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1. Nevladni proračunski uporabniki 





OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA 

PREDLOGA PRORAČUNA RS ZA LETO 2005 

1. UVOD 

Proračunski prihodki bodo v letu 2005 znašali 1.637,4 mlrd, kar je za 5,3% več kot leto 2004 in bodo 
padli na 24,6% BDP. Če odštejemo transfere prihodka iz EU proračuna v višini 109,7 mlrd bo njihov 
delež znašal komaj 23% BDP in bo realno manjši kot v letu 2004. Zmanjšali se bodo tudi skupni 
odhodki, ki bodo skupaj z odhodki za skupne ekonomske politike znašali 1.750,9 mlrd ali 26,3% BDP, 
brez tega pa 25,1% BDP. 

V letu 2005 se bodo povečali prilivi sredstev iz proračuna EU v Slovenijo. Tako bomo iz EU 
proračuna po sedanjih projekcijah prejeli 103,2 mlrd SIT, v EU proračun pa bomo vplačali 76,3 mlrd 
SIT. Tako se bo neto proračunski položaj v letu 2005 v primerjavi z leto 2004 nekoliko poslabšal, 
predvsem na račun nižjih predpristopnih pomoči. V letu 2005 ocenjujemo, da bo neto proračunski 
presežek državnega proračuna zEUproračunom znašal okoli 27 mlrd SIT ali 0,4% BDP, predvsem na 
račun višjih sredstev, ki jih v letu 20b5 pričakujemo iz EU proračuna iz naslova neposrednih plačil v 
kmetijstvu. 

Tabela 1: Proračun za leto 2005 

Predlog sprememb 
proračuna 2004 

Predlog 
proračuna 2005 

vsrr v% 
BDP 

v SIT v % 
BDP 

SKUPNI PRIHODKI 1.555,2 25,2 1.637,4 24,6 
v tem: 

Transferni prihodki iz EU proračuna 80,4 1,3 103,2 1,6 
SKUPNI ODHODKI 1.647,6 26,7, 1.750,9 263 
v tem: 

Vplačila v EU proračun 45,1 0,9 76,3 1,1 
Namensko pogojeni odhodki Evropskih 
skupnih politik 

55,9 0,7 81,0 1,2 

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 92,4 1,5 113,5 1,7 

2. PRORAČUNSKI PRIHODKI 

Ocena skupnega obsega prihodkov državnega proračuna za leto 2005 znaša 1.637,4 mlrd SIT, kar je za 
5,3% več kot so predvideni celotni prihodki v spremembah državnega proračuna 2004, oziroma 24,6% 
bruto domačega proizvoda. Ocena temelji na: 

- oceni makroekonomskih gibanj, ki jih je v septembru 2003 pripravil Urad za 
makroekonomske analize in razvoj, 

- predvidenih spremembah na področju davčne zakonodaje. 

Slovenija bo v letu 2005 iz proračuna EU prejela sredstva v višini 103,2 mlrd SIT, kar predstavlja 1,6 
bruto domačega proizvoda. V strukturi prejetih sredstev pomeni 16,1 mlrd SIT predpristopnih 
pomoči, 64,9 mlrd SIT so sredstva namenjena izvajanju različnih politik, financiranih iz EU proračuna 
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(skupne kmetijske politike, strukturne in kohezijske politike ter sredstva za vzpostavitev Schengenske 
meje) in 2,2 mlrd pavšalnih povračil. 

Spodnja tabela prikazuje ključne prihodkovne kategorije za leto 2005. Iz tabele je razvidna rast 
prihodkov predloga proračuna 2005 glede na višino planiranih prihodkov v predlogu sprememb 
proračuna 2004. 

Tabela 2: Ocena prihodkov v predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2005 v milijonih 
SIT 

Predlog 
sprememb 
proračuna 

2004 

Predlog 
proračuna 

2005 

Nominalna 
rast na leto 
2004 v % 

1 2 2/1 
SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA 1.555.206 1.637.410 . • : 52 

DAVČNI PRIHODKI 1-371.009 1.446.491 5J5 
vtem: 

Dohodnina 247.033 255.255 3,3 
Davek od dobička pravnih oseb 117.461 130.857 11,4 
Davek na izplačane plače 118.401 124.895 5,5 
Davek na bilančno vsoto bank in hranilnic 389 426 9,4 
Davek na dodano vrednost 562.287 596.525 6,0 
Trošarine 212.834 221.483 4,1 
Letna povračila za uporabo cest 22.437 24.081 7,3 
Davki na motorna vozila 8.315 8.924 7,3 
Carine in uvozne dajatve 24.075 16.677 -31,7 

NEDAVČNI PRIHODKI 99.977 83.702 -16,7 
vtem: 

Udeležba na dobičku in dohodki od premož. 33.638 22.856 -32,1 
Takse in pristojbine 20.950 21.928 4,7 
Denarne kazni 8.270 8.746 5,8 
Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.100 3.300 2,2 
Drugi nedavčni prihodki 34.020 26.871 -21,0 

KAPITALSKI PRIHODKI 3.741 3.898 4,2 
PREJETE DONACIJE 10 11 1 
TRANSFERNI PRIHODKI 105 109 4,6 
PREJETA SREDSTVA IZ EU 80-364 103.200 28,4 

V nadaljevanju so predstavljena izhodišča za izračun posameznih davčnih in nedavčnih prihodkovnih 
kategorij. 

2.1. DAVČNI PRIHODKI 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, so ocene davčnih prihodkov za leto 2005 za 5,5 % nominalno višje 
od ocene davčnih prihodkov v predlogu sprememb proračuna 2004, kar je manj od predvidene rasti 
bruto domačega proizvoda. Na nižjo rast davčnih prihodkov vplivajo predvsem: 

načrtovane spremembe davčne zakonodaje (nov zakon o dohodnini in dvig praga obdavčitve 
pri davku na plače), ki skupaj pomenijo za 14,3 mlrd SIT manj davčnih prihodkov v letu 
2005, 

vstop Slovenije v EU v letu 2004 (izpad prihodkov iz naslova DDV v višini 0,3% % bruto 
domačega proizvoda, spremenjen način obračunavanja carinskih dajatev in ukinitev carinskih 
taks), ki pomeni v letu 2005 znižanje prihodkov v višini 29 mlrd SIT v letu 2005. 
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2.1.1 Davki na dohodek in dobiček 

V letu 2005 bodo poleg že veljavnih sistemskih sprememb zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, 
uvedene Še spremembe zakona o dohodnini, ki pomenijo 4,7% izpad prihodkov iz naslova dohodnine. 

Projekcije dohodnine za leto 2005 izhajajo iz predvidene rasti plač in drugih prejemkov ter upoštevajo 
predvidene spremembe v sistemu dohodnine, ki se nanašajo tako na uveljavljene olajšave, kot tudi na 
spremenjeno dohodninsko lestvico. Skupni prihodki iz dohodnine so za leto 2005 predvideni v višini 
255,3 mlrd SIT, kar v strukturi bruto domačega proizvoda pomeni znižanje glede na leto 2004, in na 
3,8% BDP. Zaradi predvidenih sprememb zakona se prihodki iz naslova dohodnine v letu 2005 realno 
znižajo za 0,8% glede na leto 2004. 

Ocena davka od dobička pravnih oseb predpostavlja, da bo stopnja davka ista kot v preteklih letih, 
olajšave pri davku od dobička pravnih oseb pa se še dodatno spreminjajo skladno s predvvidenimi 
spremembami zakona o davku na dobiček pravnih oseb v letu 2005. Iz naslova davka od dobička 
pravnih oseb so v letu 2005 planirani prihodki v skupni višini 130,8 mlrd SIT, kar je za 11,4% 
nominalno več, kot je planirano v predlaganih spremembah proračuna za leto 2004. 

Gibi nje davkov u dohodek !■ dobiček v letih 2002-2005 
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2.1.2. Prispevki za socialno varnost 

Prihodki iz naslova prispevkov za socialno varnost so ocenjeni na podlagi predvidene rasti prispevnih 
osnov, ki upošteva rast plač in zaposlenosti. Za leto se predpostavljajo nespremenjene prispevne 
stopnje, ki so vir proračuna (prispevek za zaposlovanje in za porodniško varstvo). Iz tega vira se v letu 
2005 predvideva 10,3 mlrd SIT prihodkov, kar je 7,5 % več kot v predlogu sprememb proračuna 
2004. 
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Gibanje prispevkov za socialno varnost v letih 2002-2005 
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2.1-3. Davki na plačilno listo in delovno silo 

Za leto 2005 projekcija sredstev iz naslova davka na izplačane plače upošteva predvideno spremembo 
praga obdavčitve plač (dvig praga obdavčitve iz 130.000 na 150.000 SIT) ter pričakovano rast 
zaposlenosti in plač. V letu 2005 je iz naslova davkov na plače predvidenih prihodkov v višini 120,0 
mlrd SIT, kar pomeni 5,5% nominalno rast na leto 2004. 

S posebnim davkom na določene prejemke, ki je bil uveden z namenom izenačevanja obremenitev 
plač z obremenitvijo dohodkov po pogodbah o delu, naj bi se po projekciji za leto 2005 nateklo v 
državni proračun 4,8 mlrd SIT. 

Gibanje davkov na plačilno listo in delovno silo v letih 2002-2005 
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2.1.4. David na premoženje 

Projekcija prihodkov iz naslova posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic za leto 2004 
predpostavlja enako davčno stopnjo (3%), kot je bila v veljavi do sedaj, temelji pa na obračunskih 
podatkih posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic za preteklo leto. Na teh predpostavkah 
se obseg prihodkov iz tega naslova ocenjuje na 425,9 mio SIT. 

2.1.5. Domači davki na blago in storitve 

Tudi v letu 2005 bodo najpomembnejši proračunski vir domači davki na blago in storitve z 54,9 % 
deležem v vseh prihodkih državnega proračuna. Domači davki na blago in storitve vključujejo davek 
na dodano vrednost, trošarine, druge davke na blago in storitve, davke na posebne storitve, pristojbine 
za motorna vozila, davek na promet motornih vozil ter druge davke na uporabo blaga ali opravljanje 
storitev. 

Vrednostno sta med domačimi davki na blago in storitve najvišje zastopana davek na dodano vrednost 
(DDV) in trošarine, ki skupaj predstavljata skoraj 49,9% vseh proračunskih prihodkov. 

Pri projekcijah prihodkov od davka na dodano vrednost_so upoštevane predpostavke ključnih 
makroekonomskih agregatov, ki vplivajo na dinamiko in obseg končne potrošnje: pričakovana rast 
bruto domačega proizvoda, obseg in pričakovana dinamika trošenja prebivalstva in države, obseg 
investicij, izvoza in uvoza, gibanje cen. Tudi v letu 2005 se ne predvidevajo spremembe stopenj DDV. 

Prihodki od DDV so za leto 2005 predvideni v višini 596,5 mlrd SIT, pri čemer je v ocenah upoštevan 
izpad prihodkov v obsegu 20 mlrd SIT, kot posledica pričakovanega oteženega nadzora obračunavanja 
DDV ob vstopu Slovenije v EU. 

Drugi najpomembnejši prihodki iz skupine domačih davkov na blago in storitve so trošarine. 
Projekcije prihodkov iz naslova trošarin upoštevajo predvideno zviševanje trošarin za tobačne izdelke, 
kot je bilo določeno ob sprejemanju zakona. Trošarine od mineralnih olj in plina pa temeljijo na 
napovedi obsega in dinamike gibanja prodanih količin omenjenih izdelkov ter oceni gibanj cen nafte 
na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolaija. 

Skupni prihodek od trošarin za leto 2005 je načrtovan v višini 221,5 mlrd SIT, in sicer 156,3 mlrd SIT 
za mineralna olja in plin, 15,1 mlrd za alkoholne izdelke in 50,1 mlrd SIT za tobačne izdelke. 

Kot vir državnega proračuna med drugimi davki na blago in storitve sodi taksa za obremenjevanje 
zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Višina prihodkov iz tega vira je za leto 2005 ocenjena na 14,4 
mlrd SIT, kar pomeni nominalno za 5,6 % več kot v predlogu sprememb proračuna za leto 2004. 

V kategorijo davkov na posebne storitve štejemo davek od iger na srečo in davek od prometa 
zavarovalnih poslov. 
Na podlagi podeljenih koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo, ki se bodo realizirale Še v prvi 
polovici leta 2004 je v letu 2005 iz naslova prihodkov od iger na srečo planiranih 12,2 mlrd SIT. 
Iz naslova zavarovalnih poslov je v letu 2005 planiranih 121,1 mlrd SIT, in v skupnem znesku pomeni 
9,6 % nominalno povečanje glede na planirane prihodke leta 2004. 

Prihodki iz naslova letnih povračil za uporabo cest v višini 24,1 mlrd SIT so ocenjeni s 7,3% 
nominalno rastjo v primeijavi s spremembami proračuna za leto 2004. 

Za leto 2005 so drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev ocenjeni v skupni višini 9,5 mlrd 
SIT. Vključujejo takso za obremenjevanje vode, vodna povračila, požarno takso, takso za 
obremenjevanje okolja zaradi mazalnih olj in tekočin, takso za vzdrževanje melioracijskih sistemov, 
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takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in takso na izrabljena vozila. Ti viri 
prihodkov imajo v pretežni meri točno določen namen porabe. 

Za izračun prihodkov iz naslova davka na promet motornih vozil, ki jih v letu 2005 načrtujemo v 
višini 8,9 mlrd SIT, smo upoštevali načrtovano rast domače zasebne potrošnje. Planirani prihodki so 
7,3% nominalno višji od prihodkov v letu 2004. 
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2.1.6. Davki na mednarodno trgovino in transakcije 

Prihodki od carin in drugih uvoznih dajatev so se v zadnjih petih letih realno močno zniževali,v letu 
2004 se z vstopom v EU v celoti spremeni način pobiranja dajatev na mednarodno trgovino. 

V državnem proračunu tako ostaja samo še 25 % pobranih dajatev od uvoza iz tretjih (neevropskih 
držav). Tako je v letu 2005 planiranih le še 16,7 mlrd SIT prihodkov iz tega naslova. 
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22. NEDAVČNI PRIHODKI 

V sklop nedavčnih prihodkov sodijo prihodki od udeležbe države na dobičku in dividend javnih 
podjetij in javnih finančnih institucij, prihodki od obresti, prihodki od premoženja, raznovrstne takse 
in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in opravljanje storitev (tim. lastna dejavnost 
skrbnikov in nadzornikov) ter nekatere druge vrste nedavčnih prihodkov. 

Za leto 2005 so celotna sredstva iz naslova nedavčnih prihodkov ocenjena na 83,7 mlrd SIT, kar je 
nominalno za 17,3 % manj, kot je predvideno v predlogu sprememb proračuna za leto 2004 zaradi 
enkratnih dodatnih prihodkov iz naslova koncesij za telekomunikacije UMTS, vplačil sredstev od 
likvidacije Slovensko razvojne družbe, ki naj bi bili vplačani že v letu 2004. Iz tega razloga se bo 
delež nedavčnih prihodkov v celotnih prihodkih za leto 2005 znižal na 5,1% oziroma na 1,26% delež v 
bruto domačem proizvodu. 

Skupen obseg prihodkov v letu 2005 predvideva tudi pozitiven učinek iz naslova novih koncesijskih 
dajatev od iger na srečo ter drugih koncesijskih dajatev, ki bodo delno pokrile izpad prihodkov iz 
naslova privatizacije kapitalskih družb, v katerih ima Republika Slovenija lastniške deleže. 

Vir prihodkov proračuna države iz naslova udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij in javnih 
finančnih institucij ter drugih podjetij, v katerih ima Republika Slovenija lastniške deleže je za leto 
2005 ocenjen na 9,1 mlrd SIT. Zaradi postopka privatizacije je izključena udeležba na dobičku in 
dividendah Telekoma. Med ta vir prihodkov sodi tudi za 1,4 mlrd SIT predvidenih vplačil presežka 
prihodkov nad odhodki Banke Slovenije. 

Prihodki od obresti v letu 2005 so planirani v višini 6,8 mlrd SIT. 
Sodne in upravne takse so v letu 2005 planirane v skupni višini 21,9 mlrd SIT, kar je nominalno za 
4,7% več kot se predvideva s spremembami proračuna za leto 2004. Predvideva se nadaljne 
zmanjšanje upravnih taks zaradi vstopa v EU. 

Ostali nedavčni prihodki vključujejo še prihodke od denarnih kazni, prihodke od obresti, prihodke od 
prodaje blaga in storitev (t.im. lastna sredstva skrbnikov in nadzornikov) ter druge nedavčne prihodke. 
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Zaradi raznih prestopkov in prekrškov bo v letu 2005 iz naslova denarnih kazni predvidoma v državni 
proračun vplačanih za 8,7 mlrd SIT denarnih kazni, kar je nominalno za 5,8% več kot v predlogu 
sprememb proračuna 2004. 

Iz naslova lastne dejavnosti ocenjujemo, da bodo skrbniki in nadzorniki vplačali v državni proračun za 
3,3 mlrd SIT prihodkov. 

Ostale vrste drugih nedavčnih prihodkov so za leto 2005 predvidene v višini 26$ mlrd SIT. 
Vključujejo prejeta sredstva od Slovenske odškodninske družbe za poplačilo obresti za odškodnino za 
zaplenjeno premoženje in za odškodnino žrtvam vojnega in povojnega nasilja, združena sredstva 
amortizacije v zdravstvu, provizijo Uprave RS za javna plačila, namenske prihodke od zaračunljivih 
tiskovih ter druge izredne nedavčne prihodke. 

