami kategoriziranih športnikov svetovnega,
mednarodnega in perspektivnega razreda in druge naloge, ki pomenijo kontinuiteto glede na
leto 2000.
Na nivoju podprograma je v letu 2001 zagotovljenih komaj 44% sredstev, od ovrednotenih
projektov, opredeljenih z Nacionalnim programom športa, zato bodo glavni izvedbeni cilji v
tem letu podrejeni izvajanju nalog v okviru sredstev določenih s proračunom RS. Glavni cilji
v letu 2001 so:
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvaijajo s športom, predvsem v
programih šolskih športnih tekmovanj, kjer naj bi sodelovalo preko 47.000 osnovnošolcev in
srednješolcev, v programih preverjanja plavanja naj bi sodelovalo vsaj 80% osnovnih šol, na
plavalnih tečajih 2.000 neplavalcev in v projektih Zlati sonček in Krpan dodatnih 30.000
otrok
- povečanje števila redno športno aktivnih za 2,5% in 1% povečanje športno aktivnih
- dvigovati raven uspešnosti slovenskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih, kar bomo
lahko dosegli z izdatnejšo finančno, materialno in strokovno podporo, izboljšanjem
organizacije in vodenja ter povečati število vrhunskih športnikov za okoli 100 športnikov
- povečati dinamiko gradnje športnih objektov za 10%, kar pomeni izgradnja 25.000 m2
pokritih športnih površin ter tehnološka posodobitev obstoječih športnih objektov, ki sodijo v
izgradnjo mreže športnih objektov v Sloveniji. S proračunom predvidenimi sredstvi bo
sofinancirana izgradnja oziroma posodobitev 7.000 m2 pokritih večnamenskih površin,
9.000m2 bazenskih kopališč, 4.000m2 atletskih površin, 7 športnih objektov bo opremljeno s
sodobno športno opremo, vključno preplastitvijo skakalnic z umetno snovjo.
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18053303 PROGRAMI ZA MLADINO
L Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Poslanstvo urada RS za mladino je opravljanje zadev, ki se nanašajo na celovito spremljanje
vloge in položaja otrok in mladine v družbi; na izboljševanje pogojev za organiziranje in
delovanje otrok in mladine ter njihovih organizaciji; na informiranje in aktiviranje
neorganizirane mladine; na pospeševanje mobilnosti mladih; na pospeševanje dejavnosti
informiranja in svetovanja za otroke in mladino; na pospeševanje mednarodnih izmenjav
mladih; na zagotavljanje drugih ugodnosti za otroke in mladino; na spodbujanje interesnih
dejavnosti mladih in oblikovanje pogojev za vključevanje mladih v družbene procese.
Pravne podlage:
program Mladina (Sklep št. 3/00 Pridružitvenega sveta Slovenija-EU o sprejemu določil in
pogojev za sodelovanje Slovenije v programu skupnosti Mladina)
Mladinski svet Slovenije (Zakon o mladinskih svetih Ur.l. Rs 70/00)
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Izvajanje dejavnosti iz področja socialne politike, vzgoje, izobraževanja, prostočasnih
dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja otrok in mladine;
Omogačanje sodelovanja predstavnikov otrok in mladine pri sprejemanju zakonskih in drugih
predpisov, ki vplivajo na življenje in delo otrok in mladih;
Sodelovanje s pristojnimi ministrstvi pri medresorskem usklajevanju predlogov zakonskih
rešite;
Vodenje medresorskega usklajevanja za oblikovanje prioritet programov;
Nadzorovanje in usklajevanje vzpostavitve in razvoja programov;
Opozarjanje pristojnih organov na neuresničevanje zakonskih določil, ki se nanašajo na
otroke in mladino;
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
2221 - program Mladina - sofinanciranje dejavnosti nacionalne agencije ki izvaja program
EU z imenom Mladina
2222 - Center Sever - jug - plačilo prostovoljnega prispevka Centru Sever-Jug ter izvedba
projektov (razvijanje solidarnosti, odpravljanje revščine in socialne
izključenosti)
5787 - prireditve in publikacije - obnova spletne strani Urada RS za mladino, izdaja
publikacij., ki promovirajo mladinsko delo in delo z mladimi
5795 - Delovna skupnost Alpe Jadran - predsedovanje delovni skupini za mladino, izvedba
dveh sestankov letno, izdaja zbornika prispevkov z mednarodne konference Mladi v družbi
tveganj
6234 - mladinski centri - sofinanciranje delovanja mladinskih centrov
6235 - evropska mladinska akcija - akcija vsi drugačni-vsi enakopravni - vzpodbujanje
strpnosti, spoštovanje človekovih pravic in drugačnosti; urejanje internet strani (drugačnik),
podpora odmevnih akcij nevladnih organizacij, vzpodbujanje dejavnosti v šolah, izdaja
ustreznih gradiv, izvedba seminarja za učitelje
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7223 - Programi za mlade - sofinanciranje mladinskih projektov, delovanja nacionalnih
mladinskih organizacij, koordinacije projektov za otroke, projetk lokalne mladinske strukture,
ter izvedba projektov Urada RS za mladino Ti povej! , Naj pove srce, ...
7921 - Mobilnost mladih - Servisne organizacije za mlade - stroški dejavnosti organizacije in
koordinacije izmenjav mladih in programov mobilnosti mladih v Sloveniji
7922 - Mladinska kartica - stroški izvajanja dejavnosti in koordinacije projekta mladinska
kartica EURCK26
8271 - EU - Program Mladina - Tuja donacija - delovanje nacionalne agencije (postavka
2221)
9131- Mladinske raziskave - študije mladine, odnosov med mladimi in mladinskega dela
9132 - Mladinska prenočišča - realizacija v skladu s srednjeročnim programom vzpostavitve
in širitve mreže mladinskih prenočišč
9133 - Mednarodna dejavnost mladih - sofinanciranje projektov mednarodnega
prostovoljnega dela
9134 - Informiranje in svetovanje za mlade - sofinanciranje dejavnosti informiranja in
svetovanja za mlade
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Zagotovitev finančnih sredstev za realizacijo pogodbenih obveznosti iz proračuna 2000;
Optimalna izvedba (glede na trenutno situacijo) aktivnosti in razpisov Urada RS za mladino;
Priprava pravilnika o registraciji in vodenju registrov Mladinskih svetov;
Reševanje problematike mladinskega hotela Bledeč;
Zapolnitev strokovnih delovnih mest z namenom učinkovitejšega in strokovnejšega delovanja
Urada RS za mladino;
Priprava predloga razširitve pristojnosti Urada RS za mladino z namenom povečati prisotnost
in učinkovitost na področjih, ki se tičejo področji otrok in mladine;
Priprava srednjeročnega načrta aktivnosti Urada RS za mladino.
19013301

UREJANJE IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Podprogram Urejanje izobraževalnega sistema je namenjen zagotovitvi sredstev za delovanje
ministrstva z organi v sestavi in vseh tistih aktivnosti, ki jih ministrstvo izvaja in se nanašajo
na sistem področja, ki ga ministrstvo obvladuje; izvajanje strokovnih in administrativnih
nalog s področja razvoja kurikula; evalvacija prenovljenih programov; izvajanje nadzora nad
delom šol in vrtcev ter nad izvajanjem javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov pri
drugih izvajalcih; izvajanje nadzora nad delom avto šol ter pri izvajalcih letnega programa
športa v Republiki Sloveniji.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za kritje stroškov dela zaposlenih delavcev v
ministrstvu in zagotovitvi zadostnih sredstev za kritje stroškov, ki v povezavi z delovanjem
ministrstva; za organizirnje in financiranje izvajanja strokovnih izpitov strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja ter za financiranje dela strokovnih svetov in strokovnih
skupin, ki delujejo pri prenovi in evalvaciji vzgojnoizobraževalnih programov na področju
osnovnega in srednjega šolstva in izobraževanja odraslih; obveznosti ministrstva za plačilo
vstopnice za programe, h katerim je pristopilo ministrstvo v preteklem letu; zagotavljajo se
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sredstva za mednarodno delovanje ministrstva na področju znanosti, nagrade na področju
znanosti in promocije; sprejemanje novih programov, predmetnikov, predmetnih in izpitnih
katalogov, potrjevanje učbenikov in učil na področju splošnega izobraževanja, poklicnega in
strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih (Zakon o organizaciji financiranju v
vzgoji in izobraževanju Ur. 1. št.: 12/1996); stalno spremljanje razvoja na področju
izobraževanja in priprava strokovnih podlag za odločitve in predpise; koordiniranje dela
javnih zavodov; priprava poročil h katerim nas zavezujejo mednarodni dokumenti; z
Zakonom o šolski inšpekciji so opredeljene oblike nadzora, pri čemer je določeno, daje treba
v vsakem vzgojno-izobraževalnem zavodu opraviti nadzor najmanj enkrat v 5 letih, medtem
ko frekvenco izrednega in ponovnega nadzorstva določajo predvsem število pobud za nadzor
in ugotovljene potrebe po ponovnem nadzoru. Iz tega sledi, da mora Inšpektorat opraviti v
šolskih organizacijah vsako leto približno 160 rednih nadzorstev ter (glede na dosedanje
izkušnje) vsaj 250 izrednih nadzorov ter okoli 100 ponovnih nadzorov. Na področju športa je
potrebno letno izvesti okoli 100 nadzorstev. - Da bi te naloge Inšpektorat res lahko uresničil,
bi morala biti realizirana kadrovska struktura po potijeni sistemizaciji (22 inšpektorjev),
potreboval pa bi tudi ustrezna in zadostna delovna sredstva in drugo opremo.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih proj o v, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Dejavnosti, ki so zajete v okviru obstoječega podprograma se nanašajo na financiranje dela
ministrstva v skladu z veljavno zakonodajo, pri tem so sredstva za plače zaposlenih ocenjena
po stanju zaposlenih v mesecu decembru preteklega leta. Sredstva za delo komisij za
strokovne izpite so planirana za ocenjeno število izpitov, upoštevajoč povprečne stroške, ki
so bili realizirani za posamezen izpit v preteklem letu. V okviru podprograma so predvidena
sredstva za delovanje sveta za visoko šolstvo in strokovnih svetov za druga področja vzgoje in
izobraževanja, ki imajo svojo pravno podlago v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja in v zakonu o visokem šolstvu. Sredstva so ocenjena na podlagi stroškov,
preteklega leta. Naloge kurikularne prenove in evalvacije prenovljenih programov so vezane
na programsko prenovo v osnovnem in srednjem šolstvu, ki poteka že več let. Programi se
prenavljajo postopoma, ministrstvo pa v skladu z enotnimi kriteriji Urada za šolstvo financira
delo strokovnjakov.
Postavki Programi EU in Phare-sofinanciranje programov EU-tuja donacija se nanašata na
plačilo vstopnice za programe Leonardo da Vinci, Socrates in Mladina. V tem letu je iz
sredstev Phare še zagotavljen približno tretjinski delež za plačilo vstopnice, ki pa se bo v
prihodnjih letih nadalje zmanjševal. Višina vstopnice in deleža tuje donacije je bila določena s
podpisom dogovora med evropsko komisijo in ministrstvom, o sodelovanju v evropskih
programih. V okviru priprav na vstop v EU bodo v letu 2001 potekale tudi priprave na
evropske strukturne sklade, pri čemer bodo v ta namen pripravljene strokovne podlage,
sofinancirane bodo poskusne akcije ter izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.
Nagrade na področju znanosti se podeljujejo na podlagi Pravilnika o nagradah in priznanjih
Republike Slovenije za znanstveno raziskovalno delo (Ur.l. RS št. 39/99). Podeljujejo se tri
priznanja Ambasador RS v znanosti, Zoisove in druge nagrade.
Promocija znanstveno raziskovalne dejavnosti se izvaja preko časopisov, radia, televizije,
brošur ipd. Za učinkovito promocijo in prikaz dosežkov znanosti se bo nadaljeval že
vzpostavljen dialog med člani znanstvene skupnosti in najširšo javnostjo preko medijev.
V okviru tega podprograma se izvajajo še sledeče naloge:
strokovna in administrativna pomoč strokovnim svetom; priprava strokovnih podlag za
odločanje (analize, poročila...); pregled in izvajanje aktivnosti za pridobitev manjkajočih
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dokumentov kurikulame prenove; povezovanje dela javnih zavodov (usklajevanje dela,
koordiniranje nalog, ki jih izvaja več zavodov hkrati); priprava strokovnih podlag za razvojno
raziskovalno delo s področja šolstva; priprava poročil o šolskem sistemu; sodelovanje pri delu
sektorjev in služb (uvajanje in spremljanje nacionalnega kurikula); sodelovanje v
mednarodnih aktivnostih, projektih; priprava naročenega programa stalnega strokovnega
spopolnjevanja učiteljev; objave poročil, analiz (internet, tisk...); priprava strokovnih podlag
in izvedba okroglih miz, posvetovanj s področja razvoja šolstva; financiranje komisij, svetov
(ki jih imenuje MŠZŠ) za evalvacijo in pripravo razvojnih dokumentov: (sejnine, avtorski
honorarji); tiskanje sprejetih dokumentov ( s področja razvoja kurikula) in promocijskih
gradiv; izvedba aktivnosti, h katerim nas zavezujejo mednarodni dokumenti sprejeti na
različnih področjih in se nanašajo na vsebino kurikula (državljanska vzgoja, okoljska
vzgoja...); priprava razpisa evalvacijskih študij; izvedba aktivnosti za izbor evalvacijskih
študij; pogodbe za evalvacijske študije za leto 2001; financiranje obveznosti iz razpisa za
evalvacijske študije iz leta 2000; izvedba seminarjev, okroglih miz na temo - razvoj kurikula.
Zakonske podlage: Zakon o šolski inšpekciji (Ur. list RS št. 29/96), Zakon o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00, 39/00,49/00, 61/00 in 100/00), Zakon o športu (Ur.
list RS, št, 22 /98 ), Pravilnik o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno
raziskovalno delo (Ur.l. RS št. 39/99).
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Glavni cilj tega podprograma je zagotoviti normalno delovanje ministrstva na področjih, za
katero je zadolženo, zagotoviti nemoteno nadaljevanje prenove vzgojnoizobraževalnih
programov, sodelovanje šolstva in mladine v evropskih programih ustrezno promoviranje
znanstveno-raziskovalne dejavnosti in izvedba programov mednarodnega sodelovanja.
Indikatorji: Poročila in analize s področja razvoja kurikula
Izdelava strokovnih podlag za delo imenovanih skupin
Priprava in izvedba razpisa za razvojno - raziskovalne naloge
Promocijska gradiva
Objave rezultatov - poročil, analiz
Posveti, okrogle mize
Naročeni program stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev
Evalvacijska poročila
Poročila o delu komisij
Strateški dokumenti s področja razvoja kurikula
Letni izvedbeni cilji:
priprava in izvedba razpisa razvojno raziskovalne naloge v letu 2001
strokovna in administrativna pomoč za delo 3 strokovnih svetov in njihovih komisij
priprava in izvedba seminarjev, okroglih miz, na katerih se razpravljajo vprašanja razvoja
kurikula
priprava programa stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev
izdelava poročil in analiz s področja razvoja kurikula kot podlage za odločanje
izdelava poročil in analiz za mednarodne institucije (UNESCO, Svet Evrope...)
aktivnosti, ki so podprte z mednarodnimi dokumenti- obveznosti, ki jih je sprejela država na
področju razvoja kurikula (medpredmetne vsebine, državljanska vzgoja, okoljska vzgoja...)
priprava in izvedba razpisa za evalvacijske študije v letu 2001
strokovna in administrativna pomoč za delo komisij in svetov, ki sodelujejo pri razvoju
kurikula
priprava in izdaja strateških dokumentov, promocijskih gradiv
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priprava in izvedba seminaijev, okroglih miz, na katerih se razpravljajo vprašanja razvoja
kurikula.
Da bi se Inšpektorat postopno oblikoval tako, kot mu to narekujejo zakonski okviri,
načrtujemo, da se bo v letu 2001 zaposlilo 5 novih višjih svetovalcev za inšpekcijski nadzor, v
naslednjih letih pa vsako leto še po 5. Prav tako pa povečan obseg dela zahteva nova
povečana sredstva za materialne stroške (večja frekvenca službenih potovanj po vsej državi,
strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje novih inšpektorjev, pohištvo in delovna sredstva računalniška oprema ter druga komunikacijska sredstva) ter že dalj časa načrtovano , a ne
realizirano opremo za arhiv Inšpektorata.
19023301

VRTCI

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
V okviru podprograma »vrtci« zagotavljamo sredstva s treh proračunskih postavk, in sicer:
8736 - Plačila pripravnikov v vrtcih se izvajajo na osnovi 11. in 113. čl. Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 1. RS 12/96), 38. čl. Zakona o vrtcih
(Ur. 1. RS št. 12/96, 44/00), 6. čl. Zakona o razmeijih plač v javnih zavodih, državnih organih
in organih lokalnih skupnosti (Ur. 1. RS št. 18/94, tarifna priloga), s 111. členom Kolektivne
pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. 1. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96,51/98, 28/99
in 39/00) ter s 3. členom Pravilnika o pripravništvu in strokovnem izpitu strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. 1. RS, št. 30/96). Pripravništvo v vrtcih opravlja
letno povprečno 40 pripravnikov. Večina pripravnikov ima visoko strokovno izobrazbo, ki jo
predpisuje Zakon o vrtcih za program »vzgojitelj predšolskih otrok«.
8872 - Predšolska vzgoja otrok italijanske in madžarske narodnosti in otrok Romov se
financira na podlagi 29. člena Zakona o vrtcih, ki predpisuje, da se mora v državnem
proračunu v skladu z normativi in standardi zagotoviti sredstva za plačilo višjih stroškov za
oddelke, kjer poteka vzgojno delo v italijanskem jeziku, dvojezično v slovenskem in
madžarskem jeziku ter za oddelke otrok Romov. V skladu s šestim odstavkom 14. člena
Zakona o vrtcih veljajo za te oddelke posebni normativi in standardi, kijih podrobneje določa
Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.
1. RS št. 57/97, 59/97. 40/99 in 3/00).Odredba v 30. členu dopušča, da se v vrtcih narodnih
manjšin oblikujejo manjši oddelki kot to velja za slovenske oddelke, zato mora MŠŠ kriti
izpad dohodka, ki nastane zaradi manjšega števila otrok. 6. a člen odredbe pa določa, da
morata biti oddelkih, kjer vzgojno delo poteka dvojezično, hkrati prisotna 2 vzgojitelja vsaj 6
ur dnevno; MŠŠ je dolžno kriti razliko med številom količnikov zaposlenih v rednih in
dvojezičnih oddelkih, saj mora biti del časa, ki ga sicer v oddelku opravlja pomočnica
vzgojiteljice, prevzeti vzgojiteljica Upoštevati pa je potrebno tudi določila Kolektivne
pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki predvideva dodatek za jezik in sicer za
pedagoške delavce v italijanskih vrtcih 15%, v dvojezičnih oddelkih pa 20% na osnovni
količnik; za administrativne in računovodske delavce je treba izplačati 6% na osnovo, če je v
aktu o sistemizaciji delovnega mesta zanje predpisan pogoj znanja jezika narodne skupnosti.
V obalnih občinah delujejo trije vrtci z italijanskim vzgojnim jezikom in sicer v Izoli (vrtec
ob osnovni šoli s 4 oddelki, v katere je vključenih v letošnjem šolskem letu 61 otrok,
zaposlenih pa je 8,15 pedagoških in 0,8 administrativnih delavcev, ki so upravičeni dobivati
dodatek za jezik kot to predvideva kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja),
v Kopru (samostojen vrtec s 6 oddelki, v katerih je 121 otrok in 17 zaposlenih, ki prejemajo
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dodatek za jezik - 16 pedag. in 1 admin.) in Piranu (samostojen vrtec s 6 oddelki, v katerih je
82 otrok, zaposlenih pa 1 administrativni in 13,2 pedagoških, delavcev).
V Prekmuiju so 4 dvojezični vrtci, in sicer:
2 oddelka vrtca pri DOŠ Dobrovnik s 27 vključenimi otrok in 4 pedagoškimi delavci, 2
oddelka vrtca pri DOŠ Prošenj akovci s 26 vključenimi otroki in 5 pedagoškimi delavci,
2 dvojezična oddelka v sklopu Vrtcev občine Moravske toplice z 21 otroki, 1
administrativnim in 5 pedagoškimi delavci in nazadnje še 13 dvojezičnih oddelkov v Vrtcu
Lendava, v katere je vključenih 242 otrok, zaposlenih pa imajo 3 administrativne in 37
pedagoških delavcev.
V letu 2000 bilo v vrtcih v 10 občinah 13 oddelkov otrok Romov, za katere je ministrstvo
dolžno zagotoviti sredstva za višje stroške, ki nastajajo predvsem zaradi nizkega nivoja
osebne higiene teh otrok (vsakodnevno kopanje in preoblačenje v oblačila vrtca ipd.)
8878 - Razvojno in strokovno delo
S te postavke zagotavljamo sredstva za različne aktivnosti, s katerimi želimo vzpodbuditi
razvoj dejavnosti in dvig kvalitete predšolske vzgoje v vrtcih:
- avtorski honorarji za vodenje študijskih skupin v vrtcih, plačilo vzornih nastopov v vrtcih za
dijake in študente pedagoških smeri, udeležba strokovnih delavcev vrtcev na mednarodnih
kongresih in posvetih, postopno uvajanje kurikula v vrtce, komisija za oceno igrač, posvet
Skupnosti vrtcev Slovenije, plačilo dela sindikalnih zaupnikov (1/2 osebnega dohodka) v
republiškem odboru SVIZ.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
- zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje republiškega zagotovljenega programa
(postavke 8736, 8872) in posameznih načrtovanih nalog (8878)
19033301

OSNOVNO ŠOLSTVO

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Podprogram Osnovno šolstvo obsega izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja in
osnovnega glasbenega izobraževanja v skladu z ZOsn, ZOFVI in drugimi predpisi.. Za
izvajanje teh nalog so predpisane zakonske finančne obveznosti, in sicer se zagotavljajo
sredstva iz državnega proračuna po posameznih namenih - za plače za izvedbo obveznega
programa, za izvedbo razširjenega programa in del sredstev za pokritje materialnih stroškov
za izvedbo obveznega programa osnovne šole.
V šolskem letu 2000/2001 se osnovno šolstvo izvaja v: 9013 rednih oddelkih osnovnih šol
(matične in podružnice šol), v katere je vključenih 181.743 učencev; v 463 oddelkih
osnovnih šol s prilagojenim programom s 3.014 učenci; v 89 oddelkih osnovne šole v zavodih
za usposabljanje s 460 učenci ter v 1082 oddelkih glasbenih šol z 19.037 učenci.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Na področju osnovnošolskega izobraževanja se ob izvajanju utečenega programa nadaljuje
postopno uvajanje novega programa devetletne osnovne šole. Po predvidevanjih bo v letu
2001 v oddelke s prenovljenimi programi skupaj vključenih predvidoma 160 od 448 osnovnih
šol v Sloveniji (ali 36%). Sočasno se ob tem zagotavlja tudi spremljava novih programov, ki
naj bi omogočila sprotno popravljanje vsebinskih in drugih elementov, za katere bodo
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strokovnjaki menili, da bi jih bilo pred posplošenim izvajanjem, glede na zasnovo potrebno
spremeniti.
V tekočem letu bo med novimi nalogami tudi uveljavljanje zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami, ki omogoča vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke
osnovne šole, ob uveljavitvi vseh postopkov usmerjanja teh otrok v osnovne šole.