Gibanje nedavlnih prihodkov v letih 2002-2005 
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23. PRIHODKI OD PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA 

Prihodki od prodaje in zamenjave stvarnega premoženja države so za leto 2005 ocenjeni na 3,9 mlrd 
SIT. Ta vir vključuje za 3,0 mlrd SIT prihodkov od prodaje zgradb in prostorov ter za 240,0 milijonov 
SIT prihodkov od prodaje prevoznih sredstev. Za dobrih 570,0 milijonov SIT je tudi ocenjen iztržek 
od prodaje zemljišč. 

2.4. PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 

Med pričakovane prihodke državnega proračuna za leto 2005 so vključena za 103,2 mlrd SIT prejeta 
sredstva iz proračuna Evropske unije v višini 103,2 mlrd SIT. Pretežni del prejetih sredstev iz EU 
proračuna bo obravnavan kot namenski vir sredstev. 

V letu 2005 bo še vedno potekalo intenzivno črpanje predpristopnih sredstev EU (PHARE, ISPA, 
SAPARD), ki se postopoma že iztekajo. V proračunu države se za leto 2005 ocenjuje še za 16,1 mlrd 
SIT prihodkov iz tega vira. 

Sposobnost črpanja prejetih sredstev iz proračuna EU je bistvenega pomena pri zagotavljanju neto 
pozicije naše države. Za leto 2005 je ocenjeno, da bomo bistveno povečali obseg prejetih sredstev na 
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področju skupne kmetijske politike in sicer na 32.9 mlrd SIT. Od tega bo namenjeno za 15,7 mlrd SIT 
sredstev za razvoj podeželja, 1, mlrd SIT za tržne ukrepe ter 7,1 mlrd SIT za neposredna plačila v 
kmetijstvu. 

Pospešeno črpanje sredstev je v letu 2005 predvideno tudi iz naslova strukturnih skladov v skupni 
višini 13,8 mlrd SIT in sicer iz naslova Enotnega programskega dokumenta, prekomejnega 
sodelovanja, pobud skupnosti za kmetijstvo, okolja in prostora ter dela in sociale. S strani Ministrstva 
za promet bodo izvršena črpanja sredstev kohezijskega sklada v višini 8,8 mlrd SIT za področje 
prometa in sicer za nadaljevanje izgradnje avtocest in za začetek sanacije sistema Slovenskih železnic. 

Za izgradnjo in delovanje južne meje ter ostale notranje politike je v letu 2005 predvideno 9,4 mlrd 
SIT prejetih sredstev iz proračuna EU, iz naslova pavšalni povračil za krepitev denarnega trga in za 
proračunsko izravnavo pa 22,2 mlrd SIT. 

Struktura prejetih sredstev iz Evropske Unije za leto 2005 

3. PRORAČUNSKI ODHODKI 

3.1. PLA ČE IN DR UGI IZDA TKI ZAPOSLENIM 

V predlogu državnega proračuna za leto 2005 so planirana sredstva za plače in druge izdatke ' 
zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih v višini 185,5 mlrd tolarjev, kar predstavlja 4,2 
% povečanje v primerjavi z višino predloga spremenjenega proračuna za leto 2004. 

Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih 
uporabnikih so bili upoštevani makrofiskalni okviri vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in 
višino usklajevanja plač v tem letu. 

Skladno z Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za 
leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 73/03) so neposrednim proračunskim uporabnikom na postavkah 
za plače zagotovljena sredstva za 1,52 % povečanje osnovnih plač od julija 2005 dalje, enak odstotek 
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sredstev (1,52%) pa je rezerviran za postopno odpravo ugotovljenih nesorazmerij med plačami na 
posebnih proračunskih postavkah. Za vladne proračunske uporabnike so rezervirana sredstva za 
realizacijo zakona o sistemu plač na posebni proračunski postavki v okviru splošne proračunske 
rezervacije. 

Sredstva za plače neposrednih proračunskih uporabnikov so planirana skladno z obstoječo strukturo 
zaposlenih in v mejah, kijih dopuščajo kadrovski načrti proračunskih uporabnikov. Tudi v letu 2005 
je predvideno postopno zmanjševanje zaposlenih za 1%, razen v slovenski vojski in policiji, kjer je 
načrtovano povečanje kadrov zaradi postopne profesionalizacije slovenske vojske in zagotavljanja 
varovanja zunanje meje Evropske unije. 

Uresničitev dogovoijenih javnofinančnih ciljev zahteva, da tudi v letu 2005 neposredni proračunski 
uporabniki gospodarno ravnajo z razpoložljivimi pravicami porabe in s tem vplivajo na ugodnejšo 
strukturo javnofinančnih izdatkov. Glede na to se tudi v letu 2005 od proračunskih uporabnikov 
zahteva skrbno upravljanje s človeškimi viri in zniževanje drugih stroškov dela zaposlenih. 

3.1.1. Prispevki za socialno varnost 

Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih so 
planirana sredstva v višini 33,6 mlrd tolaijev. V primeijavi s predlogom spremenjenega proračuna za 
leto 2004 se navedena sredstva povečujejo za 2,5%. Prispevki za socialno varnost so planirani glede 
na obstoječe prispevne stopnje. Skladno z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03) se v okviru prispevkov za socialno varnost 
zagotavljajo tudi sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih 
uslužbencev v dogovorjeni višini. 

Med obveznosti delodajalca se vključuje tudi davek na izplačane plače, ki se bilančno izkazuje med 
izdatki za blago in storitve. Za plačilo tega davka so neposredni proračunski uporabniki v predlogu 
proračuna za leto 2005 planirali sredstva v višini 9,6 mlrd tolaijev. Pri planiranju izdatkov za davek na 
izplačane plače je bila upoštevana obstoječa davčna lestvica. 

Gibanje plač in drugih izdatkov zaposlenim v letih 2002-2005 
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3.2. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 

Sredstva, ki so v proračunu planirana kot izdatki za blago in storitve neposrednih proračunskih 
uporabnikov, so namenjena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev za pisarniški material 
in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila 
prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in 
zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih 
uporabnikov. Posebnosti te skupine so izdatki za posebni material in storitve ter davek na izplačane 
plače. 

Za izdatke za blago in storitve je v letu 2005 predvidenih 165,6 mlrd SIT, kar je za 6,5% več sredstev 
kot v letu 2004. Brez upoštevanja izdatkov za posebni material in storitve ter davka na izplačane plače 
znaša predlog proračuna 113,1 mlrd SIT, kar je za 3,1% več sredstev kot znašajo sredstva v predlogu 
spremenjenega proračuna za leto 2004. 

V okviru izdatkov za blago in storitve je najpomembnejša in najobsežnejša skupina za posebne izdatke 
in storitve, ki vključuje tudi sredstva za vojsko. Sredstva za to skupino so planirana v višini 43,0 mlrd 
SIT in obsegajo dobro četrtino (26,0%) izdatkov za blago in storitve. S 16,9% povišanjem glede na 
leto 2004 ima ta skupina drugo največje povišanje, največje je v skupini kazni in odškodnine, kjer so 
planirana sredstva višja za 3 5,6% glede na leto 2004. 

Med skupinami proračunskih uporabnikov so povišanja glede na leto 2004 največja pri Ministrstvu za 
zunanje zadeve (29,2%) pretežno zaradi predsedovanja OVSE, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (20,5%) in Ministrstvu za informacijsko družbo (10,3%). 

Delež izdatkov za blago in storitve v celotnih odhodkih za leto 2005 znaša 9,4%, kar je enak delež kot 
v letu 2004 in ob upoštevanju, da seje delež izdatkov za blago in storitve v letu 2004 zmanjšal za 0,8 
odstotne točke, kaže na varčevalno naravnanost predloga proračuna. 

Gibanje izdatkov a blago In storitve v U tih 2002-2005 
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3.3. PLAČILA OBRESTI 

V letu 2005 je za plačila obresti predvidenih 90,5 mlrd SIT za naslednje podprograme: 
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Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja 12,9 mlrd SIT 
Obveznosti iz naslova sukcesije 0,3 mlrd SIT 
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 48,8 mlrd SIT 
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje 26,4 mlrd SIT 
Obveznosti iz naslova obveznic za posebne namene 2,1 mlrd SIT 

Od tega je za plačila domačih obresti v letu 2005 predvideno 63,8 mlrd SIT in za plačila obresti v 
tujino 26,7 mlrd SIT. 

V primeijavi s predlogom spremenjenega proračuna za leto 2004 je za plačilo obresti v letu 2005 
predvidenih nominalno za 1,2 % več odhodkov. 

Pozitivni učinki porabe kupnine od prodaje kapitalske naložbe države v Novi Ljubljanski banki d.d., 
Ljubljana se bodo nadaljevali tudi v tem letu. Natančni proračunski učinki upoštevajoč prihranke od 
obresti na državni dolg in prilive iz naslova obresti na depozite bodo odvisni od dinamike predčasnih 
odplačil in zamenjav dolga v skladu s programom porabe kupnine, ki gaje sprejela Vlada Republike 
Slovenije. Transakcije bodo tako kot v letu 2003 tudi v letih 2004 in 2005 realizirane na osnovi 
dolgoročne optimizacije ciljev z vidika fiskalne in monetarne politike kot vplivov na celotni finančni 
sistem. > 
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3.4. PRORAČUNSKE REZERVE 

V okviru načrtovanih sredstev rezerv so planirana sredstva na dveh podprogramih in sicer Rezerva 
Republike Slovenije ter Splošna proračunska rezervacija, oboje pri Ministrstvu za finance. 

Sredstva na podprogramu Rezerva Republike Slovenije so v prvi vrsti namenjena programom pomoči 
v primerih naravnih nesreč. S te postavke se bo še naprej izvrševal Zakon o popotresni obnovi 
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju. V letu 2005 je Rezerva Republike Slovenije planirana v 
višini 4,0 mlrd SIT. 
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Sredstva na podprogramu Splošna proračunska rezervacija so planirana tako na postavki Tekoča 
proračunska rezerva, kot tudi na posebni postavki Sredstva za realizacijo zakona o sistemu plač. 
Sredstva za Tekočo proračunsko rezervo so planirana v obsegu, ki naj bi Vladi RS omogočal 
izvrševanje proračuna RS v okviru pristojnosti, ki so določene z Zakonom o izvrševanju proračuna 
RS. Splošna proračunska rezervacija je v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS namenjena za 
financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, 
za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 

V okviru podprograma Splošna proračunska rezervacija se na posebni proračunski postavki pri 
Ministrstvu za finance planirajo tudi sredstva za postopno uveljavljanje novega plačnega sistema pri 
vladnih uporabnikih državnega proračuna, za ostale neposredne uporabnike državnega proračuna so ta 
sredstva zagotovljena na njihovih posebnih postavkah. Skladno z določili zakona o sistemu plač v 
javnem sektoiju (Uradni list RS, št 56/02) se bo s 1. 1. 2004 pričel uveljavljati nov način določanja in 
obračuna plač zaposlenim pri vseh uporabnikih proračuna. Z zakonom je predvideno petletno obdobje 
za odpravo ugotovljenih nesorazmerij in postopno zniževanje razpona med najvišjo in najnižjo 
osnovno plačo. Tako se bo od leta 2004 do 2008 vsako leto polovica obsega sredstev iz naslova 
dogovoijene uskladitve plač namenila za ta namen. 

3.5. SUBVENCIJE 

Med najpomembnejša področja strukturnih reform nesporno sodi spodbuda povečanju konkurenčne 
sposobnosti gospodarstva, kar se odraža v nadaljevanju tehnoloških razvojnih programov, programov 
za pospeševanje podjetništva, razvoja malega gospodarstva in konkurenčnosti slovenske industrije, na 
drugih področjih pa tudi v nadaljevanju aktivnih ukrepov za zmanjšanje strukturnih neskladij na trgu 
dela. Poleg navedenih prioritet gospodarskega razvoja je v predlogu proračuna za leto 2005 velik 
poudarek dan tudi financiranju ukrepov na področju kmetijstva. 

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

Predlog proračuna za leto 2005 predvideva odhodke za subvencije v skupni višini 84 mlrd SIT 
oziroma 4,7% vseh proračunskih odhodkov za leto 2005. V primeijavi s predlogom sprememb 
proračuna za leto 2004 se subvencije povečujejo za 9,8%. Predvidene subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom znašajo 68,1 mlrd SIT ter javnim podjetjem 15,9 mlrd SIT. 

V strukturi vseh subvencij za leto 2005 predstavljajo največji delež kmetijske subvencije 50%, sledijo 
subvencije Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, povezane z aktivno politiko zaposlovanja z 
16,9 %, subvencije v okviru Ministrstva za promet z 11 %, subvencije Ministrstva za okolje prostor in 
energijo z 9,6% ter subvencije Ministrstva za gospodarstvo z 7,9%. 

Pretežni del subvencij Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo tudi v letu 2005 namenjen 
ukrepom neposrednih plačil zaradi dohodkovne izravnave v povezavi z liberalizacijo kmetijskih trgov, 
ukrepom za stabilizacijo trga, podporam kmetijstvu na območjih z omejenimi dejavniki, za 
vzdrževanje in ohranjanje kulturne krajine ter podporam okolju prijaznejšim postopkom. Povečanje 
subvencioniranja programov je posledica nadaljevanja in intenziviranja ukrepov reforme kmetijske 
politike ter prevzemanja pravnega reda in ukrepov Skupne kmetijske politike Evropske skupnosti. Pri 
izračunu potrebnih sredstev za neposredna plačila v kmetijstvu je bilo upoštevano, da se le ta dvignejo 
iz 85%CAP v letu 2004 na 90%CAP v letu 2005. Pri denarnem toku je upoštevan prenos sredstev v 
višini 2,2 mlrd SIT iz sredstev programa razvoja podeželja na neposredna plačila. V letu 2005 je za 
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ukrepe neposrednih plačil predvideno 19,6 mlrd SIT, kar je za. 25,6% več kot v predlogu sprememb 
proračuna za leto 2004. 

Pri ukrepih za stabilizacijo trga je upoštevano, da se bodo izvozne spodbude v celoti refundirale iz EU 
proračuna. 

Pri programu razvoja podeželja je v letu 200S upoštevan prenos 2,5 mlrd izpogajanih sredstev na 
neposredna plačila ter 20% lastna udeležba. Za razvoj podeželja je v letu 2005 predvidenih 12,8 mlrd 
SIT evropskih sredstev in 3,1 mlrd SIT sredstev integralnega proračuna za lastno udeležbo oz. 
sofinanciranje projektov. 

Za ukrepe tržnocenovne politike in ukrepe razvoja podeželja je predlogu proračuna za leto 2005 
zadevno ministrstvo namenilo 40,3 mlrd SIT, kar predstavlja v primeijavi s predlogom sprememb 
proračuna za leto 2004 36,6% povečanje. V celotni strukturi odhodkov tega ministrstva predstavljajo 
subvencije 57% vseh sredstev. 

Za leto 2005 znašajo subvencije Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve skupaj 14,3 mlrd SIT 
in vključujejo sredstva za sofinanciranje javnih del, pripravo brezposelnih na zaposlitev, pospeševanje 
zaposlovanja invalidnih oseb, prispevke delodajalcem za novozaposlene in druge oblike aktivne 
politike zaposlovanja. 

V okviru finančnega načrta Ministrstva za promet je v letu 2005 za subvencije predvideno skupno 9,3 
mlrd SIT. To je toliko, kot je za te namene predvideno v predlogu sprememb proračuna za leto 2004. 
In sicer je za izvajanje gospodarska javne službe v linijskem prometu predvideno 0,83 mlrd SIT ter za 
izvajanje prometne politike 8,5 mlrd SIT. 

V okviru svojega finančnega načrta za leto 2005 predvideva Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
subvencije v višini 8,1 mlrd SIT, od česar 2,4 mlrd SIT predstavlja vračilo C02 takse. V primeijavi s 
predlogom sprememb proračuna za leto 2004 se subvencije za tovrstne ukrepe povečujejo za 2,5%. 

Ministrstvo za gospodarstvo v proračunu leta 2005 namenja za subvencije 6,7 mlrd SIT in sicer zlasti 
za tehnološke razvojne programe, za pospeševanje podjetništva, razvoja malega gospodarstva in 
konkurenčnosti slovenske industrije. Zaradi doseženih pozitivnih razvojnih učinkov v preteklih letih 
so ti ukrepi vključeni kot prioriteta v Državni razvojni program do leta 2006. 
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3.6. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 

Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz državnega proračuna, so razvrščeni v naslednje skupine: 
transferi brezposelnim, družinski prejemki in starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje 
socialne varnosti, transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja, štipendije ter v 
skupino drugi transferi posameznikom, znotraj katere je največ sredstev namenjeno subvencioniranju 
študentske prehrane. 

Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo zakoni in 
podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev do 
posamezne kategorije prejemkov in od načina usklajevanja višine prejemkov. Večina prejemkov 
posameznikov in gospodinjstev se usklajuje z gibanjem cen življenjskih potrebščin, nekateri pa z 
rastjo zajamčene plače oziroma rastjo povprečne plače zaposlenih v Sloveniji. 

Za leto 2005 so v predlogu proračuna predvidena sredstva za transfere posameznikom in 
gospodinjstvom v skupni višini 218,1 mlrd in se glede na predhodno leto povečujejo za 3%. 

Več kot 96% vseh sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom je planirano v finančnem 
načrtu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Dobra polovica vseh planiranih sredstev za 
transfere posameznikom in gospodinjstvom je namenjena družinskim prejemkom in starševskim 
nadomestilom (102,8 mlrd SIT), sledijo transferi za zagotavljanje socialne varnosti, transferi 
brezposelnim, štipendije in transferi žrtvam vojne. 

Gibanje transferov posameznikom in gospodinjstvom v letih 2002-2005 
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3.7. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 

Ta podskupina proračunskih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med 
neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, kulturne organizacije in društva (humanitarna, 
invalidska, veteranska, kulturna, športna, ....), ki izvajajo (tudi) programe ki so v javnem interesu. 
Nevladni neprofitni sektorje pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje funkcije 
države. V to podskupino odhodkov so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. 
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V predlogu proračuna za leto 2005 so transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam planirani v 
višini 17,2 mlrd oziroma 10% več kot v predhodnem letu. 

Znotraj podskupine je največ sredstev namenjeno humanitarnim in veteranskim organizacijam v 
pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ti se povečujejo predvsem na račun 
neprofitnih organizacij na področju trga dela ter nevladnih organizacij na področju socialnega varstva 
(varstvo starih in rehabilitacija zasvojenih). Ostala sredstva so namenjena sofinanciranju društev 
(predvsem športnih) v pristojnosti Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, ter kulturnih organizacij in 
društev, ki jih financira Ministrstvo za kulturo, sledijo še organizacije ki se financirajo preko vladnih 
služb: to so predvsem politične stranke, ki so se do leta 2003 financirale preko Državnega zbora in že 
omenjeni transferi RKC. 

Gibanje transferov neprofitnim organizacijam in utiaovtm v letih 2002-2005 
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3.8. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 

Predstavljajo najobsežnejšo podskupino proračunskih odhodkov, ki v strukturi celotnih odhodkov 
predstavlja 40% in zajema zelo raznolike transfere: tekoče transfere drugim ravnem države (občinam), 
tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v druge javne sklade in agencije ter 
tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb. 

V predlogu proračuna za leto 2005 so skupna sredstva za druge tekoče domače transfere planirana v 
višini 689,8 mlrd, kar je za 5,8% več kot v predhodnem letu. 

3.8.0. Tekoči transferi občinam 

Največ sredstev za druge tekoče domače transfere je pri Ministrstvu za finance (transferi občinam in 
transferi v sklade socialnega zavarovanja), pretežni del sredstev za javne zavode pa ima v svojem 
finančnem načrtu Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 

Sistemska zakonodaja zavezuje Vlado RS, da za nemoteno delovanje občin zagotavlja ustrezna 
sredstva iz državnega proračuna. Ta predstavljajo obseg sredstev, s katerimi občine lahko nemoteno 
financirajo ustavne in zakonske naloge. Do teh sredstev so upravičene občine, ki imajo obseg lastnih 
prihodkov nižji od izračunanega obsega primerne porabe. Primerna poraba za posamezno občino se ob 
upoštevanju določb zakona o financiranju občin izračuna po posebni formuli, pri Čemer se upošteva 
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znesek primerne porabe na prebivalca, ki ga določi Državni zbor RS ob sprejemu državnega proračuna 
za posamezno proračunsko leto. 

Primerna poraba občin je odvisna od zneska primerne porabe na prebivalca v RS, števila prebivalcev, 
dolžine lokalnih cest, starostne strukture prebivalcev in površine občin. Razlika med obsegom 
primerne porabe in lastnimi prihodki občin je finančna izravnava, ki se zagotovi v proračunu in 
nakazuje občinam, ki so do nje upravičene. Le-ta je za leto 2005 predvidena v višini 47.000.000 tisoč 
tolaijev. 

3.8.1. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 

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

Obveznost državnega proračuna do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje opredeljujeta 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakon o poravnavanju finančnih obveznosti 
Republike Slovenije iz pokojninskega iq invalidskega zavarovanja. 

V predlogu proračuna za leto 200S so za transfere v sklade socialnega zavarovanja planirana sredstva 
v skupni višini 271,4 mlrd SIT oziroma 5,9% več kot v predhodnem letu. 

Za transfere v ZPIZ se v predlogu proračuna za leto 2005 predvideva 262,9 mlrd SIT, kar pomeni 
6,3% povečanje na predhodno leto. Skupaj transferi v ZPIZ pomenijo 15% vseh predvidenih 
proračunskih odhodkov. 

Preostala sredstva transferov v sklade socialnega zavarovanja predstavljajo prispevke delodajalca od 
nadomestil brezposelnim in starševskih nadomestil in sicer za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
ter za zdravstveno zavarovanje. V predlogu proračuna za leto 2005 so ta sredstva planirana v višini 8,5 
mlrd, kar je za 0,4% manj kot v predhodnem letu. 
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Gibanje truiferov v ZPIZ v letih 2002-2005 
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3.8.2. Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 

Za transfere sredstev v druge javne sklade in agencije je v predlogu proračuna za leto 2005 planirano 
28 mlrd SIT oziroma 2,8% več kot v predhodnem letu. 

Sredstva se namenjajo novoustanovljeni Agenciji za železniški promet po Zakonu o železniškem 
prometu, predvideni javni agenciji za raziskovalno dejavnost pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in 
šport, Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto, Varstvenemu in preživninskemu skladu, 
Javnemu skladu za kulturne dejavnosti, Filmskemu skladu, AJPES, skladu Ad Futura in drugim 
manjšim skladom. 
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3.8.3. Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih siuib 

V tej skupini odhodkov se iz državnega proračuna transferirajo sredstva za tekoče delovanje javnih 
služb: za plače in prispevke ter izdatke za blago in storitve v javnih zavodih in pri drugih izvajalcih 
javnih služb (koncesionaijih). Sredstva predstavljajo 20% vseh planiranih proračunskih odhodkov. 

V predlogu proračuna za leto 2005 je za tekoče transfere javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih 
služb planirano 342,0 mlrd, kar je za 4,3% več kot v predhodnem letu. 

Daleč največji delež vseh sredstev za transfere javnim zavodom je namenjen delovanju javnih zavodov 
na področju šolstva, znanosti in Sporta: osnovnim, srednjim in poklicnim šolam, višjim in visokim 
šolam, univerzam, javnim raziskovalnim zavodom, šolam za izobraževanje odraslih, zavodom za 
usposabljanje, dijaškim domovom ter infrastrukturnim zavodom (Zavod za šolstvo, Center šolskih in 
obšolskih dejavnosti, Center za poklicno izobraževanje, Državni izpitni center, Šola za ravnatelje in 
Slovenski šolski muzej). Sledijo sredstva, namenjena delovanju javnih zavodov na področju kulture 
(gledališč, knjižnic, muzejev, arhivov) in zavodov v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve (Zavod RS za zaposlovanje, centri za socialno delo, zavodi za usposabljanje otrok in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, varstveno-delovni centri in materinski 
domovi), javnih zavodov na področju kmetijstva (Nacionalni veterinarski inštitut, Kmetijsko- 
gozdarska zbornica Slovenije, območni kmetijsko-gozdarski in veterinarski zavodi, Zavod za gozdove 
in Kobilarna Lipica), nato pa drugi zavodi (na področju zdravstva Inštitut za varovanje zdravja ter 
plače zdravnikov-sekundarijev, pripravnikov-zobozdravnikov in drugih pripravnikov), na področju 
gospodarstva (Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovenska akreditacija, Slovenska turistična 
organizacija in Pospeševalni center za malo gospodarstvo) in na področju varstva okolja (Zavod za 
varstvo narave, Triglavski narodni park, Regijski park Škocjanske jame in Kozjanski park). 
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Gibanj« transferov v javne zavode in druge izvajalce javnih služb v letih 2002-2005 
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3.9. TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 

Tekoči transferi v tujino so v predlogu proračunu za leto 2005 planirani v višini 2,8 mlrd SIT. Gre za 
tekoče transfere mednarodnim institucijam, tujim vladam in vladnim institucijam, neprofitnim 
organizacijam v tujini ter druge tekoče transfere v tujino. Največji del je namenjen podpori slovenske 
narodnostne skupnosti v zamejstvu ter podpori Slovencem po svetu, poleg tega pa še drugim oblikam 
mednarodnega sodelovanja npr. na področju znanosti in kulture, šolstva, itd. 

Gibanje transferov v tujino v letih 2002-2005 
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3.10. INVESTICIJSKI ODHODKI 

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

3.10.1. Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

V letu 2005 so za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v proračunu predvidena sredstva v skupni višini 
90,3 mlrd SIT. Predvideni obseg sredstev investicijskega značaja je za 3 % nižji od sredstev za leto 
2004, kar je pretežno posledica zaključka investicijskih del na južni meji. 

Glavnina investicijskih sredstev se namenja za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (44,2 %), za 
nabavo opreme (24,5 %) in za investicijsko vzdrževanje in obnove (12,6 %). Razmeroma veliko 
sredstev (6,7 %) je namenjenih tudi za izdelavo študij o izvedljivosti projektov, projektni 
dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu. 

Gibanj« izdatkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v letih 2002-2005 
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3.10.2Investicijski transferi 

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

Investicijski transferi so za leto 2005 predvideni v skupnem obsegu 85,6 mrld SIT, kar je za 1,3 % 
manj od predloga proračuna za leto 2004. Investicijski transferi v celotnih odhodkih državnega 
proraiuna predstavljajo 5,2 odstoten delež. 

Glavnino investicijskih transferov za leto 2005 predstavlja zagotavljanje sredstev za gradnjo avtocest 
(38,2 mrld SIT), pomemben delež pa imajo tudi investicijski transferi občinam (19,5 mlrd SIT), 
investicijski transferi javnim zavodom (7,8 mlrd SIT), privatnim podjetjem in zasebnikom (11,5 mlrd 
SIT ), investicijski transferi posameznikom (2,8 mlrd SIT) ter neprofitnim organizacijam (2,0 mlrd 
SIT). 
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Skupen obseg sredstev, ki so predvidena kot investicijski transferi občinam, predstavlja seštevek 
razpoložljivih sredstev pri vseh resornih ministrstvih. 

Gibanje investicijskih transferov v letih 2002-2005 
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3.11. PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE 

Slovenija bo morala z dnem vstopa v Evropsko unijo v polni meri prispevati svoj del obveznosti v 
proračun EU. Plačevala bo iz naslova tradicionalnih lastnih sredstev, davka na dodano vrednosit, bruto 
nacionalnega dohodka in popravka v korist Velike Britanije. 

Največji delež predstavljajo Sredstva na osnovi bruto nacionalnega dohodka, ki znašajo kar 52 mlrd. 
Delež tega vira iz leta v leto narašča na račun padajočega deleža tradicionalnih lastnih sredstev in 
sredstev iz DDV vira. 

Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun EU so prihodek Skupnosti, ki izvira neposredno iz 
zakonodaje Skupnosti. Ta sredstva pobirajo države članice, določen del (25%) pa obdržijo kot 
nadomestilo za stroške pobiranja. 
Tradicionalna lastna sredstva se delijo na: carine in druge uvozne dajatve na uvoz proizvodov iz tretjih 
držav; kmetijske (prelevmanske) dajatve na uvoz kmetijskih proizvodov iz tretjih držav; prelevmaniske 
dajatve za sladkor, isoglukozo in inulin, ki so dajatve proizvajalcev v sektorju sladkoija in se tudi 
uporabljajo za pokrivanje izdatkov v tem sektoiju. V letu 2005 znašajo 7,7 mlrd. 

Plačila sredstev v proračun EU iz naslova DDV izvirajo iz uporabe enotne davčne stopnje (0,5%), 
veljavne za vse države članice za sredstva iz naslova usklajene osnove davka na dodano vredno st. 
Osnova za sredstva DDV se določi iz obdavčljivega prometa blaga in storitev (prodaja blaga in 
storitev, proizvedenega znotraj države s strani davčnih zavezancev in uvoz blaga). Davčna osnova ;za 
odmero davka na dodano vrednost, ki se uporablja za prispevke v proračun, je omejena na max. 50% 
BND države članice. Letni zneski bodo določeni na zasedanju Posvetovalnega odbora za lastria 
sredstva (ACOR) v mesecu aprilu 2004. 

Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist VB bo Slovenija morala tako kot vse 
države članice Evropske unije na podlagi evropske zakonodaje prispevati v proračun EU približno 2/3 
prispevka, ki bi ga morala plačevati Velika Britanija. Predviden znesek za leto 2004 je 7,1 mlrd. 
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Struktura plačil sredstev v proračun Evropske Unije za leto 2005 
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4. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

V predlogu računa finančnih teijatev in naložb za leto 2005 so predvideni prejemki v višini 29,5 mlrd 
SIT. Načrtovani izdatki znašajo 17,3 mlrd SIT, tako daje v računu finančnih teijatev in naložb v letu 
2005 predviden presežek prejemkov v primeijavi z izdatki v višini 12,2 mlrd SIT. 

Prejemke kot vir za financiranje izdatkov sestavljajo prejeta vračila danih posojil v višini 2,3 mlrd SIT 
medtem ko prilivov iz naslova kupnin iz privatizacije podjetij v letu 2005 ni več predvidenih, saj v letu 
2004 Slovenska razvojna družba - v likvidaciji d.d. preneha z delovanjem. Prejemki iz naslova 
prodaje kapitalskih deležev države so načrtovani v višini 27,2 mlrd SIT. V letu 2005 se načrtuje 
prodaja kapitalskega deleža države v Talumu, d.d. v višini 17,1 mlrd SIT in prodaja Slovenske izvozne 
družbe, d.d. v višini 10,1 mlrd SIT. 

Naložbe države v računu finančnih teijatev in naložb predstavljajo dana posojila v višini 5,8 mlrd SIT, 
povečanje kapitalskih deležev v višini 10,5 mlrd SIT ter povečanje namenskega premoženja v javnih 
skladih v višini 1,0 mlrd SIT. 

Največji delež danih posojil je načrtovanih pri Ministrstvu za gospodarstvo, ki bo za sklad za 
investiranje v razvoj tehnologij namenilo 1,0 mlrd SIT, medtem ko bo za sanacijo podjetij na podlagi 
zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 
110/02) namenilo 4,1 mlrd SIT. 

V okviru danih posojil je pri Ministrstvu za finance predvidena unovčitev jamstev države v skupni 
višini 0,7 mlrd SIT. Znesek unovčitev iz naslova jamstev v letu 2005 predvideva unovčitve jamstev 
Republike Slovenije, ki so se unovčevala že v letu 2002 in se nanašajo na podjetja, ki se trenutno 
nahajajo v postopkih prisilne poravnave in stečaja (Indip, Novoteks Tkanina, Oro-Promess, Pivka, 
Plutal in Vega). Jamstva tem podjetjem so dana na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Uradni list RS, št. 69/94). 
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Pri Ministrstvu za finance so načrtovana povečanja kapitalskih deležev v skupni višini 2,2 mlrd SIT. 
Slovenija bo v letu 2005 dolžna vplačati delež sredstev v kapital in rezerve ED3 v višini 8,3 mio EUR. 
Poleg tega bo Slovenija v letu 2005 plačala obrok delniškega kapitala v Evropski bainki za obnovo in 
razvoj v višini 590.000 EUR- Plačila iz tega naslova se bodo iztekla leta 2009. 

Povečanja kapitalskih deležev načrtuje tudi Ministrstvo za gospodarstvo pri skladu za investiranje v 
razvoj tehnologij v višini 1,0 mlrd SIT in za razvoj turizma v višini 750 mio SIT. Del povečanj 
kapitalskih deležev je načrtovanih pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, ki načrtuje 
dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS v višini 2,5 mlrd SIT in dokapitalizacijo javnih podjetij na 
področju energetike v višini 4,0 mlrd SIT. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo bo za povečanje 
kapitalskih deležev namenilo 33,6 mio SIT prejete donacije. 

Za povečanje namenskega premoženja v Javnem skladu RS za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja Služba vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj 
načrtuje 0,5 mlrd SIT. Povečanje namenskega premoženja v višini 0,5 mlrd SIT v Javnem skladu RS 
za razvoj malega gospodarstva je vključeno v finančni načrt Ministrstva za gospodarstvo. 

Riioi finalnih terjatev la naložb v le tik 2002-2005 
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KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

Ocena realizacije Sprejeti proratua Predlog sprememb Predlog proračuna 
proračuna 

5. RAČUN FINANCIRANJA 

Za potrebe pokrivanja proračunskega primanjkljaja v Bilanci prihodkov in odhodkov, primanjkljaja v 
Računu finančnih teijatev in naložb ter za odplačila dolga v Računu financiranja državnega proračuna 
se bo Republika Slovenija v letu 2005 neto zadolžila za 101,3 mrld SIT. 

Glavni cilj je zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna Republike Slovenije z 
izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz 
projekcije dinamike prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2005 ter strukturo instrumentov, ki bodo 
temeljili na izvrševanju strateških ciljev zadolževanja in upravljanja z dolgom. Dinamiko, višino in 
strukturo instrumentov zadolževanja bo Vlada Republike Slovenije potrdila v Programu financiranja 
državnega proračuna za leto 2005. Politike, ukrepi in ostale aktivnosti bodo izvajane z namenom 
nemotenega dostopa na finančne trge ter nadaljevanja oblikovanja referenčne obrestne mere oziroma 
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donosa za vrednostne papirje Republike Slovenije, predvsem pa, v sodelovanju z Banko Slovenije, v 
zaključevanje procesa prehoda na uporabo nominalnih instrumentov financiranja proračunskih potreb. 

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

V letu 2005 bo osnovno vodilo dolgoročnega financiranja proračunskih potreb zadolževanje v celoti 
na domačem finančnem trgu. 

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

Za odplačilo glavnice domačega dolga je v letu 2005 predvideno 193,2 mrld SIT. 

Od tega je za domače prevzete dolgove namenjenih 23,8 mlrd SIT, za odplačila dolga iz naslova 
dolgoročnih in kratkoročnih vrednostnih papiijev ter posojil poslovnim bankam je namenjenih 147,8 
mlrd SIT, odplačilu TRP kreditov je namenjenih 14,6 mlrd SIT, odplačilu glavnic dveh obveznic SOD 
pa 7,0 mlrd SIT. 