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s:pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Dejavnost osnovnega šolstva: V skladu z ZOFVI se osnovnim in glasbenim šolam iz
proračunskih sredstev ministrstva zagotavljajo sredstva za plače in osebne prejemke
zaposlenih v skladu z zakonodajo, ki ureja razmerja plač za to področje in drugimi
podzakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo, in sicer za izvedbo obveznega programa
osnovnega izobraževanja in nekaterih drugih elementov tega izobraževanja ter za izvedbo
programa osnovnega glasbenega izobraževanja. Iz sredstev državnega proračuna se
zagotavljajo tudi sredstva za kritje drugih stroškov, ki so povezani z izvedbo izobraževalnih
programov, z nabavo učil in učnih pripomočkov, izobraževanjem učiteljev in izvedbo
obveznih ekskurzij.
Zaradi uresničevanja novega zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami bo v
letošnjem letu potrebno zagotoviti sredstva za delovanje komisij in vodenje upravnih
postopkov.
Šolstvo narodnosti in zamejstva: Za to področje se uresničujejo dodatne pravice narodnosti v
skladu z Zakonom o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske
narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja, v skladu z Zakonom o ratifikaciji sporazuma
o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine na Madžarskem in madžarske
narodne skupnosti v Sloveniji v skladu s Programom kulturnega sodelovanja med Vlado RS
in Vlado Republike Italije v letih 1995 do 1998. Dodatna sredstva se namenjajo za uvoz
učbenikov, za zagotavljanje materialnih pogojev za delo pedagoških svetovalcev za madžarski
in italijanski jezik, za dvojezično dokumentacijo in dokumentacijo v italijanskem učnem
jeziku ter za kritje dodatnih stroškov, povezanih z dvojezičnim poukom (dodatna učila,
izobraževanje delavcev v matični državi ter sodelovanje s šolami in institucijami v matični
državi).
Investicije v šole narodnosti in zamejstva: V okviru letošnjih sredstev so predvidena vlaganja
v Osnovno šolo Lendava, Osnovno šolo Piran, Osnovno šolo Sečovlje, Srednjo šolo Izola ter
Srednjo šolo Lendava.
Dejavnost CŠOD in investicije v CŠOD: V okviru podprograma osnovnega šolstva se
sofinancira tudi Center za šolske in obšolske dejavnosti, ki ima pomembno vlogo pri
izvajanju šolskih in obšolskih aktivnosti ter šole v naravi, pretežno za osnovnošolsko
populacijo. Center postopoma obnavlja in preureja bivše vojaške objekte in širi svojo
dejavnost, deloma tudi z uvajanjem svoje dejavnosti v nekatere proste kapacitete dijaških
domov (letos Tolmin in Kočevje). V tekočem letu bo dokončana obnova doma v Gorenju pri
Zrečah, ki bo zato pričel delovati na novo. Ministrstvo centru prispeva sredstva za plače
zaposlenih in kritje stroškov delovanja skupnih služb. Prav tako prispeva investicijska
sredstva, v letu 2001 za plačilo že prevzetih obveznosti za objekt v Zrečah in novogradnjo
doma v Radencih ob Kolpi, ki bo predvidoma zaključena prihodnje leto. Preostala sredstva za
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delovanje in izvajanje programov ter vzdrževanje in obnavljanje opreme, pa center pridobiva
preko cen za opravljanje storitev.
Investicije v OŠ na demografsko ogroženih območjih: Sredstva na postavki bodo v letošnjem
letu omogočila vlaganja v naslednje objekte: Osnovno šolo Rogaševci, Osnovno šolo Apače v
Gornji Radgoni, Osnovno šolo Destrnik in Osnovno šolo Prevole, Žužemberk.
Šolanje begunskih otrok - tuje donacije: Od Visokega komisarijata za begunce so tudi v letu
2001 predvidena sredstva donacije za financiranje nekaterih namenov, kot so financiranje
učne pomoči otrokom, delovnih zvezkov in prehrane, predvsem kosil za otroke.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Letošnji izvedbeni cilji tega podprograma bodo v nadaljnjem zagotavljanju pogojev za
vsesplošno uvedbo prenovljenega programa devetletne osnovne šole, v izgradnji
informacijskega sistema v osnovnem šolstvu, ki bo med drugim omogočil tudi neposredno
povezanost šol in ministrstva ter v pripravi pogojev za uveljavitev pravic otrok s posebnimi
potrebami.

19033302 SPLOŠNO SREDNJE IN POKLICNO ŠOLSTVO
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Naloge obsegajo zagotovitev prostorskih pogojev (investicije in investicijsko vzdrževanje)
kadrovskih pogojev (plače in drugi osebni prejemki) in splošnih materialnih pogojev (sredstva
za energente in druge materialne stroške) ter zagotovitev sredstev za izvedbo programske na
področju nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in srednjega splošnega
izobraževanja..
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj je omogočiti nadaljevanje izobraževanja celotni generaciji mladine, ki konča
osnovnošolsko izobraževanje, in sicer za pridobitev ali temeljne poklicne izobrazbe ali
splošne izobrazbe (za nadaljevanje izobraževanja v terciarnem izobraževanju).
Temeljni dokumenti in predpisi:
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 1. RS, št. 12/96 in 23/96)
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. 1. RS, št. 12/96 in 44/99)
Zakon o gimnazijah (Ur. 1. RS, št. 12/96)
Odredba o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah (Ur. 1. RS, št. 45/98,
70/99 in 69/2000)
Odredba o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah (Ur. 1. RS, št. 45/98
in 69/2000)
Odredba o normativih in standardih v dijaških domovih (Ur. 1. RS, št 37/97)
Odredba o normativih in standardih v dvojezičnih srednjih šolah in srednjih šolah z
italijanskim učnim jezikom (Ur. 1. RS, št 37/97)
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev, na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
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obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Dejavnost srednjega šolstva: Obsega izvajanje 169 srednješolskih izobraževalnih programov v
151 javnih zavodih, 5 zasebnih zavodih, 6 zavodih s koncesijo in 6 zavodih za mladostnike s
posebnimi potrebami. V šolskem letu 2000/2001 je v te programe vpisanih 104.501 dijakov in
vajencev, od tega 3.439 dijakov v programih nižjega poklicnega izobraževanja, 25.610
dijakov v programih srednjega poklicnega izobraževanja (od tega 2.771 vajencev v dualni
organizaciji izobraževanja), 41.434 dijakov v programih srednjega strokovnega izobraževanja
in 34.018 dijakov v gimnazijskih programih. Za obdobje september-december 2001 (šolsko
leto 2001/2002) ocenjujemo, da bo število vpisanih na podobni ravni. Pri vpisuje oblikovanih
4.005 oddelkov, skupaj s koncesijami pa 4.062 oddelkov. Na tem področju bo velik poudarek
na nadaljnjem razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja, v skladu z usmeritvami, ki so
bile opredeljene na temelju evalvacijskih študij projekta Phare-MOCCA. V tem letu se bo na
področju poklicnega šolstva prvič testno izvedla poklicna matura, kar bo dalo nadaljnje
usmeritve za njeno celovito uvedbo in bo omogočila vpis dijakov srednjih strokovnih šol v
univerzitetne študijske programe v tistih smereh, ki so ključnega pomena za nadaljni
gospodarski razvoj v Sloveniji.
Center poklicnega izobraževanja: Ministrstvo financira center kot institucijo, katere temeljna
naloga je skrb za nadaljnji razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji,
prenova poklicnih in strokovnih izobraževalnih programov in spremljanje njihovega
izvajanja, razvijanje nomenklature poklicev in certifikatnega ter mednarodno sodelovanje na
poklicnem področju. V okviru CPI deluje tudi Služba za programe EU.
Investicije v srednjem šolstvu ter nvesticijsko vzdrževanje: V srednjem šolstvu se v letu 2001
nadaljuje ciklus zelo intenzivnega vlaganja v srednješolski prostor in opremo, pri čemer bodo
sredstva vložena v naslednje objekte: Poklicno in tehniško kmetijsko živilsko šolo Nova
Gorica, Srednja šola Krško, Gimnazija Ptuj, Gimnazija Ormož, Gimnazija Litija, Srednja
agroživilska šola Ljubljana, Srednja zdravstvena šola Piran, Srednja ekonomska šola Maribor,
Srednja lesarska šola Maribor, Gimnazija Kočevje, Šolski center Slovenj Gradec, Ekonomska
šola Kranj, Srednja zdravstvena šola Juga Polak Maribor, Kmetijska šola Grm Novo mesto,
Gimnazija Šentvid Ljubljana, Srednja šola Slovenska Bistrica, Športna dvorana Trbovlje +
SREŠ, Srednja šola Srečka Kosovela Sežana, Srednja mlekarska in kmetijska šola Kranj,
Gimnazija Moste Ljubljana.
7915 Projekti Phare - lastna udeležba: V okviru tujih projektov je potrebno zagotoviti
sredstva za plačilo davščin in carin za uvoženo blago in opremo, kupljeno z donatorskimi
sredstvi.
7098 Tekmovanja učencev in dijakov: Ministrstvo sofinancira organizacijo državnih
tekmovanj v znanju učencev in dijakov, na različnih predmetnih področjih, med katerimi so
glasbena, jezikovna in matematična z najdaljšo tradicijo. Tem področjem pa se pridružujejo
nova, kot računalništvo, geografija in tekmovanja na številnih poklicnih področjih.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
V letu 2001 bo temeljni cilj omogočiti celotni generaciji osnovnošolcev, ki zaključujejo
obvezno šolanje, vključitev v nadaljnje izobraževanje ter pri tem v največji možni meri
upoštevati interese posameznikov po izbranem programu in šoli. Pomemben cilj bo tudi
postopno izboljševanje kakovosti strokovnega šolstva, ki naj bi zadovoljila tudi socialne
partneije, zato bo v programskem smislu potrebno prenoviti še neprenovljene programe ter
doseči njihovo večjo fleksibilnost, z uvedbo programskih modulov, in razvijanjem sistema
certificiranja pridobljenega znanja, kar bo omogočilo tudi lažje ponovno vključevanje v
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izobraževanje tistih mladih in manj mladih, ki so v preteklosti šolo že zapustili, ne da bi si
pridobili ustrezen poklic.
19033303

ZAVODI ZA USPOSABLJANJE

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Podprogram Zavodi za usposabljanje obsega izvajanje prilagojenega programa predšolske
vzgoje, prilagojenih programov osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter
vzgojnega programa v skladu z ZOFVI, ZUOPP, ZOsn, Zov, Zog, Zopsi, plačno zakonodajo,
kolektivno pogodbo in podzakonskimi predpisi.
Za izvajanje teh nalog so z zakonom predpisane finančne obveznosti in sicer se zagotavljajo
sredstva iz državnega proračuna po posameznih namenih-za plače delavcev, za materialne
stroške za oskrbne stroške gojencev, za prevoze otrok ob koncu tedna, za opremo, za
investicije in investicijsko vzdrževanje ter za tekoče vzdrževanje.
V šolskem letu 2000/01 se navedeni programi izvajajo v 17 zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, v katere je vključeno 1.263 otrok, v 26 oddelkih
vrtca je vključeno 115 otrok, v 83 oddelkih osnovnih šol 422 otrok, v 61 oddelkih srednjih
šol je 453 otrok, v 7 oddelkih oddelki vzgoje in izobraževanja z zmerno in težko motnjo v
duševnem razvoju je 31 otrok, v 82 oddelkih vzgoje pa 716 otrok (določeno število teh otrok
obiskuje tudi zunanje šole ).
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Na področju osnovne šole se pripravljajo programi devetletne osnovne šole, ki se bodo začeli
izvajati leta 2002/03.V finančnem smislu bo to pomenilo povečanje sredstev za dodatno
izobraževanje delavcev in dodatna sredstva za uvajanje programa, predvidena je uvedba
programa za otroke po poškodbi glave v zavodu za invalidno mladino.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izjiodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
V skladu z ZOFVI se zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
zagotavljajo sredstva za plače delavcev, razen za delavce, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost, sredstva za materialne stroške, v skladu z normativi in standardi ter za investicijsko
vzdrževanje in obnovo nepremičnin in opreme, sredstva za materialne stroške, sredstva za
oskrbo otrok, sredstva za investicije ter sredstva za prevoze otrok ob koncu tedna. Dejavnost
se financira v skladu z določbami ZOFVI.
Investicije in investicijsko vzdrževanje: Na tej postavki so sredstva namenjena za odkup
objekta in pripravljalna dela za obnovo Vzgojnega zavoda Preddvor. V letu 2001 so sredtva
namenjena tudi za že prevzete obveznosti za nakup hiše v Škofj i Loki za potrebe stanovanjske
skupine Vzgojnega zavoda Preddvor. Za vselitev gojencev je potrebno še nekaj obnovitvenih
del in opreme.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Temeljni letno cilj tega programa je nuditi možnost izobraževanja in usposabljanja vsem
otrokom s posebnimi potrebam v tistih izobraževalnih oblikah, ki jim nudijo največje
možnosti napredka in razvoja svojih sposobnosti.
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19033304

PODPORNE STORITVE
IZOBRAŽEVANJU

V

PRIMARNEM

IN

SEKUNDARNEM

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Podprogram podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju pomeni
zagotavljanje nadaljnjega razvoja obeh področij, pri čemer je bistvenega pomena
zagotavljanje razvoja in svetovanja pri izvajanju dejavnosti, na vseh ravneh dodiplomskega
izobraževanja. Posebnega pomena je prenašanje novih znanj v pedagoško prakso, ki se
udejanja s pomočjo izobraževanja učiteljev in močno vpliva na izboljševanje kvalitete
pedagoškega dela. S pomočjo vlaganj v računalniško opremljanje in informatizacijo na
področju izobraževanja, z zagotavljanjem dostopnosti učbenikov vsem šolajočim, podporo
strokovnim revijam in društvom ter mednarodnemu sodelovanju se ta cilj tudi realizira.
Izvajanje aktivnosti pomembnih za evalvacijo prenovljenih programov in za izdelavo
dokumentov s področja razvoja kurikula.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilj podprograma predstavlja dvig kvalitete vzgojnoizobraževalnega dela na
področju dodiplomskega izobraževanja. K temu pripomore tako strokovno in razvojno delo v
zato ustanovljenih institucijah, kot tudi druga vlaganja, tako vlaganja v izobraževanje
učiteljev, informatizacijo na področju vzgoje in izobraževanja ter posodabljanje programske
opreme, ki nudi oporo pouku, kot tudi odpiranje v svet z omogočanjem dostopa mladini in
učiteljem do internetnih storitev Element kvalitete predstavljajo tudi prenovljeni učbeniki po
dostopnih cenah ter odpiranje področja v mednarodno okolje , saj se na podlagi mednarodnih
stikov lahko prenašajo dobre tuje izkušnje v našo pedagoško prakso. Ohranjanje obstoja
številnih strokovnih revij in delovanja društev je pomembno za razvijanje bolj vsestranskih
interesov otrok in mladine in širitev njihovega vsesplošnega znanja in kulture, kar podpirajo
tudi različni inovativni projekti, pri katerih učenci in dijaki sodelujejo. Kvalitetno pedagoško
delo pa mora biti tudi priznano, čemur so namenjene državne nagrade.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
V omenjeni podprogram se vključujejo različne postavke, ki bi jih lahko razvrstili v nekaj
različnih sklopov:
Financiranje javnih zavodov , ki opravljajo razvojno in svetovalni delo za področje predšolske
vzgoje, osnovnega in srednjega izobraževanja, med katere uvrščamo Zavod RS za šolstvo,
Državni izpitni center ter šola za ravnatelje, mentoije in pripravnike. Ti zavodi so financirani
na podlagi ZOFVI, v skladu s programi dela, kijih potrdi ministrstvo. V ta sklop bi lahko šteli
še postavko Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje, v okviru katere se v skladu z
razpisi financirajo raziskovalne naloge, namenjene nadaljnjemu razvijanju področja,
publicistična dejavnost za področje, podpora sejemski dejavnosti, ki promovira izobraževanje
ter razne druge strokovne naloge, ki so narave in so pomembne za dejavnost.
Izobraževanje učiteljev: se financira v skladu z enotnim cenikom za vrednotenje teh
programov, na podlagi razpisanih tem v posebnem razpisnem katalogu izobraževanja
učiteljev. V odvisnosti od vrste programov, ki se bodo izvajali in dejanskega števila skupin, za
katere bo program izveden, bo opravljeno tudi financiranje. Delež sofinanciranja programov
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za izobraževanje učiteljev določi programski svet, in je opredeljen v katalogu. Glede na
razpoložljive finančne možnosti se sofinancira tudi študij ob delu v vzgoji in izobraževanju že
zaposlenih strokovnih delavcev.
Računalniško opismenjevanje in informatika; sredstva na tej postavki bodo namenjena
nadaljnjemu opremljanju šol z računalniki, izgradnji lokalnega računalniškega omrežja za
osnovne in srednje šole, nadaljnji razvoj spletnih aplikacij v šolstvu za elektronski zajem
različnih podatkov v šolah, ki so pomembni za financiranje izobraževalne dejavnosti,
izobraževanje za uporabo računalniških programov in informatizaciji ministrstva. Ob tem je
ministrstvo v preteklem letu prevzelo tudi obveznost plačevanja stroškov uporabe interneta za
javne zavode s svojega področja delovanja.
Učbeniki in učna tehnologija: cilj financiranja je obnavljanje učbeniških skladov v osnovnih
in srednjih šolah, pri čemer bodo posebej obravnavane tiste osnovne šole, ki so ali bodo v tem
letu pričele izvajati 9-letne programe. Prav tako bo financiran odkup avtorskih pravic za nove
učbenike, za otroke v slovenskih šolah, kot v šolah z italijanskim učnim jezikom in
dvojezičnih šolah. Pri zelo nizkih nakladah se bodo učbeniki sofinancirali v takem deležu, da
se bo njihova cena približala povprečni ceni drugih učbenikov. Preostanek sredstev se bo
namenil za sofinanciranje učbenikov za otroke s posebnimi potrebami, razvijanju in
financiranju produkcije video programov za podporo pouku ter kritju stroškov razpisov.
Mednarodna dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja zajema več aktivnosti na
mednarodnem področju, pri čemer so finančno najpomembnejše naslednje: financiranje
obstoječih lektoratov slovenskega jezika v tujini, sofinanciranje izvedbe vsakoletnega
seminaija slovenskega jezika, sofinanciranje delovanja Centra za slovenski jezik na Filozofski
fakulteti, sofinanciranje usposabljanja učiteljev v tujini za izvedbo Mednarodne šole in
mednarodne mature, v skladu z mednarodnim programom, zagotavljanje udeležbe na
mednarodnih olimpiadah znanja, sofinanciranje Unesco glasnika za šole, sofinanciranje
evropskih programov in drugih mednarodnih aktivnosti šol in drugih manjših nalog na tem
področju.
Inovativne in druge interesne dejavnosti v izobraževanju: Ob financiranju izvedbe projekta
Telesno vzgojni karton se v okviru te postavke financirajo inovacijski projekti, ki se v izvajajo
osnovnih in srednjih šolah ter projekti,, ki se izvajajo skupaj z nekaterimi občinami (npr o
preprečevanju drog ipd.) ali drugimi izvajalci in pomenijo podporo razvijanju interesnih in
inovativnih dejavnosti na tem področju.
Investicije: v tem sklopu se zagotavljajo sredstva za investicije v druge javne zavode
(preselitev Državnega izpitnega centra in Centra za poklicno izobraževanje na novo lokacijo,
plačilo najemnine za objekt Visoko po pogodbi z občino Škofja Loka ter Slovenski šolski
muzej (ureditev knjižnice). Intervencijska sredstva so v tem sklopu predvidena kot rezerva za
nepredvidene naloge.
Sofinanciranje strokovne literature in društev na področju vzgoje in izobraževanja:
Ministrstvo letno sofinancira izhajanje okrog 70 naslovov mladinskih in strokovnih revij in 35
društev, katerih dejavnost je povezana z vzgojo in izobraževanjem.
Nagrade v izobraževanju: v skladu z zakonom o nagradah RS na področju šolstva se letno
podeljuje do 11 nagrad za razvoj področja najbolj zaslužnim posameznikom ali institucijam,
pri čemer se pokrijejo tudi stroški njihove slavnostne podelitve.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Glavni izvedbeni cilji in predvideni rezultati (tam kjer so sploh merljivi) v tekočem letu so
omenjeni v predhodnem poglavju.
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19043301 VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Višje strokovne šole, prve so nastale v letu 1996 v sodelovanju z Evropsko unijo (PHARE),
pomenijo pomembno dodatno možnost absolventom srednjih šol za nadaljevanje študija na
terciarni ravni. 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
2001/2002 je razpisanih 1100 mest, tako da bo na teh šolah študiralo več kot 2600 študentov,
kar predstavlja že 7% delež študirajočih na terciarni ravni. Na novo se bodo v letu 2001
izvajali trije programi, in sicer komunala, kmetijstvo, lesarstvo ter program komercialist še na
eni višji strokovni šoli. Za leto 2002 pa je načrtovanih še vsaj pet novih programov: s
področja osebnih storitev (kozmetika, ustna higijena), računovodstva, računalništva in
prometa. V študijskem letu 2001/2002 bo skupaj v programe višjih strokovnih šol vpisanih
več kot 5500 študentov, kar predstavlja 7 % delež v tercialnem izobraževanju, ki je že
primerljiv z drugimi EU državami.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Uresničevanje strategije enakomernega regionalnega razvoja države;
uveljavitev višješolskega strokovnega izobraževanja kot pomembne sestavine terciarnega
izobraževanja;
ureditev položaja višjih strokovnih šol bodisi v šolskih centrih bodisi kot samostojnih
zavodov;
sprejetje novih programov, ki izhajajo iz potreb gospodarstva;
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Zakonske podlage:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 1. RS št. 12 in 23/96)
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. 1. RS št. 12/96 in 44/2000)
Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih (Ur. 1. RS št. 16/92, 42/93,
18/94, 36/96)
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur 1. RS št. 52/94,
49/95... 39/2000)
Odredba o normativih in standardih za financiranje višjih strokovnih šol (Ur. 1. št.39/96)
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Povečan vpis in povečanje števila diplomantov (za več kot še enkrat v primeijavi z letom
1999),
Zmanjšanje izobrazbenega zaostanka srednje generacije.