Za odplačilo glavnice dolga v tujino je v letu 2005 predvideno 128,3 mlrd SIT, od tega za odplačilo 
glavnic za tuje prevzete dolgove Slovenskih železnic 3,8 mlrd SIT, za odplačilo eurobveznice EUR 
1998 je namenjenih 117,2 mlrd SIT, odplačilu dolga mednarodnim finančnim institucijam in tujim 
poslovnim bankam in finančnim institucijam pa je namenjenih 4,5 mlrd SIT. Odplačilu dolga iz 
naslova Pariškega in Londonskega kluba pa je namenjenih 2,8 mlrd SIT. 

Zadolževanje In odplalila dolg* driave v letih 2002-2003 

Realizaciji Ocena realizacije Sprejeti proračun Predlog sprememb Predlog proračuna 
proračuna 
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6. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) za obdobje 2005-2007 je sestavni del predloga 
proračuna Republike Slovenije za leto 200S. Predstavlja odhodke proračuna za razvojne projekte oz. 
programe v obravnavanem obdobju in je usklajen z odhodki po proračunskih postavkah in kontih iz 
posebnega dela predloga proračuna za leto 2005, za leti 2006 in 2007 ter po letu 2007, pa predstavlja 
indikativne odhodke za projekte in programe, ki se bodo nadaljevali v tem obdobju. 

V primeijavi s sprejetim NRP za obdobje 2003-2006 predlog NRP za obdobje 2005-2007 ohranja 
fonkcionalno-programsko strukturo prikaza, dopolnjen pa je s podatki, ki dodatno opredeljujejo 
posamezne projekte oziroma programe ter nazorneje prikazujejo njihovo dinamiko v obravnavanem 
obdobju in sicer glede na njihovo celotno vrednost, trajanje ter skupni znesek planiranih virov za 
obdobje 2005-2007 oz. do njihovega dokončanja. V izpisu so tako dodani naslednji stolpci s podatki o 
projektih/programih: 

• vrednost projekta, ki prikazuje celotno vrednost projekta iz investicijske oziroma druge 
dokumentacije o projektu, 

• začetek financiranja posameznega projekta in konec financiranja projekta, iz česar je razvidno, 
v kolikšnem časovnem obdobju bo projekt zaključen, 

• skupni seštevek planiranih virov projekta v NRP za obdobje 2005-2007 oziroma do zaključka 
projekta. 

NRP prikazuje predvidene odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih, 
podprogramih in projektih/programih. Za razliko od prejšnjih let zajema poleg vseh investicijskih 
odhodkov in transferov neposrednih uporabnikov in dela tekočih transferov, ki predstavlja državno 
pomoč, tudi odhodke oziroma planirane izdatke za tiste projekte, ki se bodo sofinancirali iz evropskih 
sredstev. Letos tudi prvič ločujemo s posebno oznako (EP) tiste projekte, kijih do objave razpisov ter 
izbire konkretnih projektov vodimo kot evidenčne projekte. 

NRP vključuje v letih 2005 in dalje nekaj manj kot 1.600 projektov, od tega okrog 100 evidenčnih in se 
bo torej po objavljenih razpisih ter izboru konkretnih projektov skupno število še povečalo. Predvideni 
viri v letu 2005 dosegajo vrednost 413.067.202 tisoč SIT, od česar znašajo proračunski viri 
293.714.190 tisoč SIT. Skupaj pa vsi planirani viri v obdobju dosegajo višino 1.713.559.430 tisoč SIT, 
od tega je delež proračunskih sredstev 66 odstotkov v znesku 1.137.726.774 tisoč SIT. 

V nadaljevanju prikazujemo NRP po glavnih področjih proračunske porabe in po proračunskih 
uporabnikih. 
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Tabela 1: NRP po področjih proračunske porabe 

Področja 
porabe 

2005 2006 2007 po 2007 Skup*j 
vooosrr 

01 POLITIČNI SISTEM 1.232336 853.086 524.000 0 2.609.422 

02 

EKONOMSKA IN 
FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 4.820.949 2387370 1.840.422 10.947.201 19.995.941 

03 

ZUNANJA 
POLITIKA IN 
MEDNARODNA 
POMOČ 901.556 504.105 533.765 0 1.939.427 

04 

SKUPNE 
ADMINISTRATIVNE 
SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 6.906.074 6.067.883 6.163.039 21.880 19.158.875 

05 

ZNANOST IN 
TEHNOLOŠKI 
RAZVOJ 10.810.621 5.149.118 3.585.000 851.158 20.395.897 

06 
LOKALNA 
SAMOUPRAVA 8.719.179 5.749.719 4.753.076 1.440.224 20.662.198 

07 

OBRAMBA IN 
UKREPI OB 
IZREDNIH 
DOGODKIH 12.692.882 8.218.570 2.625.620 0 23.537.072 

08 

NOTRANJE 
ZADEVE IN 
VARNOST 16.332.637 

j, 

18.524339 30.418.228 528.000 65.803.203 
09 PRAVOSODJE 3.901344 2.456.280 2.013.995 14.000.000 22.371.619 

10 
TRG DELA IN 
DELOVNI POGOJI 22.753.257 21.242.758 20.168.063 338.275 64.502352 

11 

KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 58.176.605 24.459.010 2.850.063 2.279.600 87.765.279 

12 

PRIDOBIVANJE IN 
DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH 
SUROVIN 6.416.652 710.700 550.000 0 7.677.352 

13 

PROMET. 
PROMETNA 
INFRASTRUKTURA 
IN KOMUNIKACIJE 70.931.934 81.841.042 79.906.206 314.689.640 547.368.821 

14 GOSPODARSTVO 8347.354 7.526.083 6.930.726 0 22.804.163 

15 

VAROVANJE 
OKOLJA IN 
NARAVNE 
DEDIŠČINE 16.660.855 5.350340 2.428.767 0 24.439.962 

16 

PROSTORSKO 
PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKA 
IZGRADNJA 1.741.744 2.218.210 0 0 3.959.954 

17 
ZDRAVSTVENO 
VARSTVO 11.273.093 10.189.197 10.778.923 38.573.601 70.814.815 

18 

KULTURA, ŠPORT 
IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 8353.777 8.081.987 10.468.966 15.462.424 42.367.154 

19 IZOBRAŽEVANJE 18.411.118 20.576.842 12.085.498 5.750.565 56.824.023 

20 
SOCIALNO 
VARSTVO 2.241.145 4.909.182 2.959.842 125.000 10.235.169 

23 

INTERVENCIJSKI 
PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 2.089.078 405.000 0 0 2.494.078 
1.1 SKUPAJ 293.714.190 237.420.818 201.584.198 405.007.568 1.137.726.774 

Kot izhaja iz gornje tabele, je največji del sredstev namenjen prometu, prometni infrastrukturi in 
komunikacijam. Naslednji največji del proračunskih sredstev je predvidenih za področje kmetijstva, 
gozdarstva in ribištva v višini 58.176.605 tisoč SIT od tega za ukrepe stabilizacije trga 26.112.806 
tisoč SIT, za program razvoja podeželjal5.905.999 tisoč SIT, za strukturne ukrepe v kmetijstvu pa 
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3.670.562 tisoč SIT. Področju trga dela in delovnih pogojev ie v letu 2005 namenjeno 22.753.257 
tisoč SIT. 

Slika 1: NRP po področjih proračunske porabe v obdobju 2005 - 2007 

Razrez načrta razvojnih programov po področjih proračunske porabe (PPP) 

obdobje 2005-2007 (po 2007) 

IN RIBIŠTVO 
8% 

l v-V. i 

Podobno kot po področjih porabe tudi pregled po predlagateljih finančnih načrtov (ministrstvih) 
pokaže, daje največji delež proračunskih sredstev v naslednjih letih namenjen Ministrstvu za promet. 
nekaj manj kot 71 milijard SIT ter skoraj 550 milijard v celotnem obdboju (2005 - 2007 oz. po 2007). 
Sledi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z nekaj manj kot 90 milijardami SIT v tem 
obdobju oziroma v letu 2005 58 milijard SIT. Sledita Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
ter Ministrstvo za šolstvo, znanost in šnort z 74 oziroma 73 milijardami SIT v obdobju oziroma v letu 
2005 vsako po cca 25 milijard SIT. 

Tabela 2: NRP po proračunskih uporabnikih 

Predlagatelj FN 2005 2006 2007 DO 2007 
Skupaj v 000 

SIT 

1111 
Predsednik Republike 
Slovenije 100.549 166.981 70.000 0 337.530 

1211 Državni zbor 713.000 226.000 271.000 0 1.210.000 
12 n Državni svet 18.000 0 0 0 18.000 

1213 
Republiška volilna 
komisija 3.490 3.500 0 0 6.990 

1214 Varuh Človekovih pravic 8.444 13.250 0 0 21,694 

1215 
Pooblaščenec za dostop do 
informacij javnega znaiaja 7.586 0 0 0 7.586 
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1311 Ustavno jodiSče 47.450 86.350 0 0 133.800 
1312 Računsko sodiiče 224.700 180.600 186.900 206.557 798.757 

1314 
Državna revizijska 
komisija 2.558 0 0 0 2.558 

1411 Ured predsednika vlade 81.766 54.240 183.000 0 319.006 
1S11 Generalni sekretariat vlade 10.196.619 6.147.714 6.198351 0 22.542.683 

1517 
Služba vlade za 
zakonodajo 21.696 21.700 21.823 21.880 87.098 

1522 
Statistični urad Republike 
Slovenije 178.099 0 0 0 178.098 

1524 
Slovenska obveščevalno - 
varnostna agencija 380.455 482.000 650.000 528.000 2.040.455 

1528 

Služba Vlade Republike 
Slovenije za evropske 
zadeve 125327 60340 90.000 0 275.667 

1532 

Urad RS za 
makroekonomske analize 
in razvoj 16.772 0 0 0 16.773 

1534 
Urad Vlade RS za 
preprečevanje korupcije 6.000 10.500 6.400 

i 
0 22.900 

1536 

Služba Vlade RS za 
strukturno politiko in 
regionalni razvoj 8.719.179 5.749.719 4.753.076 1.440.224 20.662.198 

1611 Ministrstvo za finance 4.821.256 2.206.770 1.653.522 10.740.644 19.422.191 

1711 
Ministrstvo za notranje 
zadeve 11.999.055 17.758.608 29.761.828 0 59.519.491 

1811 
Ministrstvo za zunanje 
zadeve 842.356 522.765 525.765 85.000 1.975.887 

1911 Ministrstvo za obrambo 12.692.882 8.218.570 2.625.620 0 23.537.072 
2011 Ministrstvo za pravosodje 2.922,365 2.456.280 2.013.995 14.000.000 21.392.640 

2111 
Ministrstvo za 
gospodarstvo 14.862.725 11.282.283 9.568.726 0 35.713.733 

2311 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 58.176.605 24.459.010 2.850.063 2.279.600 87.765.279 

2411 Ministrstvo za promet 70.789.399 81.841.042 79.906.206 314.689.640 547.226.286 

2511 
Ministrstvo za okolje, 

_prostor in energijo 24.910.305 8.279.250 2.978.767 0 36.168322 

2611 
Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve 24.709.180 26.074.536 22.935.905 341.601 74.061.222 

2711 Ministrstvo za zdravje 11.273.093 10.189.197 10.778.923 38.573.601 70.814.815 

2811 
Ministrstvo za 
informacijsko družbo 1.354.239 924.883 5.000 0 2.284.122 

3311 
Ministrstvo za Šolstvo, 
znanost in Sport 25.580.048 23.423.920 14.270.098 10.140.420 73.414.485 

3511 Ministrstvo za kulturo 6.747.822 6 J 16.973 9.133-231 11.869.921 34.067.948 

3911 
Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti 202.191 263.840 146.000 90.480 702.511 

4111 Vrhovno sodiSče RS 851.187 0 0 0 851.187 

4411 
Vrhovno državno tožilstvo 
RS 10.149 0 0 

» 
0 10.149 

4512 
Družbeni pravobranilec 
RS 420 ' 0 0 0 420 

4514 
Državno pravobranilstvo 
RS 100.844 0 0 0 100.844 

4911 
Senat za prekrške 
Republike Slovenije 16.379 0 0 0 16.379 
Skupaj 293.714.190 237.420.818 201584.198 405.007.568 1.137.726.774 
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Slika 2: NRP po proračunskih uporabnikih v obdobju 2005 - 2007 

Razrez po ministrstvih v obdobju od leta 
ostali 2005 naPrei 

Ministrstvo za 13% 
gospodarstvo 

3% 
Ministrstvo za o k: bije- 

prostor in energijo 
3% 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 

5% 

Ministrstvo za zdravje 
6% 

Ministrstvo 
Šolstvo, znanost 

šport 
6% 

Ministrstvo za <Jei(>Ministrstvo za 
družino in socialne kmetijstvo, 

zadeve gozdarstvo in 
7*''a prehrano 
 8%  

Ministrstvo za promet 
49% 

Slika 3: Struktura NRP po proračunskih uporabnikih v letih 2005 in dalje 

Načrtovani proračunski viri (po ministrstvih) 

i ■ ostali 

i □ Ministrstvo za gospodarstvo 

■ Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo 

^Ministrstvo za notranje zadeve 

■ Ministrstvo za zdravje 

□ Ministrstvo za Šolstvo, znanost in 
Sport 

O Ministrstvo za deio, družino in 
socialne zadeve 

; ■ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 

□ Ministrstvo za promet 

2005 2006 2007 po 2007 
leto 
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Iz zbranih podatkov o projektih oziroma programih povzemamo tudi strukturo proračunskih virov po 
vrstah projektov, kjer tako v celotnem obdobju zavzemajo največji delež investicije, od tega skoraj 60 
% investicije z gradnjo, sledijo druge investicije {n.pr. razna oprema) zli % ter investicijsko 
vzdrževanje s 7 %. Projektov, ki niso investicije, je v celotnem obdobju 7 %. Posebna vrsta projektov 
so evidenčni projekti, ki sicer zavzemajo drugi največji delež (16 %), vendar bodo zanje v času 
izvajanja proračuna razpisi šele objavljeni in zatem izbrani konkretni projekti ter določena tista vrsta, v 
katero spadajo. Podrobneje so ta razmerja prikazana v Tabeli 3. 

Slika 4: NRP po vrstah projektov 

Vrste projektov v načrtu razvojnih programov 

Ni in\wticiji obdobje 2005-po 2007 —\ 

Tabela 3: NRP po vrstah projektov 

Vrste 2005 2006 2007 po 2007 
Skupaj v 000 

SIT 
Evidenčni 
projekti 85.657.255 60.880.954 27.995.146 7.119.546 181.652.901 
Druge 
investicije 52.454.057 31.725.960 23.037.652 21.976.740 129.194.408 
Investicije z 
aradnjo 81.281.410 103.221.160 119.410.378 356.886.897 660.799.844 
Investicijska 
vzdrževanja 6.630.909 3.641.218 2.272.293 1.371.000 13.915.420 
inv. 
vzdrževanja z 
gradnjo 19.728.228 20.229.011 14,489.586 15.250.598 69.697.422 
Ni investicija 47.962.331 17.722.516 14.379.144 2.402.788 82.466.779 
Skupaj 293.714.190 237.420.818 201.584.198 405.007.568 1.137.726.774 
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Ker se z letošnjim predlogom proračuna za leto 2005 načrt razvojnih programov dopolnjuje tudi z 
vsemi projekti, ki bodo sofinancirani iz evropskih sredstev, so v Tabeli 4 prikazana razmerja po letih 
2005 in dalje in sicer med deleži virov za projekte, ki so financirani iz postavk z evropskimi sredstvi 
ter deležem virov, ki bodo financirani neposredno iz državnega proračuna. Število projektov, kjer se v 
strukturi virov pojavljajo tudi evropska sredstva, je v tem obdobju 137, vendar pa je večina 
evidenčnih, kar pomeni, da se bo to število po izboru konkretnih projektov na podlagi razpisov, znatno 
povečalo. 

Tabela 4: Projekti, ki se financirajo iz sredstev EU proračuna 

Vin sredstev 2005 2006 2007 oo 2007 Skupai v 000 SIT 
sredstva iz drž. 

proračuna 221.029.338 203.060.554 192.603.364 402.863.361 1.019.556.617 
evropska 
sredstva . 72.684.852 34.360.265 8.980.834 2.144.207 118.170.158 
Skupu) 293.714.190 237.420.818 201.584.198 405.007.568 1.137.726.774 

Slika 5: NRP po strukturi virov sredstev od leta 2005 dalje 

Projekti z evropskimi sredstvi in ostali 

1.200.000.000 

1.000.000.000 
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200.000.000 

po 2007 skupaj 

■ evropska sredstva 
SI neevropska sredstva 

Slika 6; NRP po številu in strukturi virov sredstev v obdobju 2005-2007 

Številčno razmerje med projekti z 
evropskimi sredstvi in ostalimi 

137 

J43SL 
O Projekti, ki nimajo evropskih sredstev (drž. proračun)! 
• Projekti z evropskimi sredstvi (dri proračun) 
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PRORAČUNSKI IZDATKI PO PODROČJIH PRORAČUNSKE 

GLAVNIH PROGRAMIH 
PORABE IN 

v tisoč tolarjih 

BLC/PPP/GPR 
Rebalans Predlog sprememb 

proračuna 2003 proračuna 2004 
(D (2) 

Predlog Indeks 
proračuna 2005 

(3) (4)=(3y(2) 

JBi 'Bilanca odhodkov 
□ 1.437.144.754 

21 POLITIČNI SISTEM 
0101 Politični sistem 

21 ekonomska in fiskalna administracija 
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

0203 Fiskalni nadzor (Računsko sodišče) 

0204 Davčna in carinska administracija 

0205 Privatizacija in nadzor 

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba , 

0303 Mednarodna pomoč 

M SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Drage skupne administrativne službe 
0404 Upravne službe na lokalnem nivoju 

25 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 

0503 Programi v podporo znanosti 
0504 Tehnološki razvoj 

2š lokalna samouprava 
0^01 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 

lokalne ravni 
0602 Splošni transferi občinam 

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

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 

°703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 

SS MPTRANJEZADEVE IN VARNOST 
08°l Notranje zadeve 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

"803 Obveščevalno varnostna dejavnost 
0804 Vzpostavitev južne meje 

)| 1.647.642.649^|77750.940.343~|j 106,31 

12.031.887 
12.031.887 

43.0^.7,15 
472.326 

8.901.530 

1.322.510 

31.777.460 

595.890 

13.589.831 
10.313.110 

2.704.967 

571.755 

39.249.922 

273.477 

7.953.794 

11.940.606 

19.082.045 

35.508.620 

1.292.592 

28.878.756 

2.197.035 

3.140.238 

49.742.923 

8.064.423 

41.678.500 

77.151.573 
11.522.320 

61.995.495 

3.633.758 

68.504.454 

5.793.878 

55.685.247 » 
3.383.665 

3.641.665 

13.014.463 

13.014.463 

48.844.111 
503.586 

9.236.990 

1.838.753 

36.841.645 

423.136 

15.494.972 
12.044.770 

2.854.511 

595.691 

41-297-381 

328.115 

9.060.743 

11.974.234 

19.934.290 

44.166.314 

1.722.488 

33.319.644 

3.530.228 

5.593.954 

2U6MU 
12.412.554 

38.952.857 

84.282.669 
13.447.190 

66.629.557 

4.205.922 

86.503.466 

5.443.779 

59.523.858 

3.887.240 

17.648.589 

13.043.770 

13.043.770 

^•420,104 
516.605 

9.748.942 

1.844.786 

35.868.862 

440.909 

JLL2SLZ12 
13.962.088 

2.786.706 

633.924 

41.768.683 

380.289 

8.557.115 
12.335.814 

20.495.466 

46.839.130 

1.768.731 

34.892.624 

3.497.966 

6.679.809 

{S7.754.42g 

10.754.425 

47.000.000 

94.806.542 

14.235.313 

76.127.892 

4.443.337 

81.567.826 
5.194.870 

60.292.491 

4.018.451 

12.062.014 

M 
100.2 

99.1 
102.6 

105,5 

100.3 

97,4 

104,2 

112.2 
115,9 

97,6 

106.4 

101.1 

115,9 

94.4 

103,0 

102.8 

126J. 
102.7 

104,7 

99,1 

119.4 

Uli 
86.6 

120.7 

112.5 
105.9 

114.3 

105.6 

94.3 

95.4 

101.3 

103.4 

68,4 
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BLC/PPP/GPR 
Rebalans 

proračuna 2003 
(1) 

Predlog sprememb 
proračuna 2004 

(2) 

Predlog 
proračuna 2005 

(3) 

Indeks 

(4H3V(2) 

09 PRAVOSOPJE 
0901 Koordinacija pravosodja in sploSne administrativne zadeve 
0902 Koordinacija vrhovnega sodiSča in delovanje sodiSC 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 
0904 Uprava in delovanje zaporov 

0905 Odškodnine 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrSke 

12 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
1001 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti 

1002 Varstvo brezposelnih 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

U KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

1102 Program reforme kmetijstva in živOstva 

1103 SploSne storitve v kmetijstvu 

1104 Gozdarstvo 

1105 RibiStvo 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih 
surovin 

1202 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije električne 
energije 

1203 Urejanje in nadzor na področju proizvodije in distribucije jedrske 
energije 

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

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

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

13 PROMET. PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1301 Urejanje in nadzor na področju prometa 

1302 Cestna infrastruktura 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 

1306 Telekomunikacije in poŠta 

14 GOSPODARSTVO 
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 

1402 PospeSevanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva 

1405 Urejanje in nadzor iger na srečo 

41.189.491 
2.087.183 

23.839.479 

4.678.000 

5.575.564 

1.123.747 

3.885.520 

?t-*>53.?42 
6.975.556 

26.783.145 

18.194.842 

56.582.158 
8.636.470 

34.097.518 

9.000.092 

4.665.962 

182.115 

9-343^95 

318.099 

232.238 

15.725 

1.184.143 

6.257.304 

1.336.187 

92.515.583 

2.683.948 

63.006.306 

23.404.947 

2.140.862 

354.089 

925.431 

14.940.477 

5.652.525 

6.881.319 

1.942.672 

255.078 

208.883 

43444 m 
2.196.449 

25.256.616 

4.927.781 

5.876.806 

1.085.816 

3.901.144 

55.731.792 
7.843.444 

26.070.075 

21.818.274 

65.329.810 
10.612.327 

39.104.701 

10.324.127 

5.043.079 

245.576 

8.884.798 

343.592 

195.478 

1.186.639 

5.886.972 

1.272.117 

107.497.212 

2.760.745 

68.570.244 

32254.146 

2.139.603 

475.548 

1.296.926 

20.1?8.435 

6.002.560 

11.171.996 

2.468.315 

267.699 

217.865 

4^991.32$ 
3.629.625 

26.119.087 

5.085.195 

5.866.912 

2245.380 

4.045.128 

7.637.234 

26.292.054 

23.646.002 

7?.677.2H 
9.713.052 

46.863.848 

11.558.515 

5245.262 

296.536 

8.188.261 

357.393 

204.486 

0 

1.190.110 

5.282.733 

1.153.539 

108.492.575 

2.816.079 

70.641.780 

30.998247 

2.179.319 

480.294 

1.376.856 

17.549.478 

5.798.193 

8.721.742 

2.543.577 

258.289 

227.677 

108.7 
165.3 
103.4 

1032 
99,8 

206.8 

103.7 

103 J 
97.4 

100.9 
108,4 

HM 
91.5 

119.8 

112,0 

104,0 

120,8 

m 

104,0 

104,6 

100,3 

89,7 

90,7 

m9 

102.0 

103,0 

96,1 

101,9 

101.0 

1062 

872 

96.6 

78,1 

103.1 

96,5 

104.5 

poročevalec, št. 83/VII 2264 13. oktober2003 



BLC/PPP/GPR 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1501 Okoljevarstvena politika in sploSnc administrativne zadeve 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 

1506 SploSne okoljevarstvene storitve 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA 
IZGRADNJA 

1601 Prostorska politika in sploSne administrativne zadeve 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

1604 Gradbena regulativa in nadzor 

1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva 

1702 Primarno zdravstvo '■ 
1703 Bolnišnično zdravstvo 
1704 Nadomestila, povračila in odškodnine 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

IS KULTURA. ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1804 Podpora posebnim skupinam 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

J9 IZOBRAŽEVANJE 
1901 Urejanje izobraževalnega sistema 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

"03 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1904 T erciarno izobraževanje 

1905 Drugi izobraževalni programi 

1906 Pomoči Šolajočim 

20 SOCIALNO VARSTVO 
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

2002 Varstvo otrok in družine 

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

& POKOJNINSKO VARSTVO 
2102 Pokojnine 

& SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201 Servisiranje javnega dolga 

Rebalans Predlog sprememb Predlog Indeks 
proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2005 
 0) (2) (3) (4H3V(2) 

Z3.S72.593 24.154.963 27.481.710 113.8 
5.205.096 6.464.211 6.305.842 97,6 

10.921.650 8.891.990 12.149.159 136,6 

2.380.297 2.963.674 2.536.484 85,6 

3.286.273 3.790.827 4.582.737 120,9 

1.260.668 1.429.198 1.278.372 89,5 

518.610 615.063 629.116 102,3 

»478,499 3-719.841 8.229.119 94,4 

127.210 105.799 98.340 93,0 

6.896.545 6.561.998 6.552.732 99,9 

67.359 72.269 75 356 104,3 

1.387.385 1.979.775 1.502.691 75,9 

14.101.660 18.483.932 19.569.454 j 05.9 

3.464.862 4.007.362 4.000.797 99,8 
: 0 269.058 269.058 100,0 

6.879.958 8.750.040 9.754.492 111,5 

15.55? 18.005 18.244 101,3 

1.895.590 3.146.658 3.299.614 104,9 

1.845.698 2.292.809 2.227.249 97,1 

35.894.787 39.873.593 41.672.359 104.5 

1.634.758 2.321.119 2.402.446 103.5 

10.462.408 10.579.223 10.931.116 103,3 

17.830.117 19.855.912 20.590.316 103,7 

3.008.330 3.459.986 3.598.175 104,0 

2.959.174 3.657.354 4.150.305 113,5 

265.274.215 292.296.285 305.214.358 104.4 
4.093.249 3.945.977 4.070.911 103,2 

283.326 609.655 658.876 108,1 

184.717.906 203.237.052 213-365.294 105,0 

43.125.804 46.849.269 48.283.081 103.1 

1.144.275 1.947.665 2.190.954 112,5 

31.909.655 35.706.667 36.645.243 102,6 

174,078.421 182.978.898 187.843.995 102.7 
2.225.390 2.840.393 2.898.156 102.0 

107.027.044 U 1.221.931 112.366.129 101.0 

1.999.825 1.020.897 957.725 93,8 

62.826.161 67.895.677 71.621.985 105,5 

218.181.972 247.406.096 262.902.002 106,3 
218.181.972 247.406.096 262.902.002 106,3 

84.054.221 90.449.430 91.608.229 10U 

84.054.221 90.449.430 91.608.229 101.3 
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BLC/PPP/GPR 
Rebalans Predlog sprememb Predlog Indeks 

proračuna 2003 proračuna 2004 proračuna 2005 
(D (2) (3) (4H3W2) 

■22 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
2301 Blagovne rezerve 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoCi v primerih nesreč 

2303 Splošna proračunska rezervacija 

24 PRISPEVEK V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE 
2401 Plačila sredstev v proračun Evropske unije 

(B^jRačun finančnih terjatev in naložb 

21 POLITIČNI SISTEM 
0101 Politični sistem 

21 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

22 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
0504 Tehnološki razvoj 

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

lokalne ravni 

22 PRAVOSODJE 
0904 Uprava in delovanje zaporov 

0905 Odškodnine 

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih 
surovin 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

PROMET. PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

14 GOSPODARSTVO 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

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

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA 
IZGRADNJA 

1605 Spodbude stanovanjske gradnje: posojila in premije 

J9 IZOBRAŽEVANJE 
1906 Pomoči šolajočim 

8.134.517 
1.608.110 

3.723.473 

2.802.934 

0 

0 

52.039.525 I 

0 

0 

1.220.000 
1.220.000 

3.000.850 
3.000.850 

878.324 
•878.324 

L550 

' 0 

1.550 

500.000 
500.000 

25.371.700 

25.000.000 

371.700 

5.240.000 

5.000.000 

240.000 

10.826.251 

9.336.251 

1.490.000 

552 
850 

5.000.000 

5.000.000 

12.444.964 
1.266.736 

3.293.510 

7.884.718 

45.049.200 

45.049.200 

i3J97.809j 

2 
o 

2-»?9QPP 
2.139.000 

25.500 
25.500 

114.000 

114.000 

46.500 
0 

46.500 

0 
0 

245.800 

245.800 

5.240.000 

5.000.000 

240.000 

4.461.509 
4.461.509 

0 

25.500 
25.500 

16.p96.57? 
1.231.291 

5.556.237 

9.309.045 

76.265.200 

76.265.200 

4.000 
4.000 

2.200.000 
2.200.000 

2.000.000 

2.000.000 

3>o-po<? 
500.000 

0 

o 

o 

o 
o 

4.033.628 

4.000.000 

33.628 

2 

o 

o 

6.053.685 
5.303.685 

750.000 

0 

0 

2.500.000 

1293 
97,2 

168.7 

118,1 

169,3 
169 j 

17.291.31311 125^1 

102.9 
102,9 

438.6 
438,6 

M 

0,0 

13,7 

M 

0,0 

0,0 

118,9 

M 

0.0 

|C jRačun financiranja 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201 Servisiranje javnega dolga 

287.354.124 
287.354.124 

189.668.579 

189.668.579 
j21.535 099 

321.535.098 
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Leto 2005 

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
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Predsednik Republike Slovenije 

J 
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KAZALO 

11 Predsednik Republike Slovenije 

1. del 

01 - POLITIČNI SISTEM 
0101 - Politični sistem 

2. del 

1111 - Predsednik Republike Slovenije 
01011101 - Dejavnost Urada predsednika Republike Slovenije 
01011102 - Dejavnost bivšega predsednika Republike Slovenije 

I 
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1. del 

01 - POLITIČNI SISTEM 

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP 

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna 

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

0101 Politični sistem 

0101 - Politični sistem   _____  

1. Opis glavnega programa 

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP) 

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji 

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1111 - Predsednik Republike Slovenije 
01011101 Dejavnost Urada predsednika Republike Slovenije 
01011102 Dejavnost bivšega predsednika Republike Slovenije 
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2. del 

1111 - Predsednik Republike Slovenije 

01011101 - Dejavnost Urada predsednika Republike Slovenije  

/. Opis podprograma 

Proračun Urada predsednika republike vključuje v lem 2004 nove obveznosti, ki doslej niso bile predvidene. Gre za 
tri vrste novih obveznosti, in sicer: 
1. Na podlagi novega zakona o zagotavljanju pogojev za opravljenje predsednika republike in na podlagi vladne 

uredbe o razpolaganju s stvarnim premoženjem Republike Slovenije je bil sklenjen poseben dogovor z 
Generalnim sekretariatom vlade in Uradom predsednika vlade, po katerem mora Urad predsednika republike 
zagotoviti tretjino sredstev za vzdrževanje in upravljanje vladne palače. V preteklih letih je stroške za 
vzdrževanje naprav in objektov in za investicije za tretjino dela vladne stavbe krila vlada. 

2. Pred sklepom vlade iz lanskega oktobra je Protokol Republike Slovenije financiral protokolarne aktivnosti 
posameznih državnih organov, med drugim tudi Urad predsednika. Po omenjenem vladnem sklepu stroške 
protokolarnih aktivnosti sedaj krije Urad iz svojih proračunskih sredstev. Za ponazoritev naj navedemo, daje 
bilo v letu 2002 v proračunu Protokola RS predvidenih in realiziranih 130 mio SIT za prokolarne obveznosti 
Predsednika republike. 

3. Po novem zakonu o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije, ki je stopil v veljavo v začetku marca 2003, 
je začela delovati pisarna bivšega predsednika republike, za katero se načrtujejo in realizirajo finančna sredstva 
v okviru proračuna Urada predsednika republike. 

Zaradi omenjenih novih obveznosti je struktura proračuna Urada predsednika republike pomembno drugačna, kot je 
bila v preteklih letih. Tako predložen proračun je zaradi spremenjene strukture transparenten, omogoča lažje 
načrtovanje sredstev, zagotavlja nemoteno izvajanje funkcije, pristojnosti in obveznosti Predsednika republike, 
določenih z ustavo in zakoni. 

Ključna naloga podprograma, s katerim bodo zagotovljene pravice proračunske porabe namenjene dejavnosti Urada 
predsednika Republike Slovenije, je omogočiti uresničevanje izvrševanja funkcije predsednika republike. V letu 
2003 je bil sklenjen Dogovor o delitvi stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja, plačilu skupnih obveznosti 
ter o pooblastilih generalnemu sekretariatu Vlade med Uradom predsednika Vlade RS, Generalnim sekretariatom 
Vlade RS in Uradom predsednika RS. Izpolnjevanje obveznosti vseh uporabnikov vladne palače pa zahteva višjo 
raven sredstev glede na proračunsko leto 2003. Podprogram - področje Protokola, se je v letu 2003 financiralo pri 
proračunskem uporabniku 1512 Protokol RS, v letu 2004 pa financiranje področja prevzema podprogram Dejavnost 
Urada predsednika Republike Slovenije. Odgovorna oseba za Urad predsednika Republike Slovenije je generalni 
sekretar. 

2. Pravne podlage 

Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/2003). 
Sklep o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS št. 56/94, 95/2002). 

3- Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti delovanje Urada predsednika Republike Slovenije oziroma vso potrebno 
podporo izvrševanju funkcije Predsednika Republike Slovenije. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Delovanje Urada predsednika Republike Slovenije je podprogram, s katerim se uresničuje namen ustanovitve Urada, 
ki kot svoj poglavitni izvedbeni cilj v letu 2005 zagotavlja pogoje za opravljenje funkcije predsednika republike. 
Planirani rezultati delovanja Urada so izboljšati kvaliteto strokovne, svetovalne, organizacijske in pisarniško 
tehnične podpore, ob tem pa izboljšati tudi kvaliteto delovanja informacijskega in dokumentacijskega sistema v 
Uradu. Indikatorji so: število izvedenih postopkov na področjih pomilostitev, podelitev odlikovanj, kadrovskih 
imenovanj in predlogov, število izvedenih postopkov dela z vlogami in pritožbami državljanov, itd. Indikator števila 
zastavljenih ciljev je tudi število mednarodnih dejavnosti predsednika republike. 
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3000 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Potrebna sredstva na tej postavki so izračunana na osnovi Števila zaposlenih ob uporabi metodologije in parametrov, 
ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Zagotavljajo izplačila plač, nadomestil, prispevkov,davkov ter 
pokojninskih premij za zaposlene za Dejavnost Urada predsednika Republike. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišča in kazalci (indikatoiji), ki so potrebni za izračun višine potrebnih sredstev, so narejeni na oceni 
kadrovskega načrta zaposlenih ob upoštevanju globalnih kvantitativnih izhodišč za pripravo predloga proračuna RS 
za leti 2004-2005. 

1192 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s 50. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektoiju smo načrtovali sredstva za uskladitev plač. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Upoštevana so globalna kvantitativna izhodišča za planiranje proračuna 2004-2005. 

3324 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so načrtovane pravice proračunske porabe za zagotavljanje vseh zunanjih storitev in potrošnega 
blaga ter fiksnih stroškov, ki so potrebni za normalno delovanje Urada. . 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo kračuni predlogov pravic porabe 

Višina pravic je načrtovana na posameznih podkontih na osnovi preteklega proračunskega leta. Upoštevana so 
globalna kvantitativna izhodišča pri vseh podkontih, kjer predvidevamo nespremenjeno raven fizičnih potreb po 
blagu in storitvah glede na leto 2004. 