19043302 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
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Naloge obsegajo zagotovitev prostorskih pogojev (investicije in investicijsko vzdrževanje),
kadrovskih pogojev (plače in drugi osebni prejemki), splošnih materialnih pogojev (sredstva
za energente in druge materialne stroške) in vzpostavitev univerzitetne računalniške mreže,
ter zagotovitev sredstev za izvedbo programov v okviru obeh univerz, samostojnih
visokošolskih zavodov in koncesijskih visokošolskih zavodov, ter visokošolskih knjižnic.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
- povečati delež zaposlenega prebivalstva z višjo, visoko oziroma podiplomsko izobrazbo na
20 % leta 2001 oziroma 25 % leta 2005;
- povečati delež prebivalstva, zlasti mladih generacij, v terciarnem izobraževanju, tako da
bomo imeli v naslednjem desetletju v Republiki Sloveniji okrog 35 študentov na 1000
prebivalcev in da se bo v različne oblike terciarnega izobraževanja vpisalo 50 % vsakokratne
generacije;
- povečati število vpisnih mest v celotnem terciarnem izobraževanju in postopno odpravljati
omejitev vpisa pri večini študijskih programov; postopno sofinancirati izredni študij;
- zagotoviti razmere za uspešno delovanje integrirane, avtonomne in do slovenske družbe
odgovorne univerze, pa tudi samostojnih visokošolskih zavodov, ter njihov nadaljnji razvoj;
Predpisi:
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. 1. RS, št. 67/93 in 99/99)
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Ur. 1. RS, št. 18/94, 36/96)
- Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojno izobraževalnih zavodih (Ur. 1. RS št. 16/92,
42/93, 18/94, 36/96)
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur 1. RS št. 52/94,
49/95...39/2000)
- Sklep o normativih in standardih za opravljanje izobraževalne dejavnosti v višjem in
visokem šolstvu (Ur. 1. RS, št. 39/92)
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Dejavnost visokega šolstva: Visokošolski dodiplomski študij v Sloveniji poteka na dveh
univerzah (Univerza v Ljubljani in univerza v Mariboru) in na petih koncesioniranih
visokošolskih zavodih, in sicer po več kot 200 univerzitetnih in visokošolskih strokovnih
študijskih programih. V študijskem letu 2001/2002 bodo uvedeni nekateri novi študijski
programi oziroma smeri, zlasti na področjih, ki so za Slovenijo strateško pomembni (npr.
okolje, biokemijska tehnika, telekomunikacije, zgodovina na Univerzi v Mariboru). Ker gre
večinoma za popolnoma nove discipline, njihovo izvajanje ne bo mogoče brez novih
namestitev.
V zadnjih letih zelo narašča skupno število rednih študentov. Študijsko leto 2001/2002 se bo
začelo z najmanj 47.000 rednimi študenti skupaj z izrednimi študenti pa jih bo najmanj
68.000. 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 skupno število študentov povečalo.
V visokem šolstvu je redno zaposlenih 5.695 visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter drugih
delavcev. Na enega visokošolskega učitelja pride v povprečju 22,5 študentov, na enega
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visokošolskega sodelavca (asistenta) pa 27,8 študentov, kar je v primeijavi z drugimi sistemi
visoka obremenitev.
Investicije in investicijsko vzdrževanje v visokem šolstvu: V letu 2001 se bodo nadaljevala
vlaganja v visokošolske objekte in opremo, ter v visokošolske knjižnice. Sredstva bodo
vložena v naslednje objekte: zgradba rektorata-Kongresni trg Ljubljana, Univerzitetna stavba
v Mariboru (proračunska postavka 87928), Fakulteta za družbene vede (objekt je zaključen,
potrebna sredstva v letu 2001 za prispevek za komunalno opremo zemljišča in rušitev oz.
pričetek adaptacije stolpiča študentskega doma), Visoka upravna šola (objekt zaključen,
sredstva v letu 2001 potrebna za prispevek za komunalno opremo zemljišča po že sklenjeni
pogodbi), Fakulteta za farmacijo (pričetek adaptacije in potresne sanacije starega dela),
Pravna fakulteta (objekt zaključen, potrebna sredstva za zapadle obveznosti), Akademija za
likovno umetnost, Akademija za glasbo, AGRFT (aktivnosti za združitev programa 3
akademij na Metelkovi), Ekonomska fakulteta v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo v
Ljubljani, Fakulteta za kmetijstvo v Mariboru, Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
Poleg teh vlaganj pa bodo potekala investicijska vlaganja in nakup potrebne opreme v
Univerzitetno knjižnico v Ljubljani in ostale visokošolske knjižnice.
Nove naloge Univerze: Začetek uresničevanja novega sistema financiranja in uveljavitev
priloge k diplomi po Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu iz
decembra 1999.Gre za financiranje po kriterijih števila vpisanih študentov v študijskem letu,
števila diplomantov v preteklem koledarskem letu ter študijskega področja po standardni
mednarodni klasifikaciji.
A) Za uveljavitev novega sistema financiranja je treba vzpostaviti nov informacijski sistem, ki
bo omogočal:
analitično spremljanje dejavnosti visokega šolstva,
- podatkovne baze o študentih in diplomantih dodiplomskega in podiplomskega študija,
- podatkovne baze o študijskih programih in znanstveno raziskovalnih projektih,
- podatkovne baze o visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in sodelavcih ter drugih
delavcih v visokem šolstvu,
- podatkovne baze o prostorih in pedagoški in raziskovalni opremi,
- vzpostavitev povezav z diugimi podatkovnimi bazami pomembnimi za razvoj visokega
šolstva, zlasti raziskovalnimi inštituti, učnimi bazami in gopodarstvom.
B) Zamisel o prilogi k diplomi se je pojavila ob sestavljanju Konvencije o priznavanju
visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji, bolj znani kot Lizbonska konvencija (članice
Sveta Evrope in Unesco sojo sprejele aprila 1997, v Državnem zboru Republike Slovenije je
bila ratificirana maja leta 1999 - Uradni list Republike Slovenije- Mednarodne pogodbe, št.
14/99, 11. junija 1999). V členu IX.3 so se pogodbenice obvezale, da bodo "spodbujale svoje
visokošolske zavode k uporabi priloge k diplomi, kakršno predlagata Unesco in Svet Evrope,
ali drugega podobnega dokumenta".
Komisija za kvaliteto visokega šolstva: V skladu z Zakonom o visokem šolstvu so
visokošolski zavodi ustanovili Komisijo za kvaliteto visokega šolstva, katere stalna naloga je
evalviranje učinkovitosti visokošolskega študija in izdelava letnih poročil. Kakovostno
opravljeno delo je eden izmed kriterijev pri določanju obsega sredstev za posamezno univerzo
oz. samostojni visokošolski zavod.
Računalniška dejavnost in univerzitetna mreža: obnova računalniške in programske opreme
na Univerzi v Mariboru, plačila licenčnin, telefonskih vodov.
Obštudijska dejavnost študentov: sofinanciranje obštudijske dejavnosti študentov na podlagi
programov, ki jih sprejme svet študentov pri univerzah in koncesionaijih.
Nacionalni projekti visokega šolstva: financiranje Službe za vpis na visokošolske zavode in
kritje nekaterih stroškov izvedbe študija na daljavo.
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Univerza na Primorskem: V skladu z enakomernim regionalnim razvojem je bilo v letu 2000
med Vlado, Univerzama in SAZU podpisano pismo o nameri ustanovitve Univerze na
Primorskem. Prvi postopki ustanavljanja so se že pričeli, na obali je že ustanovljena Fakulteta
za humanistične vede. Za nadaljnje aktivnosti so potrebna zagonska sredstva, ki so planirana v
finančnem načrtu ministrstva.
Prestrukturiranje financiranja visokošolskih dejavnosti: Sredstva so namenjena realizaciji
spremembe sistema financiranja visokega šolstva, ki bi od financiranja sistemizacije prešlo na
financiranje ob upoštevanju števila študentov in diplomantov. Dodatna sredstva naj bi
omogočila postopen in mehkejši pristop.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
izboljšati uspešnost in učinkovitost dodiplomskega študija, tako z ustreznimi vlaganji v
osebje, opremo in prostor visokošolskih zavodov kot s posodobitvijo delovanja (integriranost
raziskovalnega in pedagoškega dela, izboljševanje učiteljskih pedagoških sposobnosti,
vsebinske novosti, uvedba kreditnega sistema, študij na daljavo ipd.) in s sistemskim
(samo)preveijanjem kakovosti študijskega dela na visokošolskih zavodih;
- spodbujati sodelovanje med univerzo oziroma visokošolskimi zavodi ter gospodarstvom in
neposrednim okoljem; spodbujati financiranje dejavnosti visokega šolstva iz več virov, tudi
neproračunskih;
- spodbujati mednarodno sodelovanje visokošolskih zavodov, še zlasti v specializiranih
projektih Evropske unije (npr. SOCRATES - ERASMUS) in regionalnih programih (npr.
CEEPUS).

19043303 PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Obe univerzi in samostojni visokošolski zavodi diplomantom dodiplomskega študija
omogočajo nadaljnje izobraževanje po več kot 150 specialističnih in magistrskih ter
doktorskih programih v katere bo v študijskem letu 2001/2002 vpisanih že čez 3000
študentov.
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izvajanja teh
programov, za financiranje upravljanja Doma podiplomcev in investicijska vlaganja v Dom
podiplomcev.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
- vsaj podvojiti 'število študentov in diplomantov podiplomskega študija, zagotoviti
sofinanciranje sistemsko prenovljenih podiplomskih študijskih programov, ki povezujejo
discipline, visokošolske in raziskovalne zavode ter druge institucije, so kakovostni in
omogočajo sodelovanje v mednarodnih projektih;
- zagotoviti razmere za uspešno delovanje integrirane, avtonomne in do slovenske družbe
odgovorne univerze, pa tudi samostojnih visokošolskih zavodov, ter njihov nadaljnji razvoj;
- izboljšati uspešnost in učinkovitost podiplomskega študija, tako z ustreznimi vlaganji v
osebje, opremo in prostor visokošolskih zavodov kot s posodobitvijo delovanja (integriranost
raziskovalnega in pedagoškega dela, izboljševanje učiteljskih pedagoških sposobnosti,
vsebinske novosti, uvedba kreditnega sistema, študij na daljavo ipd.) in s sistemskim
(samo)preverjanjem kakovosti študijskega dela na visokošolskih zavodih;
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- spodbujati sodelovanje med univerzo oziroma visokošolskimi zavodi, javnimi
raziskovalnimi zavodi ter gospodarstvom in neposrednim okoljem; spodbujati financiranje
dejavnosti visokega šolstva iz več virov, tudi neproračunskih;
- zagotavljati delovanje in upravljanje Doma podiplomcev, ter izvedba investicij v teku.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
Število podiplomskih študijskih programov se je v preteklih letih vztrajno večalo, število
študentov pa se je povečevalo le počasi. Od uveljavitve Sklepa o sofinanciranju
podiplomskega študija pa se število podiplomskih študentov povečuje. V letu 1998/99 je bilo
sofinanciranih 864 študentov, v naslednjem letu seje število podvojilo na 1763, do leta 2001
se je povečalo še za 40% na 2524, zato pričakujemo v študijskem letu 2001/2002 najmanj
3000 študentov, do leta 2005 pa 6000.
Na uspešnost študija in na povečanje števila diplomantov sta pozitivno vplivala iz proračuna
plačana projekta "mladi raziskovalci" in "asistenti stažisti", drugi kandidati, ki so se vpisovali
v podiplomski študij, pa so praviloma študirali na lastne stroške, kar je bil vsaj posredno eden
od vzrokov za relativno velik osip med študijem. Precejšnje razlike pa so ob tem nastajale tudi
v kakovosti in zahtevnosti študija. Ob pripravi izhodišč za nacionalni program visokega
šolstva izoblikovani številni predlogi, tako tisti, ki zadevajo akademsko plat študija (zlasti
kakovost študija, mednarodne reference ipd.), kot tisti, ki opozarjajo na organizacijska
(izvedba študija, kreditni sistem, povezovanje institucij) in finančna (sistem sofinanciranja)
vprašanja. Pripravljena so bila izhodišča za poenoteno izvajanje podiplomskega študija,
uveden kreditni sistem, kot je uveljavljen v drugih državah, vzpostavljeno sodelovanje na
kadrovskem področju ter pri skupni, racionalni in optimalni uporabi prostorov, raziskovalne
opreme, laboratorijev, knjižnic, informacijskega servisa ipd. ter izboljšane razmere za študij in
raziskovanje.
Dom podiplomcev-upravljanje: Sredstva so namenjena za kritje stroškov delovanja in
upravljanja Doma podiplomcev v Ljubljani.
Investicije v Dom podiplomcev: Investicija v Dom podiplomcev je že zaključena, ostaja še
nadomestna gradnja na lokaciji Doma podiplomcev (porušene hiše, v kateri je bila anketna
delavnica FDV) in dokončno plačilo inženiring storitev po zaključku gradnje.
Zakonska podlaga:
- Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, št. 42/1998).
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Še nadalje vzpodbujati podiplomski študij, tako da se bo število sofinanciranih študentov iz
2524 v študijskem letu 2000/2001 povečalo vsaj na 3000 študentov.' Pričeli bomo s
vsebinskim povezovanjem projektov "mladi raziskovalci" in "asistenti stažisti" ter z
inoviranjem in vpeljevanjem novih aktivnosti v združenem projektu.

19053301 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Podprogram "Izobraževanje odraslih" je(pod) program, prek katerega država (so)financira
javno službo v izobraževanju odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem
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interesu, ter dejavnosti in pogoje, potrebne za njegovo izvajanje. Z njim država prispeva k
uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja
odraslim pod enakimi pogoji in k razvoju človeških virov kot enem ključnih dejavnikov
vsakršnega razvoja. Ključne naloge našega ministrstva pri tem so, da v skladu z navedenimi
načeli:
- razmeščanje izobraževalnih programov, da lahko vsak odrasli uresničuje pravico do
izobraževanja,
- (so)financiranje stroškov izobraževanja in infrastrukturnih dejavnosti ter
strokovna pomoč in kontrola.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
«
Dolgoročni cilji podprograma, opredeljeni v Zakonu o izobraževanju odraslih in strokovnih
osnovah za Nacionalni program izobraževanja odraslih, so zlasti naslednji:
- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja,
- dvig ravni funkcionalne pismenosti in izobrazbene sestave odraslega prebivalstva,
- izobraževanje in usposabljanje za razvoj delovne sile.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
4831: Tuji jeziki(izobraževanje odraslih v tujih jezikih)
7229: Dejavnost izobraževanja odraslih (sofinanciranje letnih načrtov dela ACRS in ZLUS;
sofinanciranje splošnih programov izobraževanja na podlagi vsakoletnega
javnega
razpisa)
9140: Mreža javnih zavodov za izobraževanje odraslih (delno poplačilo plač strokovnim
sodelavcem-organizatoijem izobraževanja v mreži javnih zavodov)
7914: Izobraževanje mladih odraslih za poklic(sofinanciranje izobraževanja odraslih pojavno
veljavnih programih gimnazijskega ter poklicnega in strokovnega izobraževanja na podlagi
vsakoletnega razpisa)
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Program dela oz. izobr. Št.
PP/Aktivno Vrsta aktivnosti
izv.
program
sti
40
4831: Tuji Izobr. odraslih v tujih
jeziki
jezikih
7229:Dejav
nost 10

Št. ur
Št.
udel.
2.494 30.30
2

Dejavnos
izobraževanja
odraslih
Letni
program
dela
ACRS
Letni
program
dela
ZLUS
Izobraževanje
v 20
slovenskem jeziku
Usposab. za življensko 8
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»

PP:
JZ

Mreža Delno poplačilo plač

PP:Izobr.
mladih

uspešnost
Študijski krožki
Državljansko
izobraževanje
Usposabljanje manjšin
Izobr. starejših odraslih
Središča za samostojno
učenje
Borze znanja
Razvojne naloge
Projekti vključevanja v
programe EU
Promocijske aktivnosti
Pripravniki
Delo študentov
Za
strok.
del.-org.
izobraževanja

72
31

173
133

878
2.687
1.110 2.860

22
28
24

35
34
24'

485
460

4
19
3

4
19
3

16

16
2
2
75

46

Izobr. mladih odraslih Izobr. odraslih po javno 26
za pollic
veljavnih programih

1.985
1.145
31.20
0

109

2.645 62.04
1

19063301 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Pomoči šolajočim na področju osnovnega šolstva se uresničujejo tudi s sredstvi državnega
proračuna , pri čemer se iz tega vira zagotavljajo sredstva regresirano prehrano učencem, ki
izvirajo iz socialno šibkih družin ter subvencije učencem za šolo v naravi.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Temeljni cilj tega programa je v nudenju pomoči za zagotavljanje pogojev za obiskovanje
šole tudi tistim učencem, ki izvirajo iz socialno bolj ogroženih družin, s čimer se uvajajo
elementi pozitivne diskriminacije in omogoča dostopnost izobraževanja vsem udeležencem.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za regresirano prehrano okrog 43.700
učencem (cca 23% vseh) v osnovnih šolah, ki izvirajo iz manj premožnih družin. Pri
tem je
kot dnevni strošek za malico vkalkuliranih cca 100 sit na upravičenega učenca. Za
obiskovanje šole v naravi se šolam zagotavlja subvencija v višini od 1100 do 1700 sit za
vsakega otroka, v odvisnosti od vrste programa ter še dodatnih 15 % subvencije za otroke in
socialno šibkih družin. Obe aktivnosti izhajata iz določb ZOFVI.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati
podprograma:
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V letu 2001 bo glavni cilj zadržati dosedanji obseg omenjenih subvencij in jih povečati za
inflacijske vplive.