281S - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta postavka zagotavlja sredstva projekta investicij v opremo in investicijskega vzdrževanja za vzdrževanje dosežene 
ravni opremljenosti Urada in urejenosti njegovih prostorov. Posega na več področij delovanja Urada: zagotavljanje 
avtomobilskih prevozov, administrativno delo in druga pisarniško tehnična podpora, informacijski sistem, 
vzdrževanje prostorov, varnostni sistem. Pravice za vse te namene so se spričo varčevalnih ukrepov v preteklosti 
zniževale in dosegle svoj minimum, zato je potrebna višja raven sredstev za zamenjavo dotrajane opreme in ureditev 
prostorov Urada, kot tudi za nadaljnji razvoj dosežene ravni tehnične opremljenosti. V tetu 2003 je bil sklenjen 
Dogovor o delitvi stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja, plačilu skupnih obveznosti ter o pooblastilih 
generalnemu sekretariatu Vlade RS med Uradom predsednika Vlade RS, Generalnim sekretariatom Vlade RS in 
Uradom predsednika RS, kar je povzročilo nove finančne obveznosti, kijih Urad do sedaj ni plačeval, med drugim 
tudi zato, ker ni imel v upravljanju prostorov vladne palače, v katerih deluje. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišča in kazalci (indikatoiji), na katerih so narejeni izračuni potrebne višine pravic, so določeni na podlagi 
potreb Urada in v sodelovanju s predstavniki Generalnega sekrertariata vlade RS in Urada predsednika RS glede 
vzdrževanja in obnove dotrajanih delov vladne palače ter ob upoštevanju globalnih kvantitativnih izhodišč za 
pripravo predloga proračuna RS za leti 2004-2005. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Trajna obnova in vzdrževanje ter ohranjanje dosežene ravni vzdrževanja zgradbe in opreme v Uradu 
predsednika Republike. 
Projekt vsebuje ureditev centralnega ogrevanja, nabave opreme za hlajenje serverja in prostorov, opreme za 
tiskanje in razmnoževanje, nabavo računalniške in programske opreme ter avdio in telefonskih aparatov, 
obnovo oz. nabavo pisarniškega pohištva in tekačev, tekoče investicijsko vzdrževanje prostorov z 
dopolnitvijo sistema tehničnega varovanja. 

4. Planiram indikatorji 

Načrtovana je skupna obnova prvega dela kristalne dvorane v vladni palači in 1. faza zamenjave stavbnega pohištva, 
glede na Dogovor o delitvi stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja, plačilu skupnih obveznosti ter o 
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pooblastilih generalnemu sekretariatu Vlade med Uradom predsednika Vlade RS, Generalnim sekretariatom Vlade 
RS in Uradom predsednika RS. 

3540 - DrugI odhodki za delo na področju obrambe 

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišča in kazalci (indikatoiji), na katerih temeljijo izračuni potrebne viSine, so narejeni glede na tekoče 
proračunsko leto ter na ocene porabe pravic do konca leta. Upoštevana so globalna kvantitativna izhodišča pri vseh 
podkontih, kjer predvidevamo potrebe po blagu in storitvah. 

J. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje materialnih osnov na področju obrambe. 

1191 - Prevozna sredstva - prodaja premoienja 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odprodaja oziroma zamenjava enega vozila višjega razreda. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Ocena odprodaje po cenah iz leta 2003 >. 

8700 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavko se stekajo sredstva odškodnin škodnih (zavarovalniških) zahtevkov. 

01011102 - Dejavnost bivšega predsednika Republike Slovenije    

1. Opis podprograma 

Ključna naloga podprograma, s katerim bodo zagotovljene pravice proračunske porabe namenjene dejavnosti 
bivšega predsednika Republike Slovenije, je omogočiti uresničevanje delovanje bivšega predsednika republike. Ob 
upoštevanju globalnih kvantitativnih izhodišč za pripravo proračuna RS za leto 2005 podprogram zagotovlja 
normalno delovanja pisarne. Odgovorna oseba za podprogram dejavnost bivšega predsednika republike je generalni 
sekretar Urada predsednika Republike Slovenije. 

2. Pravne podlage 

Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/2003). 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti delovanje pisarne bivšega predsednika republike oziroma, vso potrebno 
podporo delovanju bivšega predsednika republike, kot to določa Zakon o zagotavljanju pogojev za opravljanje 
funkcije predsednika republike (Ur. list RS, št. 15/2003). 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Delovanje pisarne bivšega predsednika republike je zakonski podprogram iz leta 2003. Planirani rezultati delovanja 
so kvalitetne strokovne, svetovalne, organizacijske in pisarniško tehnične podpore delovanju pisarne. Indikatoiji 
doseganja zastavljenih ciljev so na kvantitativni ravni, kot na primer število udeležb na državnih in drugih 
svečanostih, število delovnih obiskov bivšega predsednika v tujini in tujih obiskov v Sloveniji. 

1027 - Plače pisarne bivšega predsednika Republike Slovenije 

l■ Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje izplačil plač, nadomestil, prispevkov in davkov za zaposlene v pisarni bivšega predsednika. 
2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Potrebna sredstva na tej postavki so izračunana na osnovi 20. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje 
funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št 15/2003) za plačo bivšega predsednika in dveh zaposlenih ob 
uporabi metodologije in parametrov, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. 

*3. oktober2003 2273 poročevalec, št. 83/VII 



1193 - Sredstva za Izvedbo ZSPJS - pisarne bivšega predsednika Republike Slovenije 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s SO. členom Zakona o sistemu plafi v javnem sektoiju smo načrtovali sredstva za uskladitev plač. 

2. Izhodiiča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Upoštevana so globalna kvantitativna izhodišča za planiranje proračuna 2004-2005. 

1046 - Materialni stroški pisarne bivšega predsednika Republike Slovenije 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so načrtovane pravice proračunske porabe za zagotavljanje vseh zunanjih storitev in potrošnega 
blaga, ki so potrebni za normalno delovanje pisarne. 

2. Izhodiiča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Višina pravic je načrtovana na posameznih podkontih na osnovi sprejetega rebalansa in ocene realizacije stroškov 
delovanja bivšega predsednika republike ter ob upoštevanju globalnih kvantitativnih izhodišč za pripravo predloga 
proračuna RS za leti 2004-2005, katere je posredovalo Ministrstvo za finance. 

1061 - Investicije in investicijsko vzdrlevanje pisarne bivšega predsednika Republike 
Slovenije 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta postavka zagotavlja sredstva projekta ihvesticij v opremo ih investicijskega vzdrževanja pisarne bivšega 
predsednika republike. Obsega najnujnejšo nabavo opreme za delovanje pisarne: zamenjava pisarniškega pohištva in 
pisarniško tehnično podporo ter informacijski sistem. 

2. IzhodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Višina sredstev je bila glede na novo ustanovljeno pisarno znižana za 85% vrednosti Rebalansa 2003. 
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SPU/PU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

U PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 

Klanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
j i i i 
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proračun« 2004 proračuna 2004 

(D (2) 
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01 POLITIČNI SISTEM 803.832 100,00 859.415 

0101 Politični sistem 222J32 19°.00 

01011101 Dejavnost Urada predsednika Republike 724.306 90,11 780.415 
Slovenije 

01011102 Dejavnost bivSega predsednika 79.526 9,89 79.000 
Republike Slovenije 

832^[ " 100,00||| 859.4151 f 100,00^1 1<K^ 
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100,00 

100.00 
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121 

Državni zbor 
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1211 - Državni zbor 

01011201 - Dejavnost državnega zbora  

/. Opis podprograma 

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

Finančni načrt za leto 2005 je pripravljen na osnovi navodila Ministrstva za finance - proračunski priročnik 2004 - 
2005 ( ekonomska izhodišča in okviri pravic porabe ). Pri pripravi finančnega načrta je bila upoštevana veljavna 
zakonodaja in sklepi Mandatno - volilne komisije Državnega zbora Republike Slovenije. 

2. Pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnujejo delovno področje Državnega zbora RS: 
Ustava Republike Slovenije 
Zakon o poslancih 
Poslovnik Državnega zbora 
Odlok o organizaciji in delu služb Državnega zbora 
Akti KVIAZ - a oziroma Mandatno volilne komisije 
Drugi predpisi 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilj je, tako kot dolgoročni, zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje Državnega zbora. 

3001 - Plače 

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri načrtovanju plač smo upoštevali sredstva za plače poslancev, funkcionarjev in zaposlenih ter predvidene 
nadomestne zaposlitve in nove zaposlitve v skladu s kadrovskim načrtom za leti 2005. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Skladno z dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leto 2005 smo 
upoštevali osnovo za uskladitev plač in sicer v višini 3,04%. Osnovne plače se uskladijo od julija dalje v višini 
polovice osnove, to je za 1,52%. 

Znotraj proračunske postavke plače smo posebej tudi planirali potrebna sredstva za pokojninske premije, 
dogovoijene z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zaradi tega ker so 
v letu 2004 volitve, smo planirali še dodatna sredstva za plače ter ostala nadomestila za 50 poslancev in sicer za 
enajst mesecev v letu 2005. 

Posebej opozarjamo, da v Državnem zboru RS nismo načrtovali sredstev za poslance Evropskega parlamenta iz 
Slovenije. 

1195 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

1. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Skladno z dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leto 2005 se za 
1,52%, to je druga polovica osnove za uskladitev plač nameni za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 
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3325 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so načrtovana v skladu s priporočili Ministrstva za finance Republike Slovenije. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

V letu 2005 smo planirali povečati materialne stroške za 4,2% glede na naš predlog za leto 2004. 

2817 - Investicije in investicijsko vzdrievanje driavnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Državnem zboru načrtujemo nujno investicijsko vzdrževanje in obnovo, predvsem zaradi zahtev pristojnih 
inšpekcij in zaradi preprečitve škode, ki bi nastala, če ne bi izvedli nujna dela. Zamenjujemo dotrajano pisarniško 
pohištvo in del stanovanjske opreme v poslanskih stanovanjih. Načrtno bomo obnovili tudi opremo s področja 
varovanja in zaščite zgradbe Državnega zbora RS. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Obseg potrebnih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje je planiran na podlagi standardov in 
normativov, na osnovi projektov za razpis in idejnih projektov za izvedbo. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Investicije in investicijsko vzdrževanje se načrtuje s projekti oziroma načrti razvojnih programov in sicer 
I. * 

projekt: 1211-02-0002 - Razvoj avdio in video sistema: 
v letu 2005 načrtujemo zamenjavo in nakup sistemske avdio in video opreme. 

n 
projekt: 1211-02-0003 - Razvoj informacijskega sistema: 

v letu 2005 načrtujemo prenovo kabelske infrastrukture. V planu za to leto je tudi nadgradnja diskovnega 
sistema in omrežja SAN, dograjevanje informatizacije zakonodajnega postopka, zamenjavo standardnih 
delovnih postaj in zamenjavo standardnih tiskalnikov. 

projekt: 1211-02-0004 - Razvoj tiskarne: 
v letu 2005 načrtujemo zamenjavo fotokopirnih strojev po programu. 

projekt: 1211-02-0006 - Obnova dotrajane opreme: 
v letu 2005 bi po planu zamenjali kamere in posodobili varnostni sistem ter nadaljevali z obnovo 
telekomunikacijske napeljave. 

projekt: 1211-02-0007 - Adaptacija četrtega nadstropja: 
V letu 2005 načrtujemo celovito prenovo četrtega nadstropja v stavbi DZ. Prostori v tem nadstropju so po 
mnenju inšpekcijskih služb neprimerni za delo zaposlenih. 

projekt: 1211-02-0008 - Prenova elektro inštalacij in zamenjava luči: 
v letu 2005 predvidevamo nakup UPS naprav na lokaciji Tomšičeva 5. 

projekt: 1211 -02-0009 - Nakup licenc: 
V letu 2005 načrtujemo nakup licenc za MS programsko opremo (ffl.obrok). 

projekt: 1211-02-0010 - Nakup pisarniške in stanovanjske opreme: 
V tem letu načrtujemo nakup pisarniškega pohištva v odpravništvu na Šubičevi 4 in v četrtem nadstropju na 
Tomšičevi 5. 

projekt: 1211-02-0011 - Nakup prevoznih sredstev: 
V letu 2004 planiramo zamenjavo treh osebnih avtomobilov. 

projekt: 1211-02-0012 - Večja vzdrževalna dela: 
Planirana je prenova elektroinstalacij, popravilo oken, parketa, vrat, obnova luči po programu in pleskanje. 

projekt: 1211-02-0013 - Ostale druge investicije: 
Tu planiramo sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo. 
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3649 - DrugI odhodki za delo na drugih področjih 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški na tej proračunski postavki nastajajo zaradi nalog, kijih določa veljavna zakonodaja. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Znotraj te proračunske postavke smo pri dejavnostih, kjer so fiksni odhodki ( poslanski pavšali, izobraževanje 
poslancev ) in temeljijo na veljavni zakonodaji ( Poslovnik Državnega zbora, Zakon o poslancih ) upoštevali 
izhodišča Ministrstva za finance. Za leto 2005 smo glede na naš plan za leto 2004 predvidevali rast za 4,2%. 

Dodamo so načrtovana tudi sredstva za zasedanje Parlamentarne skupščine NATA, ki bo maja 2005 v Sloveniji. 

1175 - Strokovna pomoč poslancem 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za strokovno pomoč poslancem so se planirala v skladu z Odlokom o spremebi in dopolnitvi odloka o 
organizaciji in delu služb Državnega zbora ( Uradni list RS, št.: 63/2002 ) 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Vsakemu poslancu pripadajo sredstva, ki so določena v višini plače svetovalca DZ, na podlagi količnika za 
določitev osnovne plače, povečanega za pet plačilnih razredov. 

1202 - Prevozna sredstva - sredstva odprodaje drlavnega premoienja 

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na navedeni postavki so načrtovana sredstva odprodaje rabljenih prevoznih sredstev. Navedena sredstva bomo 
porabili za nakup novih prevoznih sredstev. 

124 ' Poročevalec 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri lastni dejavnosti Državnega zbora iz naslova Poročevalca gre za popolnoma neprofitno dejavnost. Prihodki so 
zato enaki odhodkom in ta sredstva ne obremenjujejo finančnega načrta Državnega zbora. Zaradi korektnosti jih je 
potrebno le prikazati. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Višina sredstev, potrebnih za opravdanje lastne dejavnosti za Poročevalca temelji na podlagi ocenjene realizacije 
odhodkov v letu 2004 in na podlagi predvidevanj povišanja cen in spremembe obsega poslovanja na tem področju v 
letu 2005. 

125 - Restavracija 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri lastni dejavnosti Državnega zbora iz naslova restavracije gre za popolnoma neprofitno dejavnost. Prihodki so 
zato enaki odhodkom in ta sredstva ne obremenjujejo finančnega načrta Državnega zbora. Zaradi korektnosti jih je 
potrebno le prikazati. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Višina sredstev, potrebnih za opravljanje lastne dejavnosti za Restavracijo temelji na podlagi ocenjene realizacije 
odhodkov v letu 2004 in na podlagi predvidevanj povišanja cen in spremembe obsega poslovanja na tem področju v 
letu 2005. 
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SPV/PD- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

121 DRŽAVNI ZBOR 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisol tolarjih 

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

proračuna 2004 proračuna 2004 
(D (2) 

Predlog Struld. predloga Indeks 
proračuna 2005 proračuna 2005 

P) (4) (5M3y<l) 

121 [DRŽAVNI ZBOR 

|l2n^JPrfarol2bOT^ 

(oi !|POLITIĆm SISTEM 

1|| 6.125.005 100,00| | 7.102.4271 ] 100,00| | 116,0| 

"1|| 6.125.005^1 100,00|j 7.102.42711" 100,00|| 116,0| 

6.125.005 100,00 7.102.427 100,00 116,0 
0101 Politični sistem 

01011201 Dejavnost državnega zbora 

6.12S.00S 

6.125.005 

100.00 

100,00 

7.102.427 

7.102.427 

100.00 

100,00 
ms 
116,0 
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Državni svet 
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01011204 - Dejavnost državnega sveta 

1. Opis podprograma 

Državni svet je po ustavi (96. člen) zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. V okviru 
podprograma Državni svet Republike Slovenije svoje poslanstvo uresničuje s tem, da predlaga državnemu zboru 
sprejem zakonov; daje mnenja državnemu zboru o vseh zadevah iz njegove prisojnosti; zahteva, da državni zbor 
pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča; zahteva od državnega zbora, da razpiše zakonodajni 
referendum; zahteva od državnega zbora, da odredi parlamentarno preiskavo o zadevah javnega pomena. Državni 
zbor lahko zahteva od državnega sveta, da poda mnenje o posameznih zadevah. Džavni svet organizira posvete z 
volilno bazo, javne razprave, predavanja domačih in tujih strokovnjakov za osvetlitev posameznih problemov glede 
aktualne problematike v zvezi z zakonodajo, ki se pripravlja ali pa je že v zakonodajnem postopku. V skladu z 
99.členom poslovnika državni svet sodeluje z organi s podobnimi pristojnostmi v drugih državah, z mednarodnimi 
parlamentarnimi institucijami in mednarodnimi oragnizacijami. Državni svet ima pravico, da lahko vloži Ustavnemu 
sodišču zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov. 