19063302 POMOČI V SREDNJEM ŠOLSTVU
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Podprogram zajema postavke, ki pomenijo socialne transfere dijakom srednjih šol, s katerimi
želi država zagotoviti čim bolj izenačene pogoje za izobraževanje vseh v srednjih šolah.V ta
sklop štejemo subvencioniranje stanarin in vzgojne dejavnosti za dijake v dijaških domovih,
regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja do šole in nazaj ter regresiranje dijaške
prehrane (malice) za dijake iz socialno šibkejših družin.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Osnovni dolgoročni cilj tega programa je omogočiti vsem osnovnošolcem, ki uspešno
zaključijo obvezno šolanje, vključitev v srednjo šolo, pri čemer naj socialni faktor ne bi bil
tisti element, ki bi komurkoli to preprečeval. Gre za elemente pozitivne diskriminacije, ki jih
država izvaja na tem področju, s čimer zagotavlja dostopnost srednješolskega izobraževanja
vsem, tudi otrokom iz revnejših okolij.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
V ta podprogram se uvrščajo naslednje naloge oziroma postavke :
Dejavnost dijaških domov: v 24 samostojnih dijaških domovih in 15 dijaških domovih, ki
delujejo v sklopu srednjih šol je vključenih okrog 8000 dijakov, država pa zanje prispeva
sredstva, ki krijejo stroške nastanitve in stroške osebja, ki je vezano na vzgojno dejavnost v
domovih ter na nastanitveni del. Dejavnost se financira v skladu s standardi in normativi za
dejavnost dijaških domov, ki imajo svojo podlago v ZOFVI.
Regresiranje prevozov dijakov: tistim dijakom, ki ne stanujejo v kraju šolanja in ne bivajo v
dijaških domovih, država kot regres zagotavlja 17% cene mesečne vozovnice za prevoz v
šolo in nazaj, z namenom nekoliko znižati stroške, kijih s prevozi imajo.
Regresiranje dijaške prehrane: V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za
regresirano prehrano okrog 23.900 dijakom srednjih šol (cca 23% vseh), ki izvirajo iz manj
premožnih družin. Pri tem je kot dnevni strošek za malico vkalkuliranih cca 130 sit na
upravičenega dijaka, ob upoštevanju ustreznega števila dni šolskega koledaija. Financiranje
opredeljenih nalog izhaja iz veljavne zakonodaje, ZOFVI..
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Glavni cilj tega podprograma v tem letu bo ohraniti obseg socialnih transferov dijakinjam in
dijakom na dosedanji ravni, pri tem pa zagotavljati sredstva za plače zaposlenih v dijaških
domovih, v skladu s spremembami kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
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19063303 ŠTUDIJSKE POMOČI
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Podprogram zajema postavke, ki pomenijo socialne transfere študentom, ki so vključeni v
terciarno izobraževanje s čimer naj bi zagotovili čim bolj izenačene pogoje za izobraževanje v
višjem in visokem šolstvu. V ta podprogram štejemo nastanitvene dejavnosti študentov v
študentskih domovih, v dijaških domovih in pri zasebnikih, vključno z investiranjem v
vzdrževanje in novogradnjo objektov študentskega standarda ter regresiranje prevozov
študentov iz kraja bivanja do visokošolske institucije.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Osnovni dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje ustreznih predpogojev za vključevanje
dijakov v terciarno izobraževanje. Subvencioniranje bivanja izven kraja stalnega bivališča ter
regresiranje prevozov do šol naj bi omogočilo študentom zagotoviti ustrezne pogoje za študij,
tako da socialni pogoji ne bi bili odločujoč element pri opredeljevanju glede nadaljnjega
izobraževanja'. S tem bi v skladu z opredelitvami nacionalnega programa nadaljnjega razvoja
visokega šolstva in drugimi dolgoročnimi razvojnimi načrti omogočili nadaljnje povečevanje
vključenosti študentov v to stopnjo izobraževanja, s tem pa neposredno vplivali na
povečevanje deleža visoko izobraženih kadrov na 1000 prebivalcev ter s tem na postopno
izboljševanje kadrovske vsega aktivnega prebivalstva.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
V tem podprogramu se-zagotavljajo javni viri financiranja za naslednje namene:
Subvencioniranje bivanja študentov in investiranje v študentske domove: V skladu s
predvidevanji bo v tekočem letu mogoče zagotoviti subvencioniranje cene nastanitve 9140
študentom v študentskih domovih, 1850 študentom pri zasebnikih ter 650 študentom v
dijaških domovih. Ob tem bo država vložila sredstva tudi v nadzidavo in adaptacijo
Študentskega doma 2 v Ljubljani ter zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje
študentskih centrov ter drugih administrativnih stroškov, povezanih z delovanjem domov.
Regresiranje prevozov študentov: študentom, ki se ne šolajo v kraju bivanja, država
zagotavlja 17% regresiranje cene mesečne vozovnice za prevoz od doma do mesta šolanja in
nazaj, da bi bili s tem prevozni stroški nižji.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Glavni izvedbeni cilj tekočega leta je ohraniti višino subvencioniranja navedenih namenov na
doseženi ravni, poplačati vse obveznosti, ki so ostale neporavnane iz leta 2000 ter postopno
zagotoviti pogoje za pričetek izvajanja projekta prenove študentskih bivalnih zmogljivosti.
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

35 MINISTRSTVO ZA KULTURO
MIN/PU/GPR/PPR/PP

Sprejeti
proračun 2000
(D

Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)

Indeks
(4)=(3):(2)

j35 <?■.' |M1N1STRSTVQ ZA 1
l^šTi

j Ministrstvo za kulturo

1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti
18013501 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti
3025 Plače
3349 Materialni stroški
4088 Članarine v mednarodnih nevladnih organizacijah
1529 Popularizacija kulturnih dejavnosti
2929 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
1803 Programi v kulturi
18033501 Izvajanje kulturnih programov
7006 Javni zavodi v kulturi
7185 Prešernov sklad
7285 Republiška priznavalnina
2002 Narodna galerija Ljubljana
2477 Druge investicije v kulturi
5665 Kulturni tolar - knjižnice
5666 Kulturni tolar - javni zavodi
6157 Metelkova
6577 Viba jilm
7106 Knjižnjičarstvo
8596 Investicijsko vzdrževanje in oprema organizacij s področja
kulture
1531 Javni zavodi v kulturi - ustanoviteljice občine
1532 300-letnica Slovenske filharmonije
1533 Odkupi premične kulturne dediščine
2308 Druge organizacije s področja kulture
5668 Projekt "Leto 2000"
6154 Društva
7049 Samostojni ustvarjalci na področju kulture
7102 Uprizoritvene umetnosti
7103 Glasbena dejavnost
7104 Vizualne umetnosti
7110 Filmski sklad
7112 Raziskovalne naloge
7113 RTV - posredovanje kulturnih dogodkov
7115 Nepredvidene akcije
7199 Kulturna dejavnost narodnih in etničnih skupnosti ter
priseljencev
7202 Kultura za Slovence zunaj RS
18033506 ZaloiniStvo
1966 Enciklopedija Slovenije
6155 Knjižnično nadomestilo
7105 Založništvo
18033508 Ljubiteljska kultura
5667 Kulturni tolar - ljubiteljska kultura
6878 Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
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18.793.079 I

19.170.5561

23.446.375 |;

122,3|

446.874
446.874
293.860
100.888
33.187
0
18.939
18.241.129
16.151.683
10.652.459
20.900
30.000
200.000
591.680
176.459
1.104.606
150.000
200.000
720.828
166.709

496.322
496.322
353.800
114.425
8.342
0
19.756
18.572.184
16.600.721
11.750.007
17.97 7
29.263
192.899
456.659
176.382
924.080
21.935
75.113
720.016
121.933

685.179
685.179
471.735
124.846
7.208
30.000
51.390
22.650.044
20.607.218
11.630.056
29.091
31.971
54.217
613.680
148 817
790.490
20.144
497.469
720.808
109.181

138.1
138,1
133.3
109,1
86.4

0
0
0
42 510
200.000
127.544
438.942
143.088
103 319
134.288
527.560
30 790
13.830
101.898
117 845

0
0
0
41.408
166.954
119.867
537.037
138.320
92.870
109.034
527.559
28.565
11.150
80.598
I17.204

3.842.333
25.000
17.983
44.278
2.188
136.841
572.955
143.089
103.318
134.288
519.560
32.022
11.272
101.894
117 845

106,9
1,3
114.2
106,7
103,4
111.3
123,2
98.5
112.1
101.1
126.4
100.5

156428
753.336
40 904
178.263
534.169
686.346
83.293
603 053

143.892
682.820
40 904
167.630
474.287
686.174
76 732
609 442

156.428
742.471
36.000
172 303
534.168
738.291
66 964
671 327

108,7
108.7
88.0
102.8
112.6
107,6
87,3
110.2

260,1
122.0
124.1
99.0
161.8
109.3
28.1
134.4
84.4
85.5
91,8
662,3
100,1
89,5
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001
v tisoč tolarjih

35 MINISTRSTVO ZA KULTURO
Sprejeti
proračun 2000
(D

MIN/PU/GPR/PPR/PP

|3512^ j||Uprava RS za kulturno dediščino

JL

1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti
18013501 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti
133 Arheološka izkopavanja na trasah AC odsekov
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18023501 Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine
3036 Plače
3360 Materialni stroški
7941 INDOK
7942 Mednarodno sodelovanje
7943 Popularizacija dediščine
5673 Izvajanje zakona o kulturni dediščini
2934 Investicije in investicijsko vzdrževanje drža\'nih organov
1057 Phare - lastna udeležba
18023502 Ohranjanje, obnova in gradnja spomenikov
1534 NUK 2 - Arheologija Emone
1974 Nujni posegi - intervencije
1975 Arheologija
1976 Lesena plastika in restavratorstvo
2313 Spomeniki - last RS
2494 Projekt izmer
2495 Projekt Skansen
4089 Odkupi premične kulturne dediščine
4590 Obnova Manziolijeve palače v Izoli
5672 Kulturni tolar - spomeniki
6381 Kulturna krajina
8594 Spomeniki
18023503 Muzejska dejavnost
7107 Muzejska dejavnost
18023505 Drugi programi ohranjanja kulturne dediščine
7292 Arboretum Volčji potok
7109 Programi zavodov
1803 Programi v kulturi
18033501 Izvajanje kulturnih programov
8521 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovnje z Italijo za leto 1997 SL 9701
8525 PHARE CFCU - Program trilateralnega sodelovanja z Avstrijo
in Madžarsko za leto 1996 - ZZ 9621
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Predlog
proračuna 2001
(3)

Indeks
(4)=(3):(2)

602.468
0
129.500
45.000
427.968
102.050
102.050
102.050

562.064
7.300
130.000
0
424.764
111.152
111.152
111.152

100,4
0.0
99,3
108.9
108,9
108,9

2.344.760

2.310.389^

2.216.840^1

96,0|

0
0
0
2.344.760
294.398
146.519
32.408
7.226
11.002
21.677
41.520
33.146
900
1.782.457
0
11.740
43.970
102.483
126.931
14.148
23.770
24.500
50.330
702.883
20.615
661.087
219.969
219.969
47.936
22.490
25.446
0
o
o

15.789
15.789
15.789
2.021.273
309.524
144.169
34.567
6.399
9.324
20.851
41.467
32.112
20.635
1.451.434
0
11.740
40.249
105.182
130.368
5.063
21.393
23.594
20.606
577.213
16.078
499.946
215.753
215.753
44.563
22.490
22.073
273.327
273.327
168.344

16.279
16.279
16.279
2.200.561
297.053
169.605
37.290
8.484
9.613
0
8.000
40.000
24.061
1.671.539
29.000
8.005
39.685
96.237
200.000
15.470
10.766
0
50.330
719.833
18.918
483.295
219.969
219.969
12.000
0
12.000
0
o
o

103.1
103,1
103,1
108.9
96,0
117,6
107,9
132,6
103.1
0,0
19,3
124,6
116,6
115.2

o

104.984

o

0,0

649.764
0
130.000
45.000
474.764
105.076
105.076
105.076

18033510 Mednarodno sodelovanje na področju kulture
1530 Svetovni glasbeni dnevi
2312 Mednarodni festival in prireditve v Sloveniji
5909 Manifesta
7114 Mednarodno sodelovanje
1906 Pomoči Šolajočim
19063501 Štipendije na področju kulture
7052 Kultura - štipendije

Predhodna
realizacija 2000
(2)

93,3

68.2
98.6
91,5
153,4
305.6
50.3
0,0
244,2
124.7
117,7
96.7
102,0
102,0
26,9
0,0
54.4
0,0
0,0
0.0
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

Leto 2001
v tisoč tolarjih

A. Bilanca odhodkov

35 MINISTRSTVO ZA KULTURO
MIN/PU/GPR/PPR/PP

Sprejeti
proračun 2000
(t)

[351^J'Arhiv Republike Slovenije
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18023501 Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine
3038 Plače
3362 Materialni stroški
8712 Izvajanje zakona ZAGA
1535 Temelji slovenske državnosti
2935 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
8896 Organizacija seminarja " Mozaik " - tuja donacija
35 Reprodukcija
18023504 Arhivski programi
5927 Skeniranje načrtov
5674 Arhivski programi
13514 ^ Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18023501 Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine
6004 Plače
4533 Materialni stroški
2936 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
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Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)

Indeks
(4)=(3):(2)

462.405

487.660|!

539.242 |[~

110,6|

462.405
423.214
281.003
59.621
66.167
0
16.423
0
0
39.191
6.000
33.191

487.660
452.533
299.074
54.311
74.798
0
17.021
1.573
5.755
35.127
5.706
29.421

539.242
506.349
351.213
55.045
74.129
5.000
15.000
0
5.962
32.893
5.000
27.893

110.6
111,9
117,4
101,4
99,1

105,:

36.815

41.496|F

43.682

36.815
36.815
26.558
5.098
5.159

41.496
41.496
32.027
5.017
4.452

43.682
43.682
36.700
6.182
800

JL

88,1
0,0
103,6
93,6
87,6
94,8

105.3
105,3
114,6
123,2
18,0
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IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
35 MINISTRSTVO ZA KULTURO

A. Bilanca odhodkov
Ocena Struktura
realizacije realizacije
2000
.
2000
m
01

MIN/K3/K4

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 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)
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
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 driave
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih
služb
414 Tekoči transferi v tujino
4142 T ekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini
4143 Drugi tekoči transferi v tujino
420 Nakup in 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
430 Investicijski transferi
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
43 05 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 2001
v tiso( tolarjih
Predlog Struktura
Indeks
proračuna predloga
2001
2001
(31
>.246.139 j [100,00%|
858.853
3.27%
124.3
728.571
2,78%
124,3
21.498
0,08%
109.0
53.267
0,20%
124,3
51.334
0.20%
135,7
328
0,00%
110.2
3.855
0,01%
96,5
124.067
0.47%
124.7
69.052
0,26%
124,7
53.762
0,20%
124,7
470
0,00%
125.3
783
0,00%
125,2
463.398
1.77%
109.2
118.715
0,45%
95,5
25.826
0,10%
115,9
47.537
0,18%
122.3
13.792
0,05%
157,7
38.775
0,15%
107,6
9.912
0,04%
119.2
32.290
184.1
0,12%
46.333
0,18%
130.218
77,4
0,50%
366.071
1.39%
90.9
366.071
1,39%
90,9
115.8
821.224
3.13%
111.594
108,6
0,43%
709.630
117,0
2,70%
4.10%
110.0
1.075.012
1.075.012
4,10%
110.0
126.5
17.616.729
67.12%
0,04%
10.132
43,3
17.606.597
67,08%
126.6

690.943
586.267
19.715
42.846
37.823
298
3.994
99.467
55.365
43.102
375
626
424.498
124.360
22.284
38.880
8.747
36.036
8.317
17.536
0
168.337
402.747
402.747
709.260
102756
606.503
977.445
977.445
13.929.187
23.382
13.905.805

3.14%
2,66%
0,09%
0,19%
0,17%
0,00%
0,02%
0.45%
0,25%
0,20%
0,00%
0,00%
1.93%
0,57%
0,10%
0,1?%
0,O*%
0,16%
o,oi*/.
0,0¥%
0,00%
0,76%
1.83%
1,83%
3-22%
0,-*7%
2,76%
4.44%
4r-U%
63.29%
0,11%
63.1 S"o

128.044
97.861
30.183
1.316.427
0
1.698
84.120
599
869.371
182.421
178.218

0.58*0
O.-i-t' C
0,1-:%
3.98%
0,CO%
0,01%
OJ^e
O/*? i
35?»i
0.*3%
• 0,81%

91.897
89.719
2.178
1.722.144
0
0
104 897
0
1.216.075
258.433
142.739

0.35%
0,34%
0,01%
6.56%
0,00%
0,00%
0,40%
0,00%
4,63%
0,98%
0,54%

71.8
91.7
7,2
130.8

3.332.084
941.987
528.449
26.795
118.908
1 711.946

15.14%
42>:a
0.12%
0,5-ic:.
7.~$ o

3.106.744
544.555
444.978
67.003
239.365
1.809.052

11.84%
2,07%
1,70%
0,26%
0,91%
6,89%

93.2
57.8
84.2
250.1
201.3
105,7

4000

c. : 2: o

1.791

0,01%

44,8

0,0
124.7
0,0
139.9
141,7
80.1
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
35

18013501

MINISTRSTVO ZA KULTURO

UREJANJE IN NADZOR KULTURNIH DEJAVNOSTI

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
V podprogram so vključene proračunske postavke, ki pomenijo izdatke za financiranje
delovanja Ministrstva za kulturo in članarine v mednarodnih organizacijah .
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
učinkovito poslovanje služb pri podpiranju kulture doma in v mednarodnem okolju.
3,Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
2929-Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Manjši del sredstev na postavki je namenjenih najnujnejšim vzdrževalnim delom in nakupu
opreme, medtem ko je večina sredstev namenjenih informatizaciji ministrstva. Namen je
izboljšati delovne razmere na sedanjih lokacijah, podlaga za informatizacijo pa je sprejet
strateški načrt informatizacije.
3025-PIače
Sredstva so namenjena za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih na
Ministrstvu za kulturo.
3349-MateriaIni stroški
Sredstva so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov ministrstva, stroškov za
opravljanje administrativno operativnih nalog, stroškov povezanih z opravljenimi storitvami
in avtorskimi honorarji, 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,
sofinanciranje MOSAIC seminaijev).
4088-ČIanarine v mednarodnih organizacijah
Slovenske strokovne organizacije in združenja so polnopravne članice velikega števila
mednarodnih organizacij, združenj in drugih oblik povezovanja. Država s subvencioniranjem
članarine v mednarodnih nevladnih in strokovnih mednarodnih organizacijah ter v nekaterih
specializiranih fondih mednarodnih vladnih organizacij zagotavlja pogoje za vključevanje
slovenskih umetnostnih in kulturniških strok v mednarodni prostor. Z uveljavitvijo
pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo ima Slovenija tudi na področju kulture in
kulturne dediščine možnost neposrednega vključevanja v evropske okvirne področne in
razvojne programe. Za prvi okvirni program na področju kulture Culture 2000 bo v letu 2001
treba zagotoviti sredstva za članarino, ki je pogoj za vstop v ta program, znesek 7% za
administrativne stroške in 30 000 Evrov za sofinanciranje stične točke (Cultural Contact
Point). Zelo omejena sredstva na proračunski postavki bodo zahtevala zelo selektivno
plačevanje članarin.
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23501-Popularizacija kulturnih dejavnosti
Sredstva v okviru te postavke so namenjena izvajanju projektov za promocijo kulturne
dediščine in kulturne ustvaijalnosti doma in po svetu. Običajni letni program bo v letu 2001
zahtevnejši, ker Slovenija gosti konferenco ministrov članic Sveta Evrope, odgovornih za
varstvo kulturne dediščine.

18033501

IZVAJANJE KULTURNIH PROGRAMOV

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
porabnika: Podprogram je namenjen rednemu delovanju javnih zavodov na področju
ustvaijalnosti, poustvaijalnosti, posredovanja in kulturne dediščine. Nova proračunska
postavka razrešuje kritični položaj financiranja občinskih javnih zavodov, ki je po odločbi
ustavnega sodišča ponovno postala naloga države. Stalni neprogramski stroški vsaj delno
razrešujejo delovanje tistih nepridobitnih nevladnih organizacij, ki trajneje zadovoljujejo javni
interes na področju kulture. Namenjen je tudi zagotavljanju pogojev za ohranjanje in
razvijanje kulturne identitete Slovencev v zamejstvu in v tujini, prav tako tudi varovanju
kulturnih pravic in omogočanju kulturne dejavnosti manjšin in priseljencev v Sloveniji,
skladno z Ustavo RS in mednarodnimi konvencijami. Na področju knjižničarstva podprogram
podpira delovanje splošno izobraževalnih knjižnic, ki jih sicer večinsko financirajo viri
lokalnih skupnosti, ter Narodne in univerzitetne knjižnice. Podprogram hkrati zajema državno
sofinanciranje kulturnih projektov pravnih oseb in fizičnih oseb na področjih uprizoritvenih
umetnosti, glasbene dejavnosti, vizualne umetnosti, investicijskega vzdrževanja in investicij.
Prek tega podprograma ministrstvo naroča raziskovalne naloge in ekspertize, ki jih potrebuje
za svoje delovanje. Pri tem velja pravilo, da se programi in projekti prijavljajo na javni razpis
ministrstva, in sicer za leto 2001 na razpis v letu 2000. Programe in projekte se odobri na
podlagi strokovne presoje, upoštevaje finančne možnosti in prednosti v kulturni politiki. Na
podlagi strokovnih presoj se v tem okviru odobravajo vpisi v register samostojnih kulturnih
ustvaijalcev in državna plačila osnovne socialne varnosti ter priznavalnine.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): Dolgoročni cilj podprograma je trajnejša
ureditev sofinanciranja dejavnosti in programov javnih zavodov in nevladnih organizacij na
področju kulture, in sicer na podlagi programskih vsebin, široke dostopnosti javnosti,
enakopravnega dostopa do javnih sredstev, uspešnosti delovanja in kakovosti ter enakomerne
razpršenosti kulturnih in umetniških žarišč v slovenskem kulturnem prostoru, kot to
predvidevajo predlog nacionalnega kulturnega programa in obstoječa zakonodaja.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
7006- Javni zavodi v kulturi
Ministrstvo financira kulturno programsko dejavnost (plače, prispevke, splošne materialne
stroške, programske materialne stroške, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme) javnih
zavodov na področju kulture, ki pomenijo hrbtenico slovenske profesionalne kulturne
dejavnosti. Podlaga je Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list
RS, št. 75/94) ter Zakon o javnih financah.
23503- Javni zavodi - ustanoviteljice občine
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Po odločbah Ustavnega sodišča RS mora v letu 2001 Republika Slovenija iz državnega
proračuna financirati pretežni del skupnih stroškov 38 občinskih javnih zavodov, ki so
pretežno tudi regionalne osrednje kulturne institucije vseh vrst (muzeji, galerije, gledališča).
6154- Društva
V letu 2001 se financira plače in druge vrste stalnih stroškov društvom, ki imajo status
društva v javnem interesu. Hkrati se v tem letu pripravlja prehod na njihovo bodoče
programsko oziroma projektno financiranje.
2308- Druge organizacije na področju kulture
Stalni neprogramski stroški se plačujejo organizacijam različnih pravnih statusov in večjega
pomena za kulturno produkcijo vseh zvrsti, na podlagi razpisa in primerjalne presoje.
7106- Knjižničarstvo
Podlage za financiranje nabave knjižnega gradiva in računalniške opreme za splošne knjižnice
so v Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list SRS, 1982, št. 27), Normativih in standardih za
splošnoizobraževalne knjižnice (Poročevalec KSS, 1987, št. 28) ter določeni s pogoji v okviru
letnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v kulturnih dejavnostih. Sredstva se
delijo po ključu prebivalcev, korigirajo se za demografsko bolj ogrožena območja. Namenjena
so tudi za nakup gradiv za bibliobuse, za zamejske knjižnice in za sodelovanje splošno
izobraževalnih knjižnic v sistemu COBISS.
5665- Kulturni tolar - knjižnice
Dodatna sredstva se knjižnicam namenjajo na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za
nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, (Uradni list RS, 1998, št. 24).
7102- Uprizoritvene umetnosti
Sredstva so namenjena projektnemu financiranju pretežno nepridobitnih nevladnih organizacij
in posameznikov na področju uprizoritvenih umetnosti, in sicer za naslednja področja
ustvarjalnosti, poustvaijalnosti in posredovanja kulturnih dobrin: novi mediji in intermedijske
umetnosti, sodobni ples, fizično gledališče, eksperimentalno-raziskovalno gledališče,
lutkovno gledališče, dramsko gledališče, otroško in mladinsko gledališče, festivali, domače
prireditve in prvenci, na podlagi razpisa leta 2000 za leto 2001. Izračuni za proračunsko
postavko temeljijo na poročilih za realizacijo izvajanja projektov v letu 1999 in spremljanju
pogodbenih transfeijev v letu 2000. Posebna pozornost je namenjena podaljševanju trajanja
premiernih produkcij: gostovanja v Sloveniji in sporazumnemu razpiranju javnih zavodov za
pobudo kulturnih dogodkov iz sfere zasebnega sektorja ter večletnim pogodbam z vrhunskimi
ustvarjalci, skupinami in njihovimi producentskimi zastopniki.
7103- Glasbena dejavnost
Postavka zajema podpiranje projektov, kot so koncertni cikli in festivali, posamezna
koncertna gostovanja, glasbeno in scensko produkcijo in druge projekte, vključno z glasbenim
založništvom. Ključne naloge so podpirati najžlahtnejšo glasbeno umetnost tako domačih kot
tujih ustvarjalcev po vsej Sloveniji.
23504- 300-Ietnica Slovenske filharmonije
Postavka je namenjena podpori nekaterim glasbenim in strokovnim projektom v počastitev
300 letnice filharmonije.
7104 Vizualne umetnosti
Gre za sofinanciranje vizualno umetniških projektov kulturnih ustvarjalcev in pravnih oseb,
na podlagi prijav na razpis v letu 2000 za leto 2001. Osnovni so projekti priprave in izvedbe
razstav in sorodnih predstavitev v galerijah, muzejih in na razstaviščih.
23505 - Odkupi premične dediščine
S tem programom se sofinancira odkupe likovnih del in drugih predmetov dediščine za
bogatitev nacionalnih zbirk, na podlagi stroge strokovne presoje in v okviru možnosti.
7110 - Filmski sklad
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Podlaga za njegovo delovanje je Zakon o filmskem skladu RS (Uradni list RS, št. 17/94). V
letu 2001 bodo sredstva namenjena snemanju celovečernih filmov, kratkih igranih filmov,
študijskim projektom, organiziran bo slovenski filmski festival, dane bodo podpore za
prezentacije slovenskih filmov v tujini.
7113 - Posredovanje kulturnih dogodkov
Gre za nepretrgano in sistematsko ohranjanje slovenske ustvaijalne dediščine na trajnih
nosilcih zvoka in/ali slike, približevanje vrednih ustvarjalnih in poustvaijalnih dosežkov
najširšemu krogu javnosti preko lahko dostopnih medijev (radio, televizija, splet). V letu 2001
se planira TV in radijske prenose najmanj 12 celovečernih koncertov, 6 gledaliških predstav
in 10 drugih kulturnih dogodkov.
7202- Kultura za Slovence zunaj Republike Slovenije
V okviru postavke bo ministrstvo v letu 2001 podpiralo projekte kulturnega sodelovanja s
Slovenci zunaj RS in njihove lastne kulturne projekte, s podporo večjim potrebam v
prekomorskih državah in v novo nastalih državah na področju bivše Jugoslavije, kjer se
vzpostavljajo nova društva z bogatimi kulturnimi programi, ter dejavnosti slovenskih
skupnosti po Evropi (t.i. zdomci).
7199- Kulturna dejavnost narodnostnih in etničnih skupnosti ter priseljencev
Podlago dajejo ustavne določbe, dejavnost pa zaobsega projekte za podpiranje kulture
omenjenih skupin na področjih knjižničarstva, založništva in izdajateljske dejavnosti
kulturnih skupin, podpiranje kulturnih stikov z matično etnično skupnostjo in druge kulturne
dejavnosti narodnih skupnosti, romske skupnosti, prav tako pa tudi kulturne projekte drugih
manjšinskih skupnosti in priseljencev v RS.
7185- Prešernov sklad
Sredstva iz te proračunske postavke bodo namenjena podeljevanju Prešernovih nagrad in
nagrad Prešernovega sklada ter za proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Nagrajevanje
najboljših dosežkov v umetnosti ima podlago v Zakonu o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS 75/94) in Zakonu o Prešernovi nagradi (uradni list RS
29/91). Prešernov sklad porablja sredstva za 2 Prešernovi nagradi in 6 nagrad Prešernovega
sklada; poleg stroškov za proslavo je potrebno pokriti še poslovne stroške sklada (javni razpis,
tiskarski in založniški stroški za almanah, vabila, priznanja).
7049- Samostojni ustvarjalci na področju kulture
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list
RS štev. 75/94); Uredba o pogojih za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za obvezno zdravstveno zavarovanje iz državnega
proračuna (Uradni list RS 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 2001 zagotavljalo
sredstva za okoli 1350 samostojnih ustvarjalcev na področju kulture. Točno število bo
odvisno od števila odobrenih prošenj za obnovitev statusa in odobrenih novih prošenj za ta
status.
7285- Republiške priznavalnine
Zakonska podlaga: Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list
RS štev. 75/94), Uredba o republiških priznavalninah (Uradni list RS 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 zagotovilo republiško priznavalnino 77
upokojencem.
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7112- Raziskovalne naloge
Področje raziskovalne dejavnosti je poleg financiranja enoletnih raziskovalnih projektov,
elaboratov in ekspertiz vezano tudi na financiranje večletnih raziskovalnih nalog ter ciljnih
raziskovalnih programov, ki so povečini dvoletni. Usklajeno delo Programskega sveta za
ciljne raziskovalne programe, Sektoija za kulturno politiko in sistem ter področnih
svetovalcev je na osnovi kritičnega pretresa dosedanjega financiranja raziskovalnega dela na
področju kulture v kratkem času pripeljalo do opaznih rezultatov. Ministrstvo pričakuje, da bo
na osnovi tako zastavljenega pristopa prišlo do pomembnih strokovnih podlag za svoje delo,
raziskovalno področje pa razvilo kot ključnega podpornika za svoje strateške usmeritve. Tudi
v letu 2001 bodo glavni cilji financiranih raziskav relevantne strokovne podlage za sistem
evalviranja kulturnih dejavnosti, osnove za kulturnopolitične odločitve na področju kulturne
industrije, standardizacije na področju kulturne dediščine in ugotavljanje neproračunskih
virov financiranja kulturne sfere.
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 oz. se naknadno izkaže potreba po dodatnem
sofinanciranju.
2002- Narodna galerija - investicija
V letu 2001 bo dokončana v letu 2000 začeta gradnja povezovalnega dela, začela se bo
pripravljati investicijska dokumentacija za obnovo starega objekta.
6157- Metelkova - investicija
V okviru te proračunske postavke se bo nadaljevala priprava projektne dokumentacije in
potekale bodo še druge aktivnosti, potrebne za obnovo in dozidavo objektov južnega dela
bivše vojašnice, ki so namenjeni reševanju prostorske stiske nekaterih nacionalnih javnih
zavodov s področja muzejske in galerijske dejavnosti.
6577- Viba film - investicija
Nadaljevala se bo v letu 2000 začeta gradnja filmskega studia Viba film.
5666- Kulturni tolar- javni zavodi
Sredstva na postavki so namenjena investicijam v javne zavode v skladu z zakonom o
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (Ur.list RS št.24/98). Zaradi
skrajno omejenih sredstev bo mogoče v letu 2001 nadaljevati le v letu 2000 pričete gradnje in
sicer knjižnic v Murski Soboti in Lenartu, obnovo stare dvorane SNG Maribor ter stavbe
Slovenske filharmonije. Ne bo pa mogoče pričeti že pripravljenih investicij, niti ne bo možno
nadaljevati s pripravo dokumentacije za preostale projekte, navedene v zakonu.
2477- Druge investicije v kulturi
Program se oblikuje na podlagi razpisa iz leta 2000 za leto 2001. Prednost pri dodelitvi
sredstev imajo predlagatelji, ki s svojo dejavnostjo omogočajo uresničevanje širšega javnega
interesa na področju kulture. Programe ministrstvo sofinancira v deležu, kot je določen v
17.Č1. Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Ur. list RS št.
56/98), programi nacionalk se financirajo v 100% deležu. V letu 2001 pa ugotavljamo, da bo
možno nadaljevati v zelo omejenem obsegu samo v preteklem letu že začete investicije.
8596- Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme
Program porabe sredstev s teh dveh proračunskih postavk se oblikuje iz prijav na razpis
ministrstva za program v letu 2001. Prednost pri dodelitvi imajo predlagatelji, ki omogočajo
zadovoljevanje širšega javnega interesa na področju kulture in predlagatelji, kjer gre za
nujnejše posege pri vzdrževanju oziroma razvoju infratrukture za kulturno dejavnost.

4. marec 2001

1351

poročevalec, št. 16/V

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati na
področju porabe državnega proračuna: : določeni so z odločitvami o sprejetih programih
institucij in projektih institucij in fizičnih oseb, na podlagi opravljenih razpisov (razen za
proračunsko postavko 7115), in presoj strokovnih skupin pri ministrstvu. Večina jih bo po
sprejemu proračuna objavljenih v programski knjigi ministrstva, poročilo o realizaciji pa bo
izdano v začetku leta 2002. Pri tem se bo uresničevalo naslednje cilje: gospodarno in
namensko razporejanje sredstev za javne zavode na področju kulture, nadzor in evalvacija
učinkov programov in projektov, utijevanje identitete skozi kulturno dejavnost Slovencev po
svetu in manjšinskih etnij v Sloveniji, postopno doseganje predpisanih standardov v
knjižničarstvu, zagotavljanje razvoja in modernizacije fizične infrastrukture za kulturne
dejavnosti ter podpiranje razvoja različnih področij umetniškega ustvarjanja in njegovega
posredovanja javnostim s pomočjo projektov v gledališču, glasbi, literaturi, likovni in
avdiovizualni produkciji, tudi med institucionalno obrobnimi izvajalci, pogosto nosilci novih
umetniških praks in preskusov.

18033502

ZALOŽNIŠTVO

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Sofinanciranje izdajanja letnega zvezka Enciklopedije Slovenije, izdajanje revij s širšega
kulturnega področja in mladinskih revij ter izdajanje letno okoli 200 do 230 knjižnih naslovov
slovenske literarne ustvarjalnosti in prevodov iz tujih jezikov, podpiranje promocije slovenske
književnosti v tujini s pomočjo prevodov v tuje jezike.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): Izdaja celotne Enciklopedije Slovenije, redno
letno podpiranje izida 200 do 250 knjižnih naslovov domače in prevodne leposlovne,
esejistične in humanistične literature, podpiranje izhajanja mladinske periodike, promoviranje
slovenske literature doma in po svetu.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev, na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
1966- Enciklopedija Slovenije
Sofinancira se na podlagi sklepa Vlade RS iz leta 1993, po katerem je ES upravičena do
subvencije najmanj v višini realne vrednosti subvencije iz prejšnjega leta do višine razlike
med stroški in prihodki.
6155- Knjižnično nadomestilo
Sredstva so namenjena spodbujanju ustvarjalnosti slovenskih avtorjev, v kombinaciji s
podporo izvajanjem njihovih del v knjižnih in drugih oblikah.
7105- Založništvo
Na področju izdajanja knjig, revij in mladinskih revij bo ministrstvo skušalo ohraniti
dosedanjo raven izdajanja knjig, revije bodo nekoliko bolj podprte, ker v sodobni družbi
pridobivajo na pomenu pri izmenjavi kulturnih in znanstvenih informacij. Podpora
mladinskim revijam, ki jih sofinancirajo ministrstva za šolstvo in znanost, kulturo in delo,
socialne zadeve in družino, je utemeljena z ustreznim medresorskim dogovorom.
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4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma: Ohraniti približno enako raven izdajanja knjig in spodbuditi in izboljšati
izdajanje revij in njihove gmotne možnosti. Cilji so merljivi in bodo preverjeni s poročilom o
izvedbi programa.

18033503

MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU KULTURE

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika: Podprogram mednarodno sodelovanje na področju kulture je namenjen
sofinanciranju projektov mednarodnega kulturnega sodelovanja na osnovi meddržavnih
sporazumov, promocije slovenske kulture v tujini, neposrednega sodelovanja javnih in
zasebnih zavodov, posameznikov in drugih iniciativ.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): Med prioritetne dolgoročne cilje podprograma
sodijo zagotavljanje sistematičnega in trajnega predstavljanja slovenske kulture v najširšem
pomenu v tujini; predstavljanje oziroma posredovanje vrhunskih sodobnih dosežkov kulturne
in umetniške ustvarjalnosti; izvajanje posebnih programov promocijsko-predstavitvene
dejavnosti, ki so vezani na celovito državno promocijo; zagotavljanje pogojev
za
predstavljanje tuje umetniške in kulturne ustvarjalnosti v Sloveniji.
3.Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
7114 - Mednarodno sodelovanje
Zakonska podlaga:
zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture ter
meddržavni sporazumi.
V okviru postavke bo Ministrstvo za kulturo v letu 2001 uresničevalo tri temeljne cilje:
zagotavljanje ustreznega obsega mednarodnega sodelovanja po posameznih področjih
dejavnosti, s posebnim poudarkom na izboru kvalitetnih in odmevnih projektov ter
uresničevanju obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb; uravnoteženje slovenskih
aktivnosti v tujini in tujih aktivnosti v Sloveniji; izvajanje sistematične promocije slovenske
kulture v tujini, s posebnim poudarkom na projektih, ki so vezani na obeleževanje 10.
obletnice slovenske državnosti, kulturne programe veleposlaništev RS v tujini in dejavnost
kulturnih atašejev.
2312 - Mednarodni festivali in prireditve v Sloveniji
V okviru postavke bo Ministrstvo za kulturo v letu 2001 uresničevalo naslednje cilje: podpora
posebej prodornim in profiliranim mednarodnim festivalom v Sloveniji; razširitev dejavnosti
in obsega posameznih festivalov na spremljevalne prireditve, znanstvena in strokovna
srečanja s širšim pomenom in trajnejšim učinkom v Sloveniji in tujini.
23502 - Svetovni glasbeni dnevi
V okviru postavke ministrstvo uresničuje obveznost, ki izhaja iz sklepa vlade na 32.
korespondenčni seji, z dne 26.9.1997, s katerim je podprla kandidaturo Društva slovenskih
skladateljev za organizacijo Svetovnih glasbenih dnevov leta 2003 in sklenila, da v letih
1998-2003 predvidi v okviru proračuna potrebna sredstva. V letu 2001 in 2002 ministrstvo
zagotavlja sredstva za pripravo, v letu 2003 pa sredstva za izvedbo prireditve.
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4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma: operacionalizacija zgoraj navedenih ciljev v letnem okviru.

18033504

LJUBITELJSKA KULTURA

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti izvaja kulturni program v delu, ki zadeva
ljubiteljske kulturne dejavnosti. Ustanovljen je bil z namenom, da zagotovi skladen in celovit
razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnostih v vseh okoljih. V okviru svojih nalog financira in
sofinancira ljubiteljske kulturne programe, nadzoruje delo in porabo izvajalcev, zbira
predloge za financiranje oz. sofinanciranje kulturnih programov in projektov, sklepa z
izbranimi izvajalci teh programov oz. projektov pogodbe o financiranju oz. sofinanciranju,
zagotavlja strokovno-organizacijsko pomoč ljubiteljskim kulturnim društvom in njihovim
zvezam, skrbi za izobraževalne programe s kulturnega področja, promovira dosežke s
področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in posreduje kulturno produkcijo ter izdaja
publikacije s svojega delovnega področja
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Skladen kulturni razvoj Slovenije. V okviru svojega delovnega področja si Sklad prizadeva
za ustvarjanje in nadaljnje razvijanje razmer za bogato in ustvaijalno kulturno udejstvovanje,
za zagotavljanje pogojev za ustvaijanje, posredovanje in dostopnost kulturnih vrednot ter za
čim širše uveljavljanje slovenske kulture doma in v svetu.
3.Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
5667 - Kulturni tolar -ljubiteljska kultura
Investicije v prostore za ljubiteljsko kulturno dejavnost se izvajajo na podlagi Zakona o
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (Uradni list RS, št. 24/98). V
tem okviru bo preko javnega razpisa dodeljeval sredstva za investicijsko vzdrževanje
prostorov in nabavo opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter investicijsko
vzdrževanje prostorov in nabavo opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov.
6878 - Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti je bil ustanovljen na podlagi Zakona o skladu RS
za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96). V tem okviru bo preko javnega
razpisa dodeljeval sredstva organizatorjem ljubiteljskih kulturnih projektov, organiziral ali
soorganiziral ljubiteljske kulturne prireditve, izobraževalne in vzgojne oblike, izdajal
publikacije in nudil strokovno in organizacijsko pomoč kulturnim društvom in njihovim
zvezam ter opravljal kulturno posredniške in druge kulturno organizacijske naloge za lokalne
skupnosti.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na ravni
podprograma:
V letu 2001 bo Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti nadaljeval z utrjevanjem svoje
vloge v slovenskem kulturnem prostoru kot nosilec ali soorganizator vseh vidnejših
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ljubiteljskih kulturnih dogodkov in hkrati pomemben posrednik kulturnih programov
poklicnih kulturnih ustanov. Sklad s 57 izpostavami po vsej Sloveniji predstavlja dobro
organizirano prireditveno, kulturno izobraževalno in posredniško mrežo, ki že prerašča
ljubiteljsko delovanje in pomeni enega najpomembnejših generatoijev kulturnega življenja v
državi, deloma pa sega tudi v zamejstvo in mednarodni prostor.
Posebno pozornost sklad namenja prireditvam in izobraževanju na medobmočni ravni, kjer
kakovost programov preseže lokalni nivo. S piramidalnim sistemom selekcije se dviguje
raven ljubiteljskih dosežkov. Vsem kulturnim skupinam po Sloveniji bo sklad ponudil
primerljive pogoje za udejstvovanje zunaj ožjega okolja. Sklad bo pripravil približno 350
prireditev in 250 izobraževalnih oblik na območni, medobmočni in državni ravni. Podelil bo
tudi najvišja priznanja za delovanje na ljubiteljskem kulturnem področju.
V okviru investicijskega vzdrževanja in nabave opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti in mladinskih kulturnih centrov bo sklad sofinanciral približno 60 programov
prenove prostorov in približno 40 programov dopolnitve opreme.

19063501 - ŠTIPENDIJE NA PODROČJU KULTURE
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika: Podeljevanje štipendij izjemno nadaijenim posameznikom na področju
umetnosti in za specialne poklice v kulturi
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): Omogočiti ustrezno izobrazbo izjemno
nadaijenim in uveljavitev v javnosti; pridobiti strokovnjake za redke, specialne poklice (npr.
uglaševalce in popravljalce godal, orgel) ; Zakon o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur.l.RS 75/94), Pravilnik Ministrstva za kulturo o podeljevanju štipendij
(Ur.l.RS 22/2000)
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
7052 Kultura - štipendije
Podeljujemo štipendije za specialistični študij v RS, štipendije za izpopolnjevanje in študij v
tujini, sofinanciramo šolnine. Štipendije za dodiplomski študij v tujini se dodelijo le
izjemoma, praviloma za smeri, ki jih ni na šolah v Republiki Sloveniji. Višina štipendije je
vezana na pripravniško plačo. (Pravilnik Ministrstva za kulturo o podeljevanju štipendij Ur.l.RS 22/2000)
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma: Zagotoviti sredstva štipendistom po obstoječih pogodbah in podeliti nove
štipendije v dosedanjih okvirih.
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3512 - UPRAVA RS ZA KULTURNO DEDIŠČINO
18023501 - UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE
1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Opis: V navedeni podprogram so vključeni izdatki za izvajanje upravnih, administrativnooperativnih ter strokovnih nalog, ki se nanašajo na varstvo kulturne dediščine. Podprogram
zajema izdatke promocije kulturne dediščine, mednarodnega sodelovanja, inventarizacije
nepremične kulturne dediščine, vzdrževanja obstoječih sistemov in podatkovnih baz
(predvsem sistema Zbirnega registra dediščine), izdatke za zagotavljanje enotnega sistema
varovanja kulturne dediščine na celotnem ozemlju RS ter druge izdatke. Poslanstvo:
varovanje premične in nepremične kulturne dediščine. Ključna naloga: zagotovitev varstva
kulturne dediščine v prostoru, nadzor nad obnovo in upravljanjem z dediščino.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
. načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Razvoj enotnega sistema varovanja kulturne dediščine v Sloveniji (Zakon o varstvu kulturne
dediščine - Ur. l.RS, št. 7/99, ter Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda RS za varstvo kulturne
dediščine - Ur.l. RS, št. 38/99), vzpostavitev mehanizmov nadzora nad izvajanjem
spomeniških projektov, zagotovitev učinkovitega upravljanja z dediščino, vzpostavitev
enotnega dokumentacijskega sistema nepremične kulturne dediščine na državni in regionalni
ravni, popularizacija dediščine - razvijanje zavesti širše javnosti o pomenu kulturne dediščine
(Nacionalni kulturni program).
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
133- Arheološka izkopavanja:
Zakonska podlaga: Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine (Ur.l.SFIUMednarodne pogodbe,št.9/90,VS, št. 33)
Sredstva so planirana za izvajanje lastne dejavnosti- arheološka izkopavanja pri projektu
izgradnje avtocest.
2934- Investicije in investicijsko vzdrževanje državnega organa:
Zakonska podlaga: Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS, št.
71/94).
Sredstva v realno enakem obsegu kot v letu 2000 planiramo za manjše investicije v delovna
sredstva zaposlenih ter za informatizacijo Uprave: za nabavo in nadgradnjo računalniške
opreme, za nabavo, nadgradnjo in namestitev programske opreme, za uvajanje skupnih
aplikacij, ki jih razvijajo CVI in drugi državni organi, za razvoj specialnih aplikacij
informacijskega sistema kulturne dediščine ter vzdrževanje lokalne mreže na lokaciji
Plečnikov trg 2 in vzpostavitev lokalne računalniške mreže na lokaciji Metelkova. Osnova za
proračunsko postavko je Strateški plan razvoja informacijskega sistema Ministrstva za
kulturo z organi v sestavi, ki vključuje podrobnejši opis ter specifikacije posameznih nalog.
3036- Plače
Zakonska podlaga: Zakon o razmerjih plač v državnih organih, javnih zavodih in organih
lokalnih skupnosti.
Sredstva so planirana na osnovi predvidenih 34 zaposlenih za delo na področjih kulturne
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dediščine, pri čemer bi v letu 2001 potrebovali še 4 nove zaposlitve, in sicer za prevzemanje
pravnega reda EU (svetovalca direktorja za varstvo premične dediščine (VH.stopnja
izobrazbe) za izvajanje direktive 93/7/EEC z dne 15.03.1993 o vračanju predmetov kulturne
dediščine, ki so bili nezakonito preneseni iz države članice), pravnika (VH.stopnja izobrazbe)
za vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji, ekonomista (Vll.stopnja izobrazbe) in
arhitekta ali inž.gradbeništva (VH.stopnja izobrazbe) za gospodaijenje in upravljanje z
državnimi spomeniki, kar prav tako izhaja iz novih, zakonsko predpisanih zahtev.
3360 -Materialni stroški
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)
Sredstva za materialne stroške potrebujemo za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo
pri izvajanju administrativno operativnih nalog, za avtorske honorarje članov komisij za
strokovne izpite in pridobivanje nazivov v dejavnostih s področja varstva kulturne dediščine,
za pokrivanje drugih stroškov delovanja izpitnih komisij, za kotizacije in članarine ter za
pokrivanje stroškov najemnin in obratovalnih stroškov oz. tekočega vzdrževanja prostorov.
Stroški Uprave so se v letu 2000 znatno povišali, predvsem zaradi selitve sektorja za
strokovni razvoj varstva nepremične kulturne dediščine in kulturnih vrednot naravne
dediščine, oddelka za premično dediščino ter oddelka za popularizacijo na novi lokaciji.
Prostori, v katerih so oddelki do sedaj delovali, so namreč za "normalno" delovanje
zaposlenih postali nemogoči, lastnik pa je zahteval izselitev, ker je potrebno objekt statično
sanirati. Najemnino za novo lokacijo na Beethovnovi št.2 (cca 650.000,00 SIT na mesec)
mora Uprava kriti iz svojih materialnih stroškov, prav tako krije tudi vse obratovalne stroške
(cca 212.300,00 SIT na mesec). Letno to znaša skupaj najmanj 9,3 mio SIT.
5673- Izvajanje zakona o kulturni dediščini
Zakonska podlaga :Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l.RS, 7/99)
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 proračunske 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 prostorski plan RS.
7941-INDOK
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), 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)
Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena tekočemu vzdrževanju obstoječih
sistemov in podatkovnih zbirk, predvsem računalniško podprtega sistema Zbirnega registra
dediščine (ZRD) na republiški ravni (Uprava RS za kulturno dediščino) in na regionalni ravni
(enote Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine). S tem se zagotavlja podatkovno osnovo za
razne izvršilne predpise (razglasitveni akti, 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