2. Pravne podlage 

Delo državnega sveta opredeljujejo: 
1. Ustava Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 33/1991,42/1997, 66/2000 in 24/2003), 
2. Zakon o državnem svetu (Ur. 1. RS, št. 44/1992), 
3. Poslovnik državnega sveta (Ur. 1. RS, št. 44/1993,14/1999), 
4. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Ur. 1. RS, ŠL 

48/1992), 
5. Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. I. RS, št. 49/1992 in 50/1992), 
6. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. 1. RS, št. 15/1994,13/1995,38/1996, 57/1996 in 59/2001), 
7. Zakon o ustavnem sodišču (Ur. 1. RS, št. 15/1994 in 64/2001), 
8. Poslovnik državnega zbora (Ur. 1. RS, št. 35/2002), 
9. Zakon o parlamentarni preiskavi (Ur. 1. RS, št. 63/1993, 63/1994 in 59/2000), 
10. Poslovnik o parlamentarni preiskavi (Ur. 1. RS, št. 63/1993,4/1999, 59/2000 in 38/2003). 

J. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji Državnega sveta Republike Slovenije izhajajo iz podprograma, poslanstva in ključnih nalog 
državnega sveta, kijih uresničuje s tem, da: 

predlaga državnemu zboru sprejem zakonov (zakonodajna iniciativa), 
daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz njegove pristojnosti, 
zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča (odložilni veto), 
zahteva od državnega zbora razpis referenduma o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom (zakonodajni 
referendum), 
zahteva od državnega zbora, da odredi preiskavo o zadevah javnega pomena (parlamentarna preiskava). 

Na zahtevo državnega zbora mora državni svet izreči mnenje o posamezni zadevi. 

Državni svet organizira posvete z volilno bazo, javne razprave, predavanja domačih in tujih strokovnjakov za 
osvetlitev posameznih problemov bodisi v zvezi z aktualno problematiko oz. v zvezi z zakonodajo, ki se pripravlja 
ali pa je že v zakonodajnem postopku. 

V skladu z 98. členom Poslovnika državni svet zahteva od drugih državnih organov pojasnila in podatke v zvezi z 
zadevami, kijih obravnava. 

V skladu z 99. členom Poslovnika državni svet sodeluje z organi s podobnimi pristojnostmi v drugih državah, z 
mednarodnimi parlamentarnimi institucijami in z mednarodnimi organizacijami. 

V skladu s 23. členom Zakona o ustavnem sodišču pa lahko državni svet vloži zahtevo ustavnemu sodišču za 
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Glavni letni cilji državnega sveta so predvsem: 
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zagotoviti uresničevanje, z ustavo, zakonom in dragimi podzakonskimi akti, določenih nalog državnega 
sveta; 
organiziranje posvetov z volilno bazo; 
organiziranje strokovnih posvetov, javnih razprav, predavanj za osvetlitev posameznih problemov glede 
aktualne problematike v zvezi z zakonodajo, ki se pripravlja ali pa je že v zakonodajnem postopku; 
mednarodno sodelovanje z državami s podobno parlamentarno ureditvijo in mednarodnimi organizacijami. 

Letni cilji državnega sveta so načrtovani v skladu z okvirji porabe pravic določenimi na seji Vlade Republike 
Slovenije. 

8131 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovane pravice porabe za plače v višini 174.987 SIT (v tisoč tolarjih), za prispevke in davke v 
višini 45.892 SIT (v tisoč tolarjih), povračila in nadomestila ter druge izdatke v višini 11.527 SIT (v tisoč tolarjih). 

Na postavki so načrtovane tudi pravice porabe za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v 
višini 2.005 SIT( v tisoč SIT). 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pri izračunu predlogov pravic porabe za plače je upoštevano: število zaposlenih, globalni kvantitativni okvirji 
razvoja, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance za pripravo predloga proračuna (Proračunski priročnik 2004- 
2005). 

Predlog finančnega načrta za leto 2005 je (zdelan ob predpostavki, da bo na dan 15.12.2004 stanje zaposlenih 26, od 
tega sta dva funkcionarja, dva pripravnika, ena delavka je zaposlena za 1/3 delovnega časa. Pri oceni sredstev za 
plače niso upoštevana sredstva za načrtovane dodatne zaposlitve v skladu s kadrovskim načrtom za leto 2005. 

Višina skupne pokojninske premije za posameznega javnega uslužbenca je načrtovana na podlagi Dogovora o višini 
in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za lemi dopust za leti 2004 in 2005 (Ur.l. RS, št 73/03) in 
Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur. L RS, št 73/03). 

Pri izračunu pravic porabe je upoštevano: število zaposlenih (brez funkcionarjev), izplačila za obdobje 12 mesecev. 

1218 - Sredstva za Izvedbo ZSPJS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovane pravice porabe za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - za odpravo 
nesorazmerij med plačami. 

2. JzhodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Skladno z Dogovorom o načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 je 
upoštevana polovica osnove za uskladitev plač od meseca julija 2005 dalje (1,52%) in sicer za 24 zaposlenih. 

8134 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so načrtovane pravice porabe za materialne stroške (za pisarniški in splošni material 
in storitve, posebni material in storitve, za stroške energije, vode, komunalne storitve in komunikacije, za prevozne 
stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, najemnine in zakupnine in druge operativne odhodke), ki so 
namenjeni za zagotavljanje pogojev za delovanje državnega sveta.Materialni stroški Državnega sveta Republike 
Slovenije so vezani tudi na delo državnega zbora. 

Upoštevano je bilo povečanje materialnih stroškov za revizorske storitve ter povečanje materialnih stroškov za 
pisarniški material, električno energijo, komunalne storitve, telefonske in druge poštne storitve, stroške vzdrževanja 
informacijskega sistema in stroške vzdrževanja klimatskih naprav skladno z Dogovorom o opravljanju storitev in 
dobavi blaga ter o plačevanju sorazmernega deleža določenih stroškov z dne 20.12.2002 sklenjenim med Državnim 
svetom Republike Slovenije in Državnim zborom Republike Slovenije. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pri izračunu predlogov pravic porabe je upoštevano: predviden enak obseg predlogov pravic porabe po posameznih 
podkontih in 4,2 odstotna povprečna letna rast cen v letu 2005. 
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2818 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki načrtovne pravice porabe so namenjene za zagotavljanje materialnih osnov v glavnem za nakup 
opreme, investicijsko vzdrževanje in obnove. 

2. Izhodiiča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pri izračunu predlogov pravic porabe je upoštevano: zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva in pisarniške 
opreme (dve sobi-2.600 SIT), nadgradnja informacijskega omrežja (9.540 SIT), zamenjava telekomunikacijske 
opreme in napeljav (obnova glasovalnega sistema-4.800 SIT), investicijsko vzdrževanje in obnove (800 SIT) in 
projektna dokumentacija za notranjo opremo za dve sobi-260 SIT). Vsi podatki so v tisoč tolarjih. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V načrt razvojnih programov državnega sveta za leto 2005 je vključen en projekt, ki zajema investicije manjših 
vrednosti, ki so potrebne za ohranjanje oziroma vzdrževanje obstoječega obsega osnovnih sredstev za izvrševanje 
rednih nalog. Naziv projekta je Obnova opreme in posodobitev voznega parka. 

8139 - Drugi odhodki za delo 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
* t 

V okviru proračunske postavke so načrtovane pravice porabe za izplačilo sejnin, za povračilo stroškov (potni 
stroški, stroški dnevnic, drugi dokumentirani stroški) in za stroške potovanj v tujino članom državnega sveta. 

. <• 
2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pri izračunu predlogov pravic porabe je upoštevano: število članov državnega sveta, ki opravljajo funkcijo 
nepoklicno (39), ocena aktivnosti članov državnega sveta v zvezi z opravljanjem funkcije, ocena števila sej 
zasedanja državnega sveta in delovnih teles v letu 2005, osnova za uskladitev plač v letu 2005 in povečanje stroškov 
prevoza in drugih stroškov za 4,2 odstotke. 

Osnova za načrtovanje drugih odhodkov za delo na drugih področjih je Zakon o državnem svetu, Sklep o merilih za 
izplačevanje sejnin za opravljanje funkcije in plače za poklicno opravljanje funkcije predsednika ter sekretarja 
državnega sveta št. 020-02/92-26/31 z dne 11.06.2003 in Sklep o povračilih stroškov članov Državnega sveta 
Republike Slovenije št 111-02/90-1 z dne 12.3.2003. 

poročevalec, št. 83/VII 2284 13. oktober2003 



SPU/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

122 DRŽAVNI SVET    

Bilanca odhodkov Leto 2005 
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Republiška volilna komisija 
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1. del 

0101 - Politični sistem   

1. Opis glavnega programa 

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP) 

Zagotavljanje z ustavo določenih pravic državljank in državljanov, da neposredno in z volitvami izvršujejo oblast. 

3. Glavni letni izvedbeni cilji 

v letu 2005 se ne predvideva rednih volitev na kateremkoli nivoju. 

Glede na določbe Zakona o postopku za ustanovitev občin in za določitev njihovih območij načrtujemo, da bi lahko 
bili izvedeni referendumi, kolikor bo takšna odločitev državnega zbora. 

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1213 - Republiška volilna komisija 

01011202 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
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2. del 

1213 ^ Republiška volilna komisija^ '■ 

01011202 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov  

1. Opis podprograma 

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

2. Pravne podlage 

Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, Zakon o 
postopku za ustanovitev občin in za določitev njihovih območij. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov. 

7660 - Plače 

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

7670 - Materialni stroški 

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Največji del stroškov je namenjenih za pokravanje najemnine in tekoče vzdrževanje prostorov na sedežu Republiške 
volilne komisije. Del stroškov bo nastal tudi zaradi vključitve RS v Evropsko unijo (izvedba volitev v Evropski 
parlament)in usklajevanje zakonodaje med članicami EU. 

2819 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 predvidevamo sredstva vložiti predvsem v dodelavo programske opreme za izvedbo lokalnih volitev ter 
sprotna popravila. 

7000 - Izvedba volitev v državni zbor 

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za izvedbo rednih volitev v državni zbor leta 2005 so planirana na podlagi obstoječe zakonodaje. Vsebuje 
stroške volišč, volilnih odborov, obveščanje volivcev, izvedbo glasovanja, javnih objav ter nadomestil članom 
volilnih organov. 

Ker bodo redne volitve v letu 2004 izvedene v jesenskem času (ustavni rok) predvidevamo, da bo potrebno del 
stroškov volitev, glede na plačilne roke, poravnavati tudi v začetku leta 2005. 

1289 - Referendum - preoblikovanje občin 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z ozirom na dejstvo, daje leto 2005 eno leto pred rednimi splošnimi volitvami v občinske svete in volitve županov, 
ter glede na določbe zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij na podlagi dosedanjih odločitev 
državnega zbora predvidevamo, da bo potrebno izvesti referendume bodisi za ustanovitev občin (eventuelno 
pokrajin), bodisi za njihovo teritorialno preoblikovanje. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva planiramo na podlagi višine sredstev, ki so bila v ta namen porabljena v letu 2002. 
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SPV/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

123 REPUBLIŠKA VOULHA KOMISIJA 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

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

proračuna 2004 proračuna 2004 
d) a> 

Predlog Strukt predloga Indeks 
proračuna 2005 proračuna 2005 

(3) (4) (5M3y(l) 

112X3 "^Repubulka volilna komisija 

joi | Ipolthćm sistem 

0101 Politični sistem 

01011202 Izvedba in nadzor volitev in 
referendumov 

1.453.217 100,00 255.117 
1.453.217 

1.453-217 
100.00 
100,00 

»5-112 
255.117 

123 {REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISLJA|j 1.453.217^1 100,00| | 25SJ17~^ | 100^ | 17,6^ 

1| 1.40.21711 100,00^1 255.11711 100,00i[| 17,6| 

100,00 

100.00 
100,00 

17,6] 

UA 
17,6 
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Varuh človekovih pravic 
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1. del 

01 - POLITIČNI SISTEM 

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP 

Varuh človekovih pravic je ustavna kategorija posebnega državnega organa, ki ne sodi niti v sodno niti ne v 
zakonodajno vejo oblasti. Njegov položaj je podoben položaju ustavnega sodišča. 

Poslanstvo varuha človekovih pravic izhaja iz Zakona o varuhu človekovih pravic (Ur. list RS, it 71/93 popr. 
15/94) s katerim je v 1. členu določeno, da se za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do 
državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil s tem zakonom ustanovi varuh 
človekovih pravic ter določijo njegove pristojnosti in pooblastila. 

Na področju svojega delovanja deluje na neformalen način, svojo avtoriteto črpa iz svojega položaja (samostojen in 
neodvisen organ) in ugleda v družbi. Varuh pri svojem delu ni omejen samo na neposredne kršitve v ustavi 
navedenih človekovih pravic in svoboščin, ampak lahko deluje v primeru kakršnekoli kršitve katerekoli pravice 
posameznika s strani nosilcev oblasti. Intervenira lahko tudi v primeru nepravičnega in slabega upravljanja 
izvajalcev oblasti v razmeiju do posameznikov. Upoštevajoč navedeno pomembno vpliva na razvoj in dvig pravne 
in upravne kulture v razmetjih med izvajalci oblasti in posamezniki. 

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

0101 Politični sistem 

0101 - Politični sistem   

1. Opis glavnega programa 

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

2. Glavni letni izvedbeni cilji 

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

3. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1214 - Varuh Človekovih pravic 
01011203 Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ' 
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2. del 

1214 - Varuh človekovih pravic       

01011203 - Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin  

1. Opis podprograma 

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

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

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

2. Pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije; 
Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP), (Uradni list RS št. 71/93, popr. 15/94); 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), (Uradni list RS št. 59/99,57/01, 59/01); 
Poslovnik varuha človekovih pravic (Uradni list RS št. 63/95, 54/98, 101/01). 
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3. Dolgoročni cilji podprograma 

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Glavni letni izvedbeni cilji so: 

Obravnava pobud, pogovori s pobudniki v uradu varuha in na brezplačni telefonski številki, poslovanje zunaj 
sedeža, obiski in nadzor zavodov za prestajanje kazni zapora in drugih prostorov, v katerih so osebe, ki jim je bila 
odvzeta prostost, ter drugih zavodov z omejeno svobodo gibanja, opravljanje pogovorov z osebami v omenjenih 
zavodih, izdelava poročil, izobraževanje za človekove pravice in promocija človekovih pravic. 

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

3095 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva predvidena za plače v letu 2005, izhajajo iz predloga kadrovskega načrta Varuha človekovih pravic za leto 
2005 in so usklajena z Navodilom za načrtovanje sredstev za plače v letu 2005. 

Potreben obseg sredstev za plače v letu 2005 je usklajen z Ministrstvpm za finance in upošteva kadrovski načrt 
varuha za leti 2004 in 2005. Skladno z navedenim so sredstva za plače določena v višini 330 mio SIT. 

n 
1266 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke v 

Na postavki Sredstev za izvedbo ZSPJS so v okviru proračunskih sredstev Varuha načrtovana sredstva potrebna za 
izvedbo ZSPJS. Obseg sredstev za izvedbo ZSPJS je načrtovan skladno z navodilom za načrtovanje sredstev za 
plače v letu 2004 in 2005. 

3419 - Materialni stroški t 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena delu varuha v letu 2005. Zajeti so stroški, ki nastajajo kot posledica dela, ki 
izhaja iz pristojnosti varuha po zakonu in poslovniku varuha Človekovih pravic in zakona o varstvu osebnih 
podatkov (poslovanje zunaj sedeža, izdelava in javna objava letnega in posebnih poročil, opravljanje neodvisnega 
nadzora nad varstvom osebnih podatkov, promocija in izobraževanje na področju človekovih pravic, usposabljanje 
in izobraŽevanje zaposlenih - posebej pomembno v zvezi z vstopom v EU (poudarek na evropskem pravu), stroški 
prevajanja, izvedencev, službenih potovanj, obratovalni stroški ter drugi stroški, potrebni za nemoteno delo). 
Upoštevana so tudi sredstva za plačilo storitev notranje revizije po zakonu o javnih financah ter izvedbo nalog in 
storitev po zakonu o varnosti in zdravju pri delu. 

7338 - Investicije in investicijsko vzdrlevanje drlavnih organov 

l. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju investicij varuh planira v letu 2005 sredstva za nadgrajevanje in posodobitev informacijskega sistema - 
strojne in programske opreme. Sredstva so namenjena nakupu in nadgradnji osebnih in prenosnih računalnikov. 
Vključena so tudi sredstva za tiskalnike. Preostala planirana sredstva na tej postavki so namenjena posodobitvi 
telekomunikacijske opreme (nadgradnja telefonske centrale, zamenjava telefonov) ter nakupu avdiovizualne 
opreme. 

Varuh v letu 2005 načrtuje zamenjavo obstoječega službenega vozila Renault Megane (1.4, letnik 1999) z novim 
vozilom po sistemu prodaje staro za novo. Tako je predvideno, da bodo sredstva za nakup novega službenega vozila 
delno zagotovljena s prodajo navedenega vozila delno pa iz proračuna. 