4. marec 2001

1357

poročevalec, št. 16/V

podatkovne baze) in razširitev rednega delovanja GIS dediščine. Vzporedno s tem bo potekala
prenova koncepta in sistema ZRD, ki je potrebna zaradi prilagoditve novemu zakonu o
varstvu kulturne dediščine (Ur.l.RS, št. 7/99). Za potrebe sistematičnega dokumentiranja
nepremične kulturne dediščine je predvidena vzpostavitev enotnega dokumentacijskega
sistema na republiški in regionalni ravni. Le-ta obsega standardizacijo obstoječih računalniško
podprtih podatkovnih zbirk (uskladitev z mednarodnimi standardi za dokumentacijo) in razvoj
ustrezne programske opreme. Začetna faza vključuje tudi zaščitno arhiviranje dokumentacije,
ki jo hrani INDOK center Uprave RS za kulturno dediščino, na računalniški medij
(fotografije, načrti, arhiv spisov). Predvidena je vzpostavitev možnosti dostopa do izbranih
podatkov o kulturni dediščini preko interneta oziroma v obliki CD-ROMa. Razvoj potrebne
programske opreme se bo financiral tudi iz sredstev, ki so namenjena za informatizacijo.
7942 -Mednarodno sodelovanje
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)), 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)
Sredstva so namenjena vključevanju ministrstva 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, Fundacija za zgodovinske vrtove, Delovna skupina za
raziskovanje stavbarstva, EUROPA NOSTRA, BRITANSKI SVET - seminaiji, Mednarodna
zveza za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje,...), udeležbi delavcev ministrstva in zunanjih
ekspertov na mednarodnih seminaijih, konferencah, posvetovanjih in sestankih ter kritju
stroškov obiska tujih strokovnjakov s področja varstva kulturne dediščine v Sloveniji.
Sredstva služijo tudi za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz medvladnih sporazumov in
programov/protokolov 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,...).
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001: vzpostavitev delovanja javnega zavoda RS za varstvo
kulturne dediščine, izpeljava projekta "Dnevi evropske kulturne dediščine, vzpostavitev
računalniške mreže. Indikatoiji: pripravljeni ustanovitveni dokumenti javnega zavoda, izdane
publikacije v okviru projekta "Dnevi evropske kulturne dediščine). Planirani rezultati: objava
Statuta ter imenovanje direktorja javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, izdaja
publikacije "DEKD", priključitev na MFERAC sistem.

poročevalec, št. 16/V

1358

4. marec 2001

18023502

OHRANJANJE, OBNOVA IN GRADNJA SPOMENIKOV

1.
Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Opis: Navedeni podprogram vključuje izdatke - nepovratna sredstva, ki so namenjena za
(so)financiranje spomeniških projektov (obnovo kulturnih spomenikov), izbranih na letnem
javnem razpisu Ministrstva za kulturo; za izdatke - nepovratna sredstva, namenjena za
odkupe premične kulturne dediščine. Podprogram vključuje tudi izdatke za obnovo
spomenikov v lasti RS ter izdatke za izvajanje zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere
nujne programe RS v kulturi - Ur.l.RS, št. 24/98.
Poslanstvo: ohranjanje in varovanje kulturne dediščine. Ključna naloga: izboljšanje stanja
kulturne dediščine v Sloveniji
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): izboljšanje stanja kulturne dediščine v
Sloveniji - obnova najbolj ogroženih in najkvalitetnejših kulturnih spomenikov, zagotovitev
proračunskih sredstev za obnovo novih ter zapostavljenih zvrsti dediščine, razvijanje zavesti
širše javnosti o pomenu kulturne dediščine .
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
1975 -Arheologija
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)
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. Program financiranja iz te proračunske postavke bo
narejen na podlagi javnega razpisa.
1976- Lesena plastika in restavratorstvo
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)
Sredstva so načrtovana za nadaljevanje sistematičnega in interventnega reševanja izjemno
ogroženega srednjeveškega stenskega slikarstva, lesene plastike ter "zlatih oltaijev". Projekti,
ki bodo financirani s sredstvi iz te proračunske postavke, bodo določeni na podlagi
priporočila strokovne skupine za spomeniškovarstveno dejavnost.
2313- Spomeniki - last RS
Zakonska podlaga:
- Zakona o lastninjenju spomenikov v družbeni lasti (Ur.l.RS, št.89/99)
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99)
Zakon o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lasti nalaga ministrstvu skrb za
upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov, v lasti RS (Ur.l.RS, št. 89/99). V lasti
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države je 42 kulturnih spomenikov. Do leta 2000 so bili predvsem gradovi izredno slabo
vzdrževani oz. nekateri celo zapuščeni. Zato je nujno potrebno v prvih letih, predvidoma do
leta 2003, zagotoviti proračunska sredstva za statično sanacijo ter ostala obnovitvena dela, ki
preprečujejo nastajanje večje škode ali celo porušitve (npr. popravila streh, statična utrditev
stropov in obzidij). To bo omogočilo, da se na osnovi javnih razpisov začne državne
spomenike postopoma oddajati v dolgoročno upravljanje oz. najem.
2494- Projekt izmer
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)
Sredstva so namenjena nadaljevanju meritev in preiskav naše najpomembnejše stavbne
dediščine ter spomenikov v lasti države, kar bo služilo za pripravo konservatorskih
programov in projektov obnove. Program financiranja oblikuje strokovna skupina s pomočjo
koordinatorja projekta izmere. Z odobrenimi sredstvi bodo planirane naloge le delno
izvedene.
4590- Obnova Manziolijeve palače v Izoli
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 so bila namenjena uresničevanju 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). Ker v letu 2000 pogodbeni
partner (Republika Italija) ni zagotovil ustreznega sofinancerskega deleža, je bilo od
odobrenih sredstev v višini 50.330.000 SIT izplačanih le 20. 606.287,30 SIT (41%). Zato so
potrebna dodatna sredstva za dokončanje obnove ter za nabavo.
5672- Kulturni tolar - spomeniki
Zakonska podlaga: zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike
Slovenije v kulturi (ZSNNPK) (Ur.l.RS, št.24/98)
Proračunska sredstva potrebujemo za vsaj delno (45%-no) izvajanje zakona o zagotavljanju
sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK) (Ur.l.RS,
št.24/98). Sredstva v predlagani višini (nominalno enak obseg kot v letu 2000) potrebujemo
vsaj za nadaljevanje obnov, pričetih v letu 2000.
8594- Spomeniki
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)
Proračunska sredstva iz proračunske postavke 8594 so predvidena za obnovo, sanacijo in
prezentacijo najpomembnejših spomenikov kulturne dediščine (urbana, sakralna, etnološka,
tehnična in memorialni dediščina). Financirani projekti v letu 2001 so bili izbrani na javnem
razpisu. Odobrena sredstva omogočajo le delno izvajanje planiranega programa .
2495- Projekt Skansen
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)
Tudi v letu 2001 se nadaljuje projekt "Mreža regionalnih muzejev na prostem na
Slovenskem", financirani projekti pa bodo določeni po opravljenem javnem razpisu. Z
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odobrenimi sredstvi bo število planiranih projektov ter obseg planiranih del zmanjšan.
1974- Nujni posegi - intervencije
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)
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.
Program financiranja iz te postavke se oblikuje med letom, ko se zaradi ogroženosti pojavi
potreba po interventnih posegih na dediščini. Obveznost v skladu s pogodbo iz leta 2000
znaša za leto 2001 sedem mio SIT, kar pomeni, da bo v letu 2001 za te namene na razpolago
le 1 mio SIT.
6381- Kulturna krajina
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)
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena varstvu dediščinske kultivirane in
oblikovane krajine. Projekti, financirani s sredstvi iz te proračunske postavke, bodo izbrani na
javnem razpisu.
1057- Phare - lastna udeležba
Sredstva so na podlagi pogodbe št. ZZ 9621.04.02.0002 namenjena zagotavljanju lastne
udeležbe pri obnovi gradu Grad, ki se financira iz sredstev PHARE.
23506- NUK 2 - Arheologija
zakonska podlaga:
Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine (Ur. 1. SFRJ - Mednarodne
pogodbe,št.9/90,VS, št. 33)
Na lokaciji, predvideni za gradnjo palače UKL, so arheološka zaščitna izkopavanja pokazala
izredno bogato urbano strukturo antične Emone. Ker je prišlo do zastoja pri izvedbi projekta
UKL in ker je potrebno izpostavljene najdbe rimskih zidov nemudoma zaščititi pred
propadom, so potrebna planirana sredstva.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
-obnova kulturnih spomenikov v obsegu zagotovljenih proračunskih sredstev, izvajanje
zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi ("kulturni tolar")
Indikatorji: število obnovljenih in saniranih kulturnih spomenikov
Planirani rezultati: izvedba sprejetega letnega programa (so)financiranja na področju varstva
nepremične kulturne dediščine

18023503

MUZEJSKA DEJAVNOST

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Opis: Navedeni podprogram vključuje izdatke - nepovratna sredstva, ki so namenjena za
(so)financiranje muzejskih projektov (razstave), za odkupe muzejskega gradiva ter nacionalno
pomembnih zbirk in za izobraževanje.
Poslanstvo: varovanje premične kulturne dediščine. Ključna naloga: popularizacija premične
kulturne dediščine v Sloveniji.
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2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): dokončanje in izgradnja infrastrukture za
državne muzeje in sodelovanje pri financiranju infrastrukture pokrajinskih in posebnih
muzejev, izboljšanje stanja premične dediščine v Sloveniji.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
7107- Muzejska dejavnost
- 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)
Sredstva so planirana za izvajanje prednostnih nalog na področju varstva premične kulturne
dediščine: odkupi muzejskega gradiva, nadaljevanje postavitev stalnih razstav in
dogovoijenih občasnih, izvajanje skupnih nalog muzejev (skupna nabava sredstev za
konservatorske delavnice iz uvoza, uvajanje dokumentacijskih sistemov, Valvasoijeve
nagrade), odkupi muzejskih predmetov za oblikovanje nacionalnih zbirk
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001: izvedba muzejskih projektov v okviru odobrenih
sredstev.
Indikatoni: število postavljenih razstav ter število odkupov muzejskega gradiva
Planiram rezultati: izvedba sprejetega letnega programa (so)financiranja na področju
muzejske dejavnosti

18023505

DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Opis: Navedeni podprogram vključuje izdatke - nepovratna sredstva za financiranje razstav,
raziskav, objav ter drugih projektov strokovnih organizacij na področju nepremične
kulturne dediščine. Zajema tudi izdatke za podelitev priznanj in nagrad na področju varstva
nepremične kulturne dediščine.
Poslanstvo: popularizacija nepremične kulturne dediščine. Ključna naloga: podelitev
Steletovih in Murkovih nagrad, podelitev prizananj Izidoija Cankarja ter SAD.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): razvijanje zavesti o pomenu kulturne
dediščine, spodbujanje strokovnih organizacij k uspešnemu delu.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
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7109- Programi zavodov
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)
Planirana sredstva so namenjena za razstave, raziskave in objave konservatorskih in
restavratorskih posegov na področju vseh zavodov ter organizaciji in izvedbi Steletove
nagrade, Murkovih priznanj, Nagrade Izidorja Cankaija ter nagrad in priznanj SAD.
Sredstva bodo zadoščala le za delno izvajanje programa.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001: izvedba projektov strokovnih organizacij na
področju nepremične kulturne dediščine v okviru odobrenih sredstev.
Indikatorji: podeljene nagrade, število postavljenih razstav ter število objav.
Planirani rezultati: izvedba sprejetega letnega programa (so)financiranja na področju
programov zavodov - popularizacije nepremične kulturne dediščine.

3513 - ARHIV RS
18023501

UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Arhiv RS opravlja svoje ključne naloge predvsem na podlagi 11. in 8. člena Zakona o
arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS,20/97), Zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, popravek 47/97) in drugih predpisov. Ključna
naloga Arhiva RS je varovanje arhivskega gradiva državnih in drugih organov ter filmskega
arhivskega gradiva za področje RS. Omenjena naloga vključuje tudi druge naloge naštete v
11. členu ZAGA kot npr. evidentiranje, zbiranje in strokovna obdelava arhivskega gradiva,
izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva, hranjenje in
materialno varovanje arhivskega gradiva, dajanje arhivskega gradiva v uporabo, kulturna,
vzgojna in izobraževalna dejavnost v zvezi z arhivskim gradivom, raziskovalne naloge na
področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, evidentiranje arhivskega gradiva pomembnega
za Slovenijo in Slovence v tujih arhivih itd. Prav tako organizira, vodi in usklajuje metode in
postopke za delo v arhivih v državi, opravlja na podlagi pooblastila Ministrstva za kulturo
nekatere upravne in strokovne naloge za arhivsko službo v RS ter daje mnenja s tega področja
Ministrstvu za kulturo.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
varovanje arhivskega gradiva javno pravnih oseb iz 8. člena ZAGA ter zasebnega arhivskega
gradiva, zagotavljanje materialnih in drugih pogojev varstva arhivskega gradiva, predvsem
pridobitev ustreznih skladiščnih in poslovnih kapacitet, ustrezno usposobitev arhiva za
prevzem gradiva na elektronskih in drugih medijih ter evidentiranje arhivskega gradiva
pomembnega za Slovenijo in Slovence v tujih arhivih.
3.Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,

4. marec 2001

1363
♦

poročevalec, št. 16/V

obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
2935 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
s te postavke bomo financirali nadaljnji razvoj informatizacije Arhiva RS (strojna in
programska oprema ter komunikacije) ter manjše investicije in investicijsko vzdrževanje.
3038 - Plače
Sredstva so namenjena za plače, prispevke in druge prejemke za 77 delavcev ter 3
pripravnike.
3362 - Materialni stroški
Postavka je namenjena predvsem za pokrivanje najemnin, stroškov vzdrževanja in
obratovalnih stroškov delovnih prostor in skladišč v Ljubljani (Zvezdarska 1, Linhartova 3 a,
Kongresni trg 1, Cankaijeva 5, Dunajska 48, grad Lisičje in Gotenica) ter za najem nujno
potrebnega novega arhivskega skladišča za 3000 tekočih metrov arhivskega gradiva in za
stroške varovanja arhivskega gradiva, ki ga hrani ARS (okoli 18 km) ter splošnih stroškov za
77 delavcev, dodatnega izobraževanja in delovanja raznih strokovnih komisij;
8712 - Izvajanje ZAGA
Postavka je namenjena predvsem za financiranje strokovnih nalog arhiva: objave publikacij,
evidentiranje arhivskega gradiva za zgodovino Slovenije in Slovencev v tujini, mednarodno
sodelovanje in članarine v mednarodnih arhivskih organizacijah, manjše arhivske razstave,
materialno varstvo arhivskega gradiva vključno z restavracijo, konservacijo, zaščitnim
mikrofilmanjem in skeniranjem arhivskega gradiva, manjše odkupe arhivskega gradiva,
odkupe filmskega arhivskega gradiva, redno vzdrževanje filmskega arhivskega gradiva
(kopiranje), opravljanje skupnih naloge varstva arhivskega gradiva v RS, delo strokovnih in
izpitnih komisij, raziskovalna dejavnost s področja arhivistike ter opravljanje nekaterih
strokovnih in upravnih nalog na podlagi pooblastila Ministrstva za kulturo in za Ministrstvo
za kulturo;
23508 - Temelji slovenske državnosti
Iz te postavke se financira pomembno arhivsko razstavo z naslovom Dokumenti slovenske
državnosti, s katero bomo prikazali razvoj in temeljne dokumente slovenske državnosti v
štirih vsebinskih sklopih (od Karantanije oz. ustoličevanja koroških vojvod, preko
avstrijskega obdobja s posameznimi historičnimi deželami, preko države SHS, Kraljevine
SHS oz. Kraljevine Jugoslavije, DFJ, FLRJ in SFRJ in do osamosvojitve oz. samostojne
Republike Slovenije).
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
Pridobitev novih skladiščnih in poslovnih prostorov; nadaljevanje evidentiranja, zbiranja in
strokovne obdelave arhivskega gradiva; postavitev razstave Dokumenti slovenske državnosti;
nadaljevanje informatizacije in vzpostavitev komunikacij v Arhivu RS.

18023504

ARHIVSKI PROGRAMI

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Arhiv RS opravlja svoje ključne naloge predvsem na podlagi 11. in 8. člena Zakona o
arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS,20/97), Zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list Rs, št. 71/94, popravek 47/97) in drugih predpisov. Ključna
naloga Arhiva RS je varovanje arhivskega gradiva državnih in drugih organov ter filmskega
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arhivskega gradiva za področje RS. Omenjena naloga vključuje tudi druge naloge naštete v
11. členu ZAGA kot npr. evidentiranje, zbiranje in strokovna obdelava arhivskega gradiva,
izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva, hranjenje in
materialno varovanje arhivskega gradiva, dajanje arhivskega gradiva v uporabo, kulturna,
vzgojna in izobraževalna dejavnost v zvezi z arhivskim gradivom, raziskovalne naloge na
področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, evidentiranje arhivskega gradiva pomembnega
za Slovenijo in Slovence v tujih arhivih itd.
Prav tako organizira, vodi ip usklajuje metode in postopke za delo v arhivih v državi, opravlja
na podlagi pooblastila Ministrstva za kulturo nekatere upravne in strokovne naloge za
arhivsko službo v RS ter daje mnenja s tega področja Ministrstvu za kulturo.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
varovanje arhivskega gradiva javno pravnih oseb iz 8. člena ZAGA ter zasebnega arhivskega
gradiva, zagotavljanje materialnih in drugih pogojev varstva arhivskega gradiva, predvsem
pridobitev ustreznih skladiščnih in poslovnih kapacitet, ustrezno usposobitev arhiva za
prevzem gradiva na elektronskih in drugih medijih ter evidentiranje arhivskega gradiva
pomembnega za Slovenijo in Slovence v tujih arhivih.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
5674 - Arhivski programi
Financiranje posameznih akcij javnih in drugih arhivov, predvsem objava publikacij, razstave
itd., o katerih odloča minister na podlagi ekspertne komisije in javnega razpisa;
5927 - Skeniranje načrtov
Nadaljuje se z obsežnim projektom računalniškega skeniranja barvnih načrtov franciscejskega
katastra iz prve polovici 19. stoletja - 25.000 katastrskih načrtov formata A 0.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma: sofinanciranje akcij javnih arhivov in financiranje delovanja arhivov Katoliške
cerkve na podlagi dogovora med Ministrstvom za kulturo in Slovensko škofovsko
konferenco; skeniranje katastrskih načrtov ter zagotovitev hrambe in uporabe.

3514 - INŠPEKTORAT RS ZA PODROČJE KULTURNE DEDIŠČINE
18023501

UREJANJE IN NADZOR NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine bo opravljal nadzor nad izvajanjem določb
Zakona o varstvu kulturne dediščine, splošnih in posebnih aktov, izdanih na njegovi podlagi
ter drugih predpisov in aktov, ki se nanašajo na varstvo dediščine. V tem okviru je treba
posebej omeniti Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (Ur. 1. RS št.
89/99) ter vladne odloke o razglasitvi 73 spomenikov državnega pomena (Ur. 1. RS št. 81 in
82/99), v katerih je inšpektorat izrecno določen kot organ, ki izvaja nadzor nad njegovim
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izvajanjem. Splošni in posebni program dela za obdobje enega leta potijuje skladno z določili
Zakona o upravi (67/94) Ministrstvo za kulturo.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
zagotovitev spoštovanja varstvenih režimov na področju kulturne dediščine.
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
6004 - Plače zaposlenih, in sicer za 4 osebe
4533 - Materialni stroški
Pisarniški material, obratovalni stroški za prostore, najemnine in garažnine, potni stroški in
dnevnice, registracija in vzdrževanje dveh avtomobilov, nakup strokovne literature, PTT
stroški, stroški za komunikacije, izobraževanje, izvedenska mnenja in drugo.
2936 - Investicije in inv. vzdrževanje državnih organov, namenjeno predvsem za
posodobitev računalniške in programske opreme.
4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju
podprograma:
opravljeno planirano in intervencijsko število inšpekcijskih posegov.
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Leto 2001

Obrazložitev finančnega načrta neposrednega uporabnika državnega proračuna

2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
62 UPRAVNE ENOTE
6201 Upravna enota Ajdovščina
6202 Upravna enota Brežice
6203 Upravna enota Celje
6204 Upravna enota Cerknica
6205 Upravna enota Črnomelj
6206 Upravna enota Domžale
6207 Upravna enota Dravograd
6208 Upravna enota Gornja Radgona
6209 Upravna enota Grosuplje
6210 Upravna enota Hrastnik
6211 Upravna enota Idrija
6212 Upravna enota Ilirska Bistrica
6213 Upravna enota Izola
6214 Upravna enota Jesenice
.6215 Upravna enota Kamnik
6216 Upravna enota Kočevje
6217 Upravna enota Koper
6218 Upravna enota Kranj
6219 Upravna enota Krško
6220 Upravna enota Laško
6221 Upravna enota Lenart
6222 Upravna enota Lendava
6223 Upravna enota Litija
t

6224 Upravna enota Ljubljana
6225 Upravna enota Ljutomer
6226 Upravna enota Logatec
6227 Upravna enota Maribor
6228 Upravna enota Metlika
6229 Upravna enota Mozitje
6230 Upravna enota Murska Sobota
6231 Upravna enota Nova Gorica
6232 Upravna enota Novo me -,to
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Obrazložitev finančnega načrta neposrednega uporabnika državnega proračuna

2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
/
6233 Upravna enota Ormož
6234 Upravna enota Pesnica
6235 Upravna enota Piran
6236 Upravna enota Postojna
6237 Upravna enota. Ptuj
6238 Upravna enota Radlje ob Dravi
6239 Upravna enota tladovljica
6240 Upravna enota Ravne na Koroškem
6241 Upravna enota Ribnica
6242 Upravna enota Ruše
6243 Upravna enota Sevnica
6244 Upravna enota Sežana
6245 Upravna enota Sloven j Gradec
6246 Upravna enota Sloveas ka Bistrica
6247 Upravna enota Slovenske Konjice
6248 Upravna enota Šentjur pri Celju
6249 Upravna enota Škofja Loka
6250 Upravna enota Šmarje pri ielšah
6251 Upravna enota Tolmin
6252 Upravna enota Trbovlje
6253 Upravna enota Trebnje
6254 Upravna enota Tržič
6255 Upravna enota Velenje
6256 Upravna enota Vrhnika
6257 Upravna enota Zagoije ob Savi
6258 Upravna enota Žalec
I. PRORAČUNSKI IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI
II. PRORA ČUNSKI IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
m. GRAFIČNI PRIKAZ PRORAČUNSKIH IZDATKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH
IV. OBRAZLOŽITEV OZIROMA PROGRAM DELA
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

Leto 2001

62 UPRAVNE ENOTE
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
fffpijA VNl?
|6201 ||Upravna enota Ajdovščina

| ' -02.858.520 |
jI

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4889 Plače
2660 Materialni stroški
3608 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5370 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
[6202 ^Upravna enota Brežice

j[

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4892 Plače
2661 Materialni stroški
3609 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5371 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6203 ^Upravna enota Celje
0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4895 Plače
2662 Materialni stroški
3610 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5372 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
[6204 IfUpravna enota Cerknica

\

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4908 Plače
2663 Materialni stroški
3611 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5373 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
[6205 ^Upravna enota Črnomelj"

||

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4911 Plače
2664 Materialni stroški
3612 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5374 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
4. marec 2001
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Predhodna
realizacija 2000
— ČT

v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
P) «H3):(2)

12.V28.097 ir

169.737

168.729|1

207.457123,pjj

169.737
157.303
133.288
21893
1.122
12.434
12.434

168.729
157.373
133.226
23.034
1.113
11.356
11.356

207.457
183.041
154.614
27.422
1.005
24.416
24.416

123.0
116,3
116,1
119,1
90,3
215,0
215,0

186.629 1|

191.036^

23S.7S01[

123,4^

186.629
173.908
140.607
32.098
1.203
12.721
12.721

191.036
178.414
146.234
31.166
1.014
12.622
12.622

235.750
210.069
1 71.817
37.344
908
25.681
25.681

123.4
117,7
117,5
119,8
89,5
203,5
203,5

396.199

409^626^

508.7751[

124,2|

396.199
355.070
297.623
54.878
2.569
41.129
41.129

409.626
367.765
308.780
56.423
2.563
41.860
41.860

508.775
419.175
351.657
65.216
2.302
89.600
89.600

124,2 ,
114,0
113.9
115,6
89,8
214,0
214.0

158.530 j\

15S.360||

194.5721[

125,2^

158.530
147.866
125.645
21.206
1.015
10.664
10.664

155.360
145.743
122.162
22.571
1.010
9.617
9.617

194.572
1 74.839
144.376
29.554
909
19.733
19.733

125.2
120,0
118.2
130,9
90,0
205,2
205.2

151.461

153.990^

186.906 |1

121,4^

151.461
139.429
114.514
23.899
1.016
12.032
12.032

153.990
144.432
121.367
22.551
514
9.558
9.558

186.906
166.729
138.949
27.061
719
20.177
20.177

121.4
115,4
114.5
120,0
139,9
211,1
211.1
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Leto 2001

62 UPRAVNE ENOTE

v tisoč tolarjih
Sprejeti
proračun 2000
(D

MIN/PU/GPR/PPR/PP
|6206

['Upravna enota Domžale

"||

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4914 Plače
2668 Materialni stroški
3613 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5375 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
]6207 ||[Upravna enota Dravograd

\\

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4935 Plače
2672 Materialni stroški
3616 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5378 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6210 ^[Upravna enota Hrastnik

\\

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4938 Plače
2675 Materialni stroški
3617 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5379 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
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263.96S ||

275.766||

346.882 |[

125,8j|

263.965
232.353
185.423
45.433
1.497
31.612
31.612

275.766
245.798
190.977
53.324
1.497
29.968
29.968

346.882
2 78.064
216.725
59.997
1.342
68.818
68.818

125.8
113,1
113,S
112,5
89,6
229,6
229,6

92.766
85.257
70.052
14.618
587
7.509
7.509

94.790
91.052
76.366
14.106
580
3.738
3.738

113.813
105.111
87.345
1 7.241
525
8.702
8.702

120.1
115,4
114,4
122,2
90,4
232,8
232,8

163.367
149.653
129.382
19.149
1.122
13.714
13.714

162.139
153.857
133.687
19.061
1.109
8.282
8.282

206.118
186.697
158.100
27.591
1.006
19.421
19.421

127.1
121,3
118,3
144.7
90,7
234,5
234,5

171.865 |

149.106^

207.391 |[

139,lj

171.865
135.420
108.233
26.332
855
36.445
36.445

149.106
131.428
106.190
24.387
851
17.678
17.678

207.391
169.475
136.583
32.124
768
37.916
37.916

139.1
128,9
128,6
131,7
90,3
214,5
214,5

101.533 |

94.667||

111.9261|

118,2^

101.533
95.922
81.652
13.603
66'
5.611
5.611

94.667
89.145
74.405
14.097
643
5.521
5.521

111.926
100.492
84.123
15.772
597
11.434
11.434

118.2
112,7
113,1
111,9
92.8
207,1
207,1

IC—

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4920 Plače
2671 Materialni stroški
3615 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5377 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6209 ^[Upravna enota Grosuplje

Predlog
Indeks
proračuna 2001
P) '(4)^):C2)

TlL

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4917 Plače
2669 Materialni stroški
3614 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5376 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
)620^J[Uprara^enot^Gornj^Radgon^^^^

Predhodna
realizacija 2000
"~CT~
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Bilanca odhodkov

Leto 2001

62 UPRAVNE ENOTE

v tisoč tolarjih
Sprejeti
proračun 2000

MIN/PU/GPR/PPR/PP
|6211 |[Upravna enota Idrija
0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4941 Plače
2679 Materialni stroški
3618 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5380 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|621^J[Upravna enota Ilirska Bistrica
0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4944 Plače
2682 Materialni stroški
3619 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5381 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6213 |[Upravna enota Izola

"||

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4947 Plače
2684 Materialni stroški
3620 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5382 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6214 |[Upravna enota Jesenice

1|

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4950 Plače
2686 Materialni stroški
3621 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5383 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
[6215 ^Upravna enota Kamnik

||

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4964 Plače
2690 Mater,alni stroški
3622 Invesncije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5384 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
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Predhodna
realizacij a 2000

Predlog
proračuiim2001

Indeks

122.570j\

122.701^

lS4.47Š~j|l

125^

122.S70
115.397
97.414
17.208
775
7.173
7.173

122.701
115.652
98.459
16.418
775
7.050
7.050

154.475
138.951
117.939
20.318
694
15.524
15.524

125.9
120,1
119,8
123,8
89,5
220,2
220,2

122.395 II"

123.866|[

151.608 |'

122,4j

122.395
112.544
95.369
16.373
802
9.851
9.851

123.866
116.395
99.241
16.351
802
7.472
7.472

151.608
135.908
114.502
20.686
720
15.700
15.700

122.4
116,8
115,4
126,5
89,8
210,1
210,1

97.248 \\

97.57o||

123.6381|

126,7||

97.248
86.579
71.988
13.977
614
10.669
10.669

97.570
89.428
75.246
13.568
614
8.143
8.143

123.638
105.019
85.973
18.496
550
18.619
18.619

126,7
117,4
114,3
136,3
89,6
228,7
228,7

222.591

212.740^

260.9721|

122,7

222.591
190.167
148.744
40.166
1.257
32.424
32.424

212.740
196.032
153.264
42.523
246
16.709
16.709

260.972
224.287
1 71.230
52.826
231
36.685
36.685

122.7
114,4
111,7
124,2
94,1
219,6
219,6

177.903 ^

180.204||

229.044^|

127,l|

177.903
155.187
125.081
29.116
990
22.716
22.716

180.204
160.308
128.774
30.597
936
19.897
19.897

229.044
187.350
151.900
34.612
838
41.694
41.694

127.1
116,9
118,0
113,1
89,5
209,6
209,6

poročevalec, št. 16/V

IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A, Bilanca odhodkov

^ 2001

62 UPRA VNE ENOTE

v tisoč tolarjih

Sprejeti
proračun 2000
(1)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
|6216 ^Upravna enota Kočevje

j]

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4967 Plače
2692 Materialni stroški
3623 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5385 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6217 ||[Upravna enota Koper

~

~\\

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4976 Plače
2695 Materialni stroški
3624 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5386 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6218_^[Upra>gaenota Kranj

j

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
4993 Plače
2696 Materialni stroški
3625 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5388 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6219 ~fr[Upravna enota Krško

~

||

0404 UpraA-ne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5058 Plače
2697 Materialni stroški
3626 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5389 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
[6220 ||Upravna enota Laško

~^1

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5070 Plače
2699 Materialni stroški
3627 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
8609 Prevozna sredstva - sredstva odškodnine
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5390 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
poročevalec, št. 16/V

Predlog
proračuna 2001
(3)

Indeks
(4H3):(2)

137.631 |[

134.094[|

172.870~jl

128,9]

137.631
125.197
105.833
18.457
907
12.434
12.434

134.094
123.909
104.467
18.534
907
10.186
10.186

172.870
151.064
125.195
25.056
813
21.806
21.806

128.9
121,9
119,8
135,2
89,6
214,1
214,1

209.285

231.938^

313.238 ||

135,1|

209.285
181.312
141.079
38.897
1.336
27.973
27.973

231.938
196.098
157.274
37.508
1.317
35.840
35.840

313.238
233.895
190.615
42.083
1.197
79.343
79.343

135.1
119,3
121,2
112,2
90,9
221,4
221,4

447.395 |F

470.648^

589.5871|

125,3^

447.395
396.810
324.658
69.316
2.836
50.585
50.585

470.648
428.188
343.493
81.859
2.836
42.460
42.460

589.587
496.548
399.870
94.136
2.542
93.039
93.039

125.3
116,0
116,4
115,0
89,6
219,1
219,1

220.52lj|

219.848|i

269/730JI ^^122/7||

220.521
207.609
174.915
31.277
1.417
12.912
12912

219.848
207.782
1 76.530
29.835
1.417
12.066
12.066

269.730
240.527
198.005
41.253
1.269
29.203
29.203

~ 146.359
146.359
133.830
111.201
21.695
934
0
12.529
12.529

1372

Predhodna
realizacija 2000
g)

122.7
115,8
112,2
138,3
89,6
242,0
242,0

^^^^^^88^0^
147.848
137.242
111.670
24.552
934
87
10.606
10.606

188.031
166.153
134.559
30.667
839
88
21.878
21.878

127.2
121,1
120,5
124,9
89,8
101,2
206,3
206,3

4. marec 2001

IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

^ 2001

62 UPRAVNE ENOTE

v tiso! tolarjih
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
|6221

|[Upravaa enota Lenart

|1

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5073 Plače
2700 Materialni stroški
3628 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5391 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6222 |[Upravna enota"Lendava
0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5076 Plače
2701 Materialni stroški
3629 Investicije in investicijam vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5396 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6223

[Upravna enota Litija

~~

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5079 Plače
2710 Materialni stroški
3630 Investicije in investicijsko vzdrževanji? državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enoC
5397 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
[6224

IJUpravna enota Ljubljana

~

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5082 Plače
'
2711 Materialni stroški
3631 Investicije w investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5404 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
l«22^j|[UpM^enot^utome^^^^^~~~

Predlog
proračuna 2001
(3)

Indeks
(4K3):(2)

117.787 j!

121.922^

1SS.172"||

127,3|

117.787
106.421
86.293
19.406
722
11.366
11.366

121.922
113.017
90.246
22.049
722
8.905
8.905

1S5.172
136.790
107.026
29.118
646
18.382
18.382

127.3
121,0
118,6
132,1
89,5
206,4
206,4

18U60j|

185.692||

22^505^1

122^01

181.160
168.248
146.386
20.553
1.309
12.912
12.912

185.692
175.541
153.847
20.387
1.308
10.151
10.151

226.505
204.314
1 79.179
23.963
1.172
22.191
22.191

122.0
116,4
116,5
117,5
89,6
218,6
218,6

136.507 |

137.779^

172.1381

124,9^

136.507
125.985
102.458
22.672
855
10.522
10.522

137.779
127.818
103.470
23.784
564
9.961
9.961

172.138
152.335
123.194
28.374
767
19.803
19.803

124.9
119,2
119,1
119,3
136,0
198,8
198,8

L734/707j[

L709£7lj

^21^673^1

X29£7|

1.734.707
1.477.364
1.226.475
240.398
10.491
257.343
257.343

1.709.571
1.476.494
1.234.515
231.492
10.488
233.077
233.077

2.217.673
1.724.104
1.439.941
274.772
9.391
493.569
493.569

129.7
116,8
116,6
118,7
89,5
211,8
211,8

[^^^^15^[^^^J397l82j [_^^^7Z802j |^^24j2j

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5085 Plače
2719 Materialni stroški
3632 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5431 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)

4. marec 2001

Predhodna
realizacija 2000
Č)

137.150
126.402
108.486
16.927
989
10.748
10.748

1373

139.182
130.712
114.689
15.498
525
8.470
8.470

172.802
154.744
126.552
2'.309
883
18.058
18.058

124.2
118,4
110,3
1 76,2
1 68,1
213,2
213,2

poročevalec, št. 16/V

IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

62 UPRAVNE ENOTE
Sprejeti
proračun 2000
(1)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
|6226^J[Up«vna^enot^Logatec^^^^^

II

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5088 Plače
2723 Materialni stroški
3633 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5433 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
[6227 |[Up^roT enota Maribor

I'

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5091 Plače
2725 Materialni stroški
3634 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5434 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6228 |jUpravna enota Metlika

7^ , „ ■

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5094 Plače
2727 Materialni stroški
3635 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5436 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)

117.044 ||

119.696|1

148.101 j\

123,7~fr

117.044
110.784
92.343
17.640
801
6.260
6.260

119.696
112.510
95.733
15.982
795
7.186
7.186

148.101
132.927
111.575
20.638
714
15.174
15.174

123.7
118,1
116.5
129,1
89,8
211,2
211.2

688.324 |[

688.604||

906.5711|

131,7^

688.324
581.097
496.968
79.607
4.522
107.227
107.227

688.604
599.851
514.747
80.822
4.282
88.752
88.752

906.S71
717.180
594.448
118.682
4.050
189.391
189.391

131.7
119,6
115.5
146.8
94,6
213,4
213,4

103.927
'99.243
77.394
21.276
573
4.684
4.684

129.274
119.209
94.692
24.003
514
10.065
10.065

124.4
120,1
122.4
112,8
89,7
214,9
214,9

137.824|[

160.23111

116,3^

137.824
130.111
109.491
19.685
936
7.712
7.712

160.231
143.683
118.864
23.979
840
16.548
16.548

116.3
110,4
108.6
121.8
89.8
214,6
214,6

~

107 8 6

' ° 1^—

107.806
97.382
77.193
19.602
587
10.424
10.424

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5097 Plače
2729 Materialni stroški
3636 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5437 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunlpve tiskovine)

Predhodna
realizacija 2000
~ "
"g)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
_____
~ (3) (4>-^):C2)

138.250
127.184
106.399
19.849
936
11.066
11.066

[623^J|[Upra>B^enot^Iurek^obot^^^^^^^^^^^^^Jj[^^^^^35flL67^[^^^^^^60j440| [^^^^^455^46^ [^^^^26j4j|
0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5100 Plače
2731 Materialni stroški
3637 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5440 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)

poročevalec, št. 16/V

3507J76
318.348
271.645
44.216
2.487
32.328
32.328

137'l

360.440
334.798
287.016
45.295
2.486
25.642
25.642

455.466
396.232
324.866
69.138
2.228
59,234
59.234

126,4
118,3
113.2
152.6
89.6
231,0
231,0

4. marec 2001

IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

62 UPRAVNE ENOTE
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
(623^^|Upravna enota Nova Gorica
0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5103 Plače
2734 Materialni stroški
3638 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5442 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)

Predhodna
realizacij m 2000
(2)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4H3):(2)

_441£13jl

437.732|1

545.251 1[

124,6^

441.713
402.019
343.282
55.606
3.131
39.694
39.694

437.732
401.827
346.511
52.207
3.109
35.905
35.905

545.251
463.977
396.755
64.417
2.805
81.274
81.274

124.6
11S,S
114,5
123,4
90,2
226,4
226,4

|6232^1Upravnajenota^lovo^mesto^^^^^^^^^^^j|^^^^^40486^[^^^^^397^263|[^^^^^0^0^j[^^^^27j0|
0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5106 Plače
2736 Materialni stroški
3639 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5443 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6233

c ota

t

n

iP

"??i..i,M

404.869
343.653
269.568
71.705
2.380
61.216
61.216

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu
04046201 Administracija upravnih enot
5112 Plače
2741 Materialni stroški
3641 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5450 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)

4. marec 2001

127.0
117,3
119,0
109,9
121,0
227,9
227,9
iZl

|6234 | [Upravna enota Pesnica

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu
04046201 Administracija upravnih enot
5115 Plače
2743 Materialni stroški
3642 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5451 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)

504.608
424.917
346.586
76.199
2.132
79.691
79.691

„Jl

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu
04046201 Administracija upravnih enot
5109 Plače
2740 Materialni stroški
3640 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5449 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)

|6235 | [Upravna enota Piran

397.263
362.298
291.202
69.333
1.762
34.965
34.965

J

.

1375

115.762
108.301
84.222
23.305
774
7.461
7.461

120.562
114.246
90.704
23.543
0
6.316
6.316

153.899
139.080
108.151
30.235
694
14.819
14.819

127.7
121,7
119,2
128,4

140.24l]|l

132.403169.682^1

128,2^

140.244
126.187
105.198
20.054
935
14.057
14.057

132.403
122.442
100.629
20.878
935
9.961
9.961

169.682
148.108
121.540
25.730
838
21.574
21.574

128.2
121,0
120,8
123,2
89,6
216,6
216,6

145.813JT

140-S3l|l

im800j|| ^^127V2|

145.813
126684
105.479
20.376
829
19.129
19.129

140.531
126.496
104.772
20.891
833
14.034
14.034

178.800
147.700
120.672
26.279
749
31.100
31.100

234,6
234,6

127.2
116,8
115,2
125,8
89,9
221,6
221,6

poročevalec, št. 16/V

IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI
62 UPRAVNE ENOTE

A. Bilanca odhodkov

v tisoč tolarjih

t

Sprejeti
proračun 2000
0)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
|6236 ^Upravna enota Postojna

j\

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5118 Plače
2745 Materialni stroški
3643 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5452 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6237 ||Upravna enota Ptuj

j\

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5121 Plače
2746 Materialni stroški
3644 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5453 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
[6238 ^[Upravna enota Radlje ob Dravi

~||

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5124 Plače
2748 Materialni stroški
3645 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5455 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6239 |[ujTravna enota Radovljica

~\\

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5127 Plače
2760 Materialni stroški
3646 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5456 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
[6240 ^[Upravna enota Ravne na Korožkem

~||

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5131 Plače
2763 Materialni stroški
3651 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5457 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)

poročevalec, št. 16/V

Leto 2001

1376

Predhodna
realizacija 2000
(2)

Predlog
proračuna 2001
(3)

Indeks
(4H3):(2)

162.560 ||

160.0991j

201.437

12S,8j

162.560
148.927
122.481
25.350
1.096
13.633
13.633

160.099
148.507
122.242
25.174
1.091
11.592
11.592

201.437
176.840
143.969
31.891
980
24.597
24.597

125.8
119,1
117,8
126,7
89,8
212,2
212,2

389.558~||

393.630|f

487.988^]

124,0|

389.558
358.950
300.898
55.243
2.809
30.608
30.608

393.630
358.970
302.037
54.588
2.345
34.660
34.660

487.988
412.070
341.664
67.889
2.517
75.918
75.918

124.0
114,8
113,1
124,4
107,3
219,0
219,0

112.133 jj)

117.223||

144.488 1|

123,3^

112.133
107.145
85.884
20.433
828
4.988
4.988

117.223
110.301
88.972
20.524
805
6.922
6.922

144.488
127.657
100.584
26.330
743
16.831
16.831

123,3
115,7
113,1
128,3
92,3
243,2
243,2

211.783 ||

214.974^

277.3601]

129,0j

211.783
192.865
156.095
35.513
1.257
18.918
18.918

214.974
197.575
159.697
36.621
1.257
17.399
17.399

277.360
239.693
195.769
42.798
1.126
37.667
37.667

129.0
121,3
122,6
116,9
89,6
216,5
216,5

187.789

194.417^]

225.996 ||

116,2^

187.789
173.729
146.979
25.440
1.310
14.060
14.060

194.417
182.729
153.901
27.521
1.307
11.688
11.688

225.996
201.382
166.736
33.471
1.175
24.614
24.614

116.2
110,2
108.3
121,6
89,9
210,6
210,6
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IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

/j. Bilanca odhodkov

62 UPRAVNE ENOTE
Sprejeti
proračun 2000
(i)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
{6241

|[Upravna enota Ribnica

~||

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5156 Plače
2775 Materialni stroški
3654 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5458 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
]6242 |[Upravna enota Ruše

~\\

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5174 Plače
2779 Materialni stroški
3657 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5459 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
[6243 ^Upravna enota Sevnica

~j\

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5187 Plače
2788 Materialni stroški
3660 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5460 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
[6244 |[Upravna enota Sežana

1|

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5200 Plače
2789 Materialni stroški
3661 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5461 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
j6245 |[Upravna enota Slovenj Gradec

|||

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5219 Plače
2792 Materialni stroški
3662 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5462 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)

4. marec 2001

1377

Leto 2001

v tisol tolarjih
Predhodna
Predlog
Indeks
realizacija 2000 _ proračuna 2001
g)
(3) (4K3):(2)

108.970 1|

107.17S|]

132.647 |||

123,8^

108.970
101.988
85.502
15.765
721
6.982
6.982

107.175
100.666
85.302
14.646
718
6 509
6.509

132.647
118.818
98.506
19.665
647
13.829
13.829

123,8
118,0
115.5
134,3
90,1
212,4
212,4

143.788 |

145.319~||

177.748 ii

isa

143.788
131.138
110.300
19.929
909
12.650
12.650

145.319
137.766
115.068
21.802
896
7.553
7.553

177.748
161.901
134.610
26.475
816
15.847
15.847

122.3
117,5
117,0
121,4
91,1
209,8
209,8

131.819 ||

131.730||

15S.720 |

118,2^

131.819
118.990
92.148
25.960
882
12.829
12.829

131.730
121.842
93.504
27.464
874
9.888
9.888

155.720
134.935
103.261
30.892
782
20.785
20.785

118.2
110,7
110,4
112,5
89,5
210,2
210,2

185.229 |j

194.1941

237.6961|

122,4|

185.229
170.021
141.720
27.017
1.284
15.208
15.208

194.194
181.111
146.705
33.123
1.284
13.083
13.083

237.696
209.047
16r.850
40.047
1.150
28.649
28.649

122.4
115,4
114,4
120,9
89,6
219,0
219,0

153.663 ||~

1S9.838||

193.429 |

121,0|

153.663
139.125
114.528
23.661
936
14.538
14.538

159.838
148.387
120.304
27.148
936
11.450
11.450

193.429
168.142
136.416
30.887
839
25.287
25.287

121,0
113,3
113,4
113,8
89,6
220,8
220,8
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A.

Bilanca odhodkov

Leto 2001

62 UPRAVNE ENOTE

v tisoč tolarjih
Sprejeti
proračun 2000
O

MIN/PU/GPR/PPR/PP
|6246 ^[Upravna enota Slovenska Bistrica

||

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5225 Plače
2793 Materialni stroški
3665 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5463 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
l«i247^^Upravna^enota^Slovenske^

||

^Upravna enota Šentji^pri Celj^ ^

|[Upravna enota Školj a Loka

251.5651|

126,l|

199.858
179.580
151.578
26.746
1.256
20.278
20.278

199.471
182.689
154.496
27.025
1.168
16.782
16.782

251.565
214.246
177.108
36.011
1.127
37.319
37.319

126.1
117,3
114,6
133,3
96,5
222,4
222,4

153.613
142.612
115.051
26.577
985
11.001
11.001

189.591
163.918
129.876
33.157
885
25.673
25.673

123.4
114,9
112,9
124,8
89,9
233,4
233,4

[^^^^^^37^546^r^^^124^oj
137.534
124.143
98.417
24.951
775
13.391
13.391

j|

137.546
127.067
104.275
22.017
775
10.479
10.479

170.578
146.237
120.440
25.102
695
24.341
24.341

124.0
115,1
115,5
114,0
89,7
232,3
232,3

207.825 | f^-^_<Jg2;920| | ^^^^273^67^ | ^^^122^

'||

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu
04046201 Administracija upravnih enot
5287 Plače
2797 Materialni stroški
36 74 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5477 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)

poročevalec, št. 16/V

(4K3):(2)

199.47l|[

JI

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu
04046201 Administracija upravnih enot
5247 Plače
2796 Materialni stroški
3670 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5454 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6250 ^[Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Indeks

199.858~||

154.313
139.966
111.800
27.178
988
14.347
14.347

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5241 Plače
2795 Materialni stroški
3668 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5465 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6249

Predlog
proračuna 2001
(3)

l£4£13jr^^^^^^S3.613| [^^^^^189.59^

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5230 Plače
2794 Materialni stroški
3667 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5464 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
[6248

Predhodna
realizacija 2000
(2)

1378

207.825
191.566
142.397
47.913
1.256
16.259
16.259

222.920
204.141
150.501
52.615
1.025
18.779
18.779

273.678
230.649
170.429
59.299
921
43.029
43.029

122.8
113,0
113.2
112.7
89,8
229,1
229,1

257.857 ||

268.705^]

337.1181|

125,5^

257.857
242.075
204.233
36.050
1.792
15.782
15.782

268.705
249.362
211.642
35.993
1.728
19.343
19.343

337.118
296.593
250.136
44.853
1.604
40.525
40.525

125.5
118,9
118,2
124,6
92,8 ,
209,5
209.5

•
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IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

A. Bilanca odhodkov

62 UPRAVNE ENOTE
Sprejeti
proračun 2000
(1)

MIN/PU/GPR/PPR/PP
|62S1 |[Upravna enota Tolmin

\\

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5290 Plače
2798 Materialni stroški
3676 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5478 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|62S2 IfUpravna enota Trbovlje

\\

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5293 Plače
2799 Materialni stroški
3681 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5480 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|6253 frjUpravna enota Trebnje

||

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5297 Plače
2803 Materialni stroški
3682 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5481 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
[6254 ||[Upravna enota Tržič

>!

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
'5305 Plače
2805 Materialni stroški
3683 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5482 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
[6255 fr|Upravna enota Velenje

V

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5335 Plače
2806 Materialni stroški
3687 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
8611 Oprema - sredstva od prodaje državnega premoženja
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5486 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
4. marec 2001
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Predhodna
realizacija 2000
Č)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
proračuna 2001
(3) (4M3):(2)

197.708

196.515^ |

237.440 |[

120,8j

197.708
183.265
150.115
31.789
1.361
14.443
14.443

196.515
184.647
151.337
31.949
1.360
11.868
11.868

237.440
213.472
176.029
36.222
1.221
23.968
23.968

120.8
115,6
116.3
113,4
89,8
202,0
202,0

147.103 1|

149.652^

180.724||

120,81

147.103
135.242
112.408
21.844
990
11.861
11.861

149.652
141.658
117.909
22.983
766
7.995
7.995

180.724
162.530
L33.003
28.638
889
18.194
18.194

120.8
114,7
112,8
124,6
116,1
227,6
227,6

149.897 ||

150.354^

178.808 |||

118,9^

149.897
137.903
115.935
21.008 ■
960
11.994
11.994

150.354
139.884
114.672
24.259
954
10.470
10.470

178.808
157.730
124.318
32.544
868
21.078
21.078

118.9
112,8
108,4
134,2
91,0
201,3
201,3

126.534 j [

132.913|1

173.167 j[

130,3|

126.534
117.697
96.266
20.576
855
8.83 7
8.83 7

132.913
124.708
101.700
22.160
849
8.205
8.205

173.167
155.314
126.035
28.519
760
1 7.853
1 7.853

130.3
124,5
123,9
128,7
89,6
217,6
217,6

244.798 j||

247.832^

313.119 ||

126,3^

244.798
218.016
175.260
41.232
1.524
0
26.782
26.782

247.832
222.737
178.426
42.769
1.524
18
25.095
25.095

313.119
259.257
207.766
50.109
1.366
16
53.862
53.862

126,3
116,4
116,4
117,2
89,6
88,9
214,6
214,6

'
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A. Bilanca odhodkov

62 UPRAVNE ENOTE
MIN/PU/GPR/PPR/PP

Sprejeti
proračun 2000
(i)

|625^J|Upravn^not^jihnika
0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5360 Plače
2807 Materialni stroški
3689 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5488 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)
|625^J[UpraTO^not^ZagoijeobJSavi
0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5363 Plače
2808 Materialni stroški
3690 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5490 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)

132.1S8|r

162.059 jj[~

122,6^

126.797
114.861
94.174
19.913
774
11.936
11.936

132.158
120.336
98.191
21.382
762
11.822
11.822

162.059
138.986
110.804
27.486
696
23.073
23.073

122.6
115,5
112,8
128,5
91.3
195,2
195,2

116.015 r

112.699
K
112.699
104.259
89.544
13.946
769
8.440
8.440

136.623 |[~

121,2|

136.623
119.083
101.892
16.495
696
17.540
17.540

121.2
114.2
113,8
118.3
90,5
207,8
207.8

275.328
K
275.328
251.928
203.381
46.942
1.605
23.401
23.401

340.373 j\~

123,61

340.373
290.798
233.123
56.238
1.437
49.575
49.575

123.6
115,4
114,6
119.8
89,5
211,9
211.9

287.227

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju
04046201 Administracija upravnih enot
5366 Plače
2809 Materialni stroški
3691 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
04046202 Upravne storitve upravnih enot
5493 Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine)

poročevalec, št. 16/V

126.797 j\

116.015
106.259
90.267
15.217
775
9.756
9.756

[625^J[UpraTOa^enot^Žak^

K

. 287.227
257.873
198.756
57.512
1.605
29.354
29.354

1380

Predhodna
realizacija 2000
~
P)

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Predlog
Indeks
_ proračuna 2001
(3) (4M3):(2)

4. marec 2001

IZDA TKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
62 UPRA VNEENOTE

A. Bilanca odhodkov
Ocena Struktura
realizacije realizacije
20002000
OJ
GL

MIN/K3/K4

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
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 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
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni odhodki
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4119 D rugi transferi posameznikom
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

4. marec 2001

8.297.975
7.021.785
343.889
656.732
149.095
46.806
687
78.980
1.146.068
637.907
496.629
4.324
7.208
3.407.351
595.508
1.196.992
580.957
61.057
46.862
168.158
43.751
125
0
713.941
0
0
76.703
74.598
1.443
663

1381

64,19%
54,31%
2,66%
5,08%
1,15%
036%
0,01%
0,61%
8.86%
4,93%
3,84%
0,03%
0,06%
26.36%
4,61%
9,26%
4,49%
0,47%
0,36%
1,30%
0,34%
0,00%
0,00%
5,52%
0.00%
0,00%
0.59%
0,58%
0,01%
0,01%

Predlog
proračuna
2001
(3).
9.600.378
8.136.032
356.694
774.098
161.881
50.079
1.296
120.298
1.328.549
738.993
576.070
5.065
8.421
5.247.320
623.565
2.444.586
699.738
64.045
49.829
182.449
48 223
126
369.515
765244
0
0
72.061
69.599
2.010
452

Leto 2001
v tisoč tolarjih
Struktura
Indeks
predloga
2001
w tsw3wn
59.09%
50,07%
2,20%
4,76%
1,00%
0,31%
0,01%
0,74%
8.18%
4,55%
3,55%
0,03%
0,05%
32.29%
3,84%
15,05%
4,31%
0,39%
0,31%
1.12%
0,30%
0,00%
2,27%
4,71%
0.00%
0,00%
0.44%
0,43%
0,01%
0,00%

115.7
115,9
103,7
117,9
108.6
107,0
188.7
152.3
115.9
115.8
116.0
117.1
116.8
154.0
104.7
204.2
120.4
104.9
106.3
108.5
110,2
100.8
107,2
93.9
93,3
139,3
68,2

poročevalec, št. 16/V
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA
62 - UPRAVNE ENOTE

04046201

ADMINISTRACIJA UPRAVNIH ENOT

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega
uporabnika:
Upravne enote izvajajo upravne naloge in sprejemajo odločitve na prvi stopnji o posameznih
upravnih zadevah s področij, ki so v neposredni pristojnosti posameznih resornih ministrstev.
2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo):
Dolgoročni cilji upravnih enot so povezani z izvajanjem upravnih nalog v skladu z veljavno
zakonodajo. Gre za zakone, ki že vsebujejo fiksne finančne obveznosti (Zakon o upravi
(Ur. list RS, št. 67/94), Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l.SRS, št. 15/76),
Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 80/99), Zakon o denacionalizaciji (Ur.
list RS, št. 27/91)), zakone, ki vsebujejo fiksne finančne obveznosti in se hkrati vračajo v
proračun kot prihodek (Zakon o osebni izkaznici (Ur. list RS, št. 75/97), Zakon o potnih
listinah državljanov RS (Ur. list RS, št. 1/91), Zakon o državljanstvu RS (Ur. list RS, št.1/91),
Zakon o matičnih knjigah (Ur. list RS, št. 16/74), Zakon o tujcih (Ur. list RS, št. 89/99),
Zakon o varnosti v cestnem prometu (Ur. list RS, št.30/98), Zakon o delovnih razmeijih (Ur.
list RS, št. 14/90, 5/91, 29/82 - odločba US in 71/93)) in okrog 80 drugih zakonov iz
pristojnosti resornih ministrstev (Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.
list SRS, št. 18/84), Zakon o komunalnih dejavnostih (Ur. list SRS, št. 8/82), Zakon o
imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur. list SRS, št. 5/80), Zakon o zemljiški
knjigi (Ur. list RS, št. 33/95), Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 54/00), Zakon o kmetijskih
zemljiščih (Ur. list RS, št. 59/96), Zakon o vojaški dolžnosti (Ur. list RS, št. 18/91), Zakon o
žrtvah vojnega nasilja (Ur. list RS, št. 63/95) Zakon o orožju (Ur. list RS, št. 61/00), Zakon o
gospodarskih družbah (Ur. list RS, št.30/93, 29/94, 82/94 in 20/98), idr.)
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag,
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami:
SPP 1010 -Plače: V proračunskem letu 2001 upravne enote predvidevajo nove zaposlitve
zaradi nenehnega naraščanja števila upravnih nalog, izvajanja in dokončanja
denacionalizacijskih postopkov, izvajanja Uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in
elektronsko podpisovanje (Ur. 1. RS, št. 77/00) ter zaradi ustanavljanja regijskih komisij za
ugovor vesti vojaške dolžnosti.
SPP 1020 - Materialni stroški: V okviru materialnih stroškov upravne enote ne planirajo
samo sredstev za njihovo delovanje (pisarniški material, pošta, telefon, elektrika, voda, smeti,
ogrevanje), ampak tudi del sredstev za izvajanje postopkov denacionalizacije. V obrazcu 2_7
dodatna sredstva so upravne enote dodatno planirale tudi sredstva za izvajanje postopkov
denacionalizacije v višini 190.000 tisoč tolarjev, kot je bilo dogovorjeno z Uradom za
denacionalizacijo.
Obratovalni stroški (stroški čiščenja, varovanja zgradb idr.) so višji pri tistih upravnih enotah,
kjer delujejo tudi krajevni uradi, sprejemno informacijske pisarne in izpitni centri ter se
izvajajo obredi sklepanja zakonskih zvez. V okviru materialnih stroškov so tudi sredstva za
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umetno prekinitev nosečnosti, kakor tudi kontrolni zdravstveni pregledi v okviru izvajanja
Zakona o varnosti v cestnem prometu (Ur.I.RS, št. 30/98).
Približno 15 upravnih enot, ki bodo v letu 2001 pričele oziroma zaključile projekt
pridobivanja certifikata kakovosti po standardu ISO serije 9000, so finančne potrebe na tem
področju opredelile pod proračunsko postavko materialni stroški; upravne enote, ki bodo
certifikat kakovosti pridobile do konca leta 2000 oziroma tak certifikat že imajo, so v
materialne stroške vključile tudi stroške za vzdrževanje certifikata (obvezne letne presoje).
Tak pristop na tukajšnjem ministrstvu podpiramo, saj smo v finančni načrt vključili tudi nekaj
projektov, ki se nanašajo na področje kakovosti in katerih rezultati bodo pripomogli k
sistemski ureditvi posameznih področij. Omenjeni pristop pa prispeva tudi k boljši
organizaciji dela in bolj učinkovitem delovanju državne uprave na prvi stopnji.
Prilagajanje državne uprave zahtevam in smernicam Evropske unije, hiter razvoj
informacijsko-komunikacijske tehnologije, nova zakonodaja in spreminjanje ter
dopolnjevanje obstoječe, zahteve strank po kvalitetnih in hitrih javnih storitvah - vse to
zahteva nenehno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih tudi po upravnih enotah. Ker se
sredstva za kritje materialnih stroškov iz leta v leto realno nižajo, se krčijo sredstva za
izobraževanje in usposabljanje, predvsem na račun stroškov energije in drugih fiksnih
stroškov. Zaradi navedenega je nevzdržno vsakršno nižanje materialnih stroškov pod njihovo
dejansko porabo v tekočem proračunskem letu, ki mora biti zvišana za pričakovano stopnjo
inflacije.
SPP 6201 - Zaračunljive tiskovine (nov podprogram 04046202): V okviru sredstev za
izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) se planirajo registrske tablice in
tiskovine, katere stranka plača ter predstavljajo na eni strani finančno obremenitev in hkrati
prihodek proračuna. Največji delež v letu 2001, kakor tudi v letu 2002, je namenjen
zamenjavi starih potnih listin z novimi. Po oceni Urada za upravne notranje zadeve bo v letu
2001 izdanih 500.000 novih potnih listin, kar predstavlja odhodek v proračunu v višini 2,5
milijarde tolaijev. To pa pomeni več sredstev, kot je bilo upravnim enotam odobrenih v
letošnjem proračunskem letu za izvajanje upravnih postopkov - zaračunljive tiskovine (1,3
milijarde tolarjev) in celo več, kot jim je bilo odobrenih za materialne stroške (1,9 milijarde
tolaijev).
Pri tem je potrebno opozoriti, da ta strošek (državljan mora potno listino ob vložitvi vloge
plačati) dejansko ne bremeni proračuna, saj je bilanca prihodkov in odhodkov praktično enaka
nič. Novi zakon o potnih listinah (Ur.I.RS, št. 65/00) ne pozna več vpisa otrok v potno listino
staršev oziroma zakonitih zastopnikov, temveč mora otrok pridobiti samostojno potno listino.
Stari potni list se bo lahko uporabljal do izteka veljavnosti, vendar največ dve leti po
uveljavitvi novega zakona, t.j. do 5.8.2002.
Na osnovi Zakona o osebni izkaznici (Ur.I.RS, št. 75/97) je 20. decembra 2000 potekla
veljavnost starim osebnim izkaznicam. Po podatkih Urada za upravne notranje zadeve je v
obdobju junij - december 2000 število izdanih osebnih izkaznic na upravnih enotah poraslo za
več kot šestkrat (junija 2000 je bilo izdanih 11.425 osebnih izkaznic, decembra pa že 75.539
osebnih izkaznic). Zaradi praktičnosti in številnih funkcij osebne izkaznice (dokazovanje
državljanstva in istovetnosti, prehajanje državne meje in nastopanje v pravnem prometu) se v
letu 2001 prav tako predvideva povečanje števila vlog za izdajo osebne izkaznice. Plačilo
osebne izkaznice je enako kot to velja za potno listino.
V januaiju 2001 stopi v veljavo novi Zakon o orožju (Ur.I.RS, št. 61/00), ki v 84. členu
določa, da morajo imetniki listin za posest ali nošenje orožja v roku dveh let po uveljavitvi
tega zakona zamenjati te listine za ustrezno listino po novem zakonu. Novi zakon bo prinesel
nove obrazce, zato se v letu 2001 pričakuje zamenjava dovoljenj za posest orožja in pooblastil
za nošenje orožja. Poleg tega nanaša prinaša tudi obveznost, daje potrebno opraviti strokovni
pregled orožja, za katerega so podane vloge za legalizacijo.
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Izvajanje upravnih postopkov ima velik vpliv tudi na poštne stroške. Največji delež pri tem
znaša vročanje osebnih izkaznic, saj se kar 73% strank odloči za osebno vročitev po pošti. Ker
se bodo potne listine vročale na enak način kot osebne izkaznice, se bo poraba sredstev za
poštne storitve v letu 2001 najmanj podvojila.
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