Proračunska postavka vključuje tudi sredstva namenjena vzdrževanju in obnavljanju poslovnih prostorov, ki jih 
varuh uporablja od leta 1997. Zaradi ohranjanja funkcionalnosti so v letu 2005 predvidena vlaganja v zamenjavo 
dotrajanega pisarniškega pohištva in pisarniške opreme ter določena vzdrževalna dela (npr. brušenje in lakiranje tal 
ipd.) 
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8621 - Osnovna sredstva - sredstva od prodaje drlavnega premoženja 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Varuh v letu 2005 načrtuje zamenjavo obstoječega službenega vozila Renault Megane (1.4, letnik 1999) z novim 
vozilom po sistemu prodaje staro za novo. Tako je predvideno, da bodo sredstva za nakup novega vozila, 
predvidoma v višini 4,900 mio SIT, delno zagotovljena s prodajo navedenega vozila delno pa iz proračuna za leto 
2005. 
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SPU/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

124 VARVH ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

Predlog sprememb Stnilct. sprem, 
proračuna 2004 proračuna 2004 

(1) (2) 

Predlog Strukt predloga Indeks 
proračuna 2005 proračuna 2005 

(3) (4) (5H3y(l) 

jl24 KVARPH ČLOVEKOVIH PRAVIC ~j\ 406.300 |i ~100"^0fr I 419.74711 lOO.OOfr | 103^ 

lUl^JVaru^tovetovtt ll 40630011 lOMOkl 419.74711 100,00|1 10351 

|oi | (POLITIČNI SISTEM 406.300 100,00 419.747 100,00 

Q10i Politični 

01011203 Varovanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin 

406.300 

406.300 

100.00 

100,00 

419,747 

419.747 
moa 
100,00 

103,3 

1033 

1033 
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125 

Pooblaščenec za dostop do 

informacij javnega značaja 
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1215 - Poabiasceirec za dostop do informacij javnega znacajgs 

01011205 - Dostop do informacij javnega značaja  

/. Op« podprograma 

Naioge in pristojnosti Pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja (v nadaljevanju Pooblaščenec) določa 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju ZDIJZ), (Ur. 1. RS, št. 24/2003). 

Pooblaščenec je samostojen državni organ, ki je pristojen za odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ 
zavrgel ali zavrnil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. 

Temeljna naloga Pooblaščenca je odločanje v pritožbenem postopku zoper odločitev prvostopenjskega organa, kije 
v celoti ali delno zavrnil zahtevo prosilca za dostop do informacij javnega značaja. Poleg izrecne zakonske 
pristojnosti pa je namen ustanovitve pooblaščenca tudi sodelovanje pri oblikovanju okvirov standardov in obsega 
informacij, ki jih je šteti kot javne, zlasti v odnosu do informacij, ki imajo elemente podatkov, ki jih je moč šteti kot 
podatke zaupne narave. 

Področje informacij javnega značaja predstavlja v našem prostoru relativno novost, čeprav je pravico do dostopa do 
informacij opredelila že ustava v svojem 39. členu. Izvršljivost te pravice in pravno varstvo v tem postopku pa je 
zagotovljeno šele s sprejetjem ZDIJZ. Ta zakon določa, daje informacija javnega značaja tista informacija, ki izvira 
iz delovnega področja organa, ki ga zakon zavezuje k dajanju informacij javnega značaja. Naloga Pooblaščenca bo 
tudi določitev definicije, kaj je informacija javnega značaja. 

Eno temeljnih načel ZDIJZ-jaje gotovo načelo transparentnosti in pomeni, daje država v najširšem smislu zavezana 
delovati odprto in dostopno, glede svojega delovnega področja javnosti. ZDIJZ in v povezavi z 39. členom Ustave je 
tako pravnim kot fizičnim osebam omogočen prost dostop do informacij javnega značaja in jim je torej poleg 
pasivne pravice do sprejemanja informacij zagotovljena tudi aktivna pravica zahtevati in pridobiti določene 
informacije, ki imajo javni značaj. 

Pooblaščenec bo torej v prvi vrsti nudil pravno varstvo v pritožbenem postopku, poleg tega pa skušal v najširše 
smislu varovati pravice državljanov v postopkih in zahtevah za pridobitev informacij javnega značaja. 

2. Pravne podlage 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. 1. RS, št. 24/2003). 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zagotoviti ustrezno pravno varstvo državljanom in drugim, ki jim zakon ZDIJZ daje pravico 
zahtevati pridobitev informacij javnega značaja in oblikovati standarde, ki bodo določili obseg informacij, ki 
spadajo v delovno področje zavezancev za posredovanje teh informacij. 

Cilj je tudi promocija in izobraževanje na področju razumevanja pomena pravice do informacij in s tem poudarjanje 
transparentnosti delovanja države. 

4- Letni izvedbeni cilji podprograma 

so: 

odločanje o pritožbah zoper odločbe s katero je organ zahtevo za dostop do informacij, javnega značaja 
zavrnil ter 
odločanje o pritožbi zoper sklep s katerim je organ zahtevo ovrgel 
sodelovanje pri pripravi predpisov, ki se nanašajo na podzakonske akte ZDIJZ 
sodelovanje z drugimi institucijami (predvsem varuhom človekovih pravic) in uradnimi osebami, ki so jih 
organi določili kot pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 
oblikovanje neformalnega posvetovalnega telesa, ki bi bil sestavljen iz vseh vej oblasti, v katerem bi 
oblikovali posamezna stališča do vprašanj in delom kijih bo oblikovala praksa 

*267 - Plače 

I- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pooblaščenec je samostojni državni organ, torej neodvisen od izvršilne veje oblasti, zato je potrebno zagotoviti tudi 
ustrezno kadrovsko podporo pri vodenju finančnih in kadrovskih zadev. Iz tega razloga se predvideva zaposlitev 
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vodje finančno kadrovskega sektorja, prav tako pa je potrebno opozoriti, da obstaja velika verjetnost povečanja 
obsega dela pooblaščenca do te mere, da bo potrebno zaposliti še dodatne strokovne sodelavce. 

Proračunska postavka za plače vsebuje vse izdatke, ki se nanašajo na plače, razen sredstev za izvedbo ZSPJS. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izračuni predlogov temeljijo na Proračunskem priročniku Ministrstva za finance in drugih predpisih, ki določajo 
plačno problematiko. 

12 71 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški so načrtovani v višini 14.223.000 SIT. Največji delež stroškov predstavljajo najemnine in 
zakupnine za poslovne prostore ter običajni pisarniški in splošni material ter storitve. Sredstva, ki so planirana v 
okviru postavke so namenjena nemotenemu delu Pooblaščenca v letu 2005. 

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški so neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti in nalo^ Pooblaščenca. 

1273 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnik organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 se predvideva povečan obseg dela. Zaradi zagotovitve nemotenega dela planiramo v letu 2005 nakup 
dodatnih investicijskih sredstev (pisarniškega ^pohištva, računalnikov in druge investicijske opreme). 

Prav tako je do leta 2005 težko predvideti ali bo sedanja lokacija še ustrezna, zato je ob spremembi lokaciji in 
morebitnem povečanju št. zaposlenih potrebno predvideti dodatna sredstva za investicije. 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov 

12S POOBLAŠČENEC ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Leto 2005 

v tisož tolarjih 

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strnkt predloga Indeks 
gptt/ptt/pdp/^pv/ppp proračun* 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 SPU/PU/PPP/GPR/PPR m a) (3, (4) (5H3y(l) 

|l25 [POOBLAŠČENEC ZA DOSTOP DO I 
'informacij javnega značaja I 

53.261! 100,00| 57.836 \ 100,00^ 108,6^ 

|1215 ^[Pooblaščenec za dostop do Informacij 
Ijavnegaznačaia | 

|| 53.261 11 100,00| | 57.836 ki 100,00^ j 108,6^ 

• - 

[01 [jPOLrriČNI SISTEM 53.261 100,00 57.836 100,00 108,6 

0101 

01011205 Dostop do informacij javnega značaja 53.261 
100,09 
100,00 

57.836 

57.836 

100.00 

100,00 

108.6 

108,6 
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Ustavno sodišče 
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1311 - Ustavno sodišče __ 
1 - | 

A - Bilanca odhodkov 

01011301 - Ustavno sodišče in njegovo delovanje  

1. Opis podprograma 

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

2. Pravne podlage 

Zakon o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94), Poslovnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 49/98 in 30/02), Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98 in 30/02). 

J. Dolgoročni cilji podprograma 

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

Ključni cilj je učinkovitost poslovanja sodišča, da kljub stalnemu naraščanju števila novih zadev dosežemo 
povprečni rok reševanja zadev prej kot v dveh letih in da v letu 2005 zagotovimo rešitev vseh zadev v roku, ki ne bo 
daljši od dveh let. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Večje število novih svetovalcev v letu 2004, ob enakem številu sodnikov, ne pomeni avtomatično večjega števila 
rešenih zadev, zato bomo v letu 2005 zaokrožili aktivnosti zadnjih treh let in bomo organizacijo dela postavili na 
nove temelje in zagotovili njeno delovanje, da bomo v tem letu dosegli reševanje zadev v postopkih pred Ustavnim 
sodiščem v razumnem roku. 

Z novo organizacijo dela in ob podpori informacijske tehnologije in urejenih materialnih pogojih dela, bomo dosegli 
usklajeno in učinkovito delovanje vseh zaposlenih na Ustavnem sodišču tako, da bo enakemu številu ustavnih 
sodnikov v enakem času uspelo rešiti več zadev. 

3007 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plače funkcionarjev (predsednik, osem sodnikov in generalni sekretar)Ustavnega sodišča se bodo v letu 2004 
določile v skladu z načeli, določenimi v Zakonu o ustavnem sodišču ter v skladu z določbami Zakona o javnih 
uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zato v letu 2005 ne predvidevamo sprememb. 

Enako velja tudi za plače sodnega osebja, ki jih bomo leta 2004 smiselno uredili na podlagi nove zakonodaje in 
novih kolektivnih pogodb. 

Načrtujemo, da bomo v letu 2005 dosegli naslednjo strukturo zaposlenih (poleg funkcionarjev): 82 sodelavcev za 
polni delovni čas, 3 sodelavcev s tretjinskim delovnim časom in 2 sodelavcev za petinski delovni čas. Pod pogojem, 
da bomo v letu 2004 realizirali vse načrtovane zaposlitve, načrtujemo v letu 2005 realizirati še naslednje nove 
zaposlitve: 1 pomočnika generalnega sekretarja, 4 svetovalce in 3 strokovne sodelavce ter 2 svetovalca s petinskim 
delovnim časom v strokovni službi. 

Brez novih zaposlitev Ustavno sodišče ne bo moglo uspešno opravljati z ustavo in zakoni določenih nalog. Predlog 
finančnega načrta ne vsebuje sredstev za nove zaposlitve, ampak bodo po potrebi zagotovljena iz proračunske 
rezerve. 
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Plače so načrtovane v skladu s parametri, ki jih je določilo Ministrstvo za finance. Kljub temu, da Se niso sprejeti vsi 
podzakonski predpisi inje praktično nemogoče natančno načrtovati plače za leto 2005, pričakujemo, da bo leta 2004 
plačni sistem v celoti vzpostavljen in bomo lahko izvedli ustrezne prilagoditve. Načrtovana sredstva zato pravzaprav 
predstavljajo obseg izplačil po sedanji ureditvi plač ob upoštevanju realizacije novih zaposlitev v letu 2004 in 
kvantitativnih izhodišč ter predvideno rast glede na leto 2004. 

V skladu s predpisi so načrtovana tudi sredstva za izplačilo drugih osebnih prejemkov in sredstva za napredovanja 
zaposlenih. 

1291 ' Sredstva za izvedbo ZSPJS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so načrtovana bruto izplačila plač v skladu z navodili MF. 

3331 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pričakujemo, da se bodo materialni stroški v letu 200S stabilizirali, saj ne načrtujemo novih investicij v prostore, ki 
bi lahko povzročili nesorazmerno povečanje, ki ga načrtujemo za leto 2004. Rast materialnih stroškov smo zato 
načrtovali v skladu z navodili MF. Ob tem predvidevamo, da bo pripad novih zadev potekal v enakih trendih kot 
zadnja tri leta. 

Večji porast stroškov načrtujemo za strokovno literaturo in izobraževanje (nove zaposlitve). 

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

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo Izračuni predlogov pravic porabe 

Obseg materialnih stroškov načrtujemo na podlagi veljavnih pogodbenih cen, pričakovanega porasta števila 
zaposlenih in števila rešenih zadev ter možnih racionalizacij. Upoštevamo tudi dodatne potrebe, ki izhajajo iz 
delovnega procesa. 

Še vedno bo velik poudarek na stroških za izobraževanje in strokovno literaturo, saj pričakujemo, da bomo šele leta 
2005 dosegli optimalno stopnjo zaposlenosti. 

Materialni stroški za vzdrževanje prostorov se bodo stabilizirali na obsegu iz leta 2004 in načrtujemo samo 
predvideno rast cen. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 pričakujemo še vedno višjo rast števila rešenih zadev, zaradi česar moramo za enako stopnjo načrtovati 
rast poštnih stroškov in za pisarniški material kot za leto 2004. 

Realizacija novih zaposlitev v letu 2005 zahteva večji poudarek izobraževanju ter nabavi strokovne literature, če naj 
novi sodelavci čim prej začnejo optimalno delovati, saj dosedanje izkušnje kažejo, da je zaradi visoke strokovne 
zahtevnosti sicer potrebno od pol do enega leta, da dosežemo ta cilj. 

2820 - Investicije in investicijsko vzdrlevanje driavnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovano izdelavo protipotresne analize zgradbe Ustavnega sodišča na Beethovnovi ulici 10 in na njeni podlagi 
predvideno možnost racionalne protipotresne ureditve smo zaradi znane proračunske situacije odložili v leto 2006. 
Prav tako tudi obnovo spodnjega dela pročelja stavbe, čeprav posamezni deli že odpadajo in bi jo bilo nujno 
potrebno sanirati, preden bodo poškodbe večje in postale nevarne za mimoidoče. 

Posebno pozornost bomo še naprej posvečali vlaganju v informatiko kot enega od temeljev bolj učinkovitega dela. 
Zaključili bomo razvoj in posodabljanje lastne programske opreme v okviru nadgradnje informacijskega sistema 
Ustavnega sodišča (PUS) ter posodobili sistemsko programsko opremo. Z razvojem bomo nadaljevali, saj ne 
moremo dopustiti zaostanka na tem področju. 

Zamenjali bomo odsluženo birotehnično opremo in dokupili dodamo potrebno opremo za novo pridobljene prostore. 
Potrebno bo dokupiti tudi nekaj pisarniške opreme in pohištva za razpravno dvorano. 

V voznem parku ne načrtujemo zamenjav službenih vozil. 
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Z letom 2003 smo predvidoma zaključili večja vlaganja v ureditev primernih prostorov za zaposlene in v naslednjih 
2-3 letih predvidevamo samo stroške za redno vzdrževanje prostorov, razen če bo predvidena protipotresna analiza v 
letu 2006 zahtevala nujne ukrepe za sanacijo dela zgradbe na Beethovnovi 10. 

Zamenjavo informacijske in telekomunikacijske opreme zagotavljamo na podlagi strokovnega mnenja, da ni več 
primerna in ne glede na pričakovano dobo uporabnosti. Enako velja tudi za drugo opremo. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev projektov je opravljena v okviru obrazložitve dejavnosti. 

3655 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva predstavljajo stroške za mednarodno oziroma meddržavno sodelovanje sodelovanje 
funkcionarjev in bodo bistveno nižji kot leta 2004 (zaradi mednarodne konference), čeprav pričakujemo leta 2005 
bolj intenzivno mednarodno sodelovanje. Načrtovana so tudi sredstva za protokolarne obiske ustavnega sodišča. 

8752 ' Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj 

l. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

t. 
8421 - Premičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

2. IzhodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Osnovno izhodišče pri zamenjavi opreme je strokovna ocena, da oprema ni več optimalno uporabna za pričakovano 
stopnjo zahtevnosti dela na posameznem področju in ne predvidena življenjska doba. Večina opreme je zato 
starejše, nekaj informacijske opreme pa iz tega razloga zamenjamo tudi pred iztekom pričakovane življenjske dobe. 

131 - Gostinska dejavnost za potrebe državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo kračuni predlogov pravic porabe 

Osnovno izhodišče je zagotoviti možnost, da se čim več zaposlenih med odmorom za malico prehranjuje v za to 
določenih prostorih na Beethovnovi 10 in se tako optimalno izkoristi temu namenjen čas. 

147 - Izdaja odločb in sklepov Ustavnega sodišča 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo kračuni predlogov pravic porabe 

Informiranost strokovne javnosti o posameznih odločbah Ustavnega sodišča je zelo nizka, zato skušamo z 
izdajanjem odločb in sklepov in njihovo distribucijo zagotoviti boljšo informiranost in posledično boljšo pravno 
varnost posameznikov. 

8906 - Premičnine - sredstva odškodnine 

l. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva predstavljajo nakazilo zavarovalnic in so namenjena popravilu službenih vozil in službenih stanovanj. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 

01011301 - Ustavno sodišče in njegovo delovanje   

6638 ' Dolgoročna stanovanjska posojila 

l. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Načrtujemo rešitev stanovanjskega problema enemu zaposlenemu. 
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SPU/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

131 USTAVNO SODIŠČE 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

Predlog sprememb Strukt sprem, 
proračuna 2004 proračuna 2004 

(1) (2) 

Predlog Strukt predloga Indeks 
proračuna 2005 proračuna 2005 

O) (4) (5H3y(l) 

131 jUSTAVNO SODIŠČE 

llŽirjlfttavninjod^e^ 

|01 | [POLITIČNISISTEM 

1.012.322^ 

"II 1.01X3221 f lOO.OOfr [" 

100,00j j 1.053.5181 

1.053.518 | [ 

100,001 P 104,1> 

100,00l|| 1040| 

1.012.322 100,00 1.053.518 100,00 

0101 Politični sistem 
01011301 Ustavno sodišče in njegovo delovanje 

1.012322 

1.012.322 

100.00 

100,00 
JL25M1S 
1.053.518 

100.00 
100,00 

104,1 

1M1 
104,1 
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SPV/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI " Račun finančnik terjatev bt naloib 

131 USTAVNO SODIŠČE 

Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

Predlog sprememb Strukt sprem. Predlog Strukt predloga Indeks 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 
.  (1)  (2) (3) (4) (5H3y<l) 

131 IUSTAVNO SODIŠČE | 01 100,00| 4.0001 100,00^ \ 

11311 HUstavno sodišče || 0 )|I -| | 4.0001 j 100,00| j 

01 POLITIČNI SISTEM 0 - 4.000 100,00 - 
0101 Politični sistem 2 ; 4.000 100.00 

01011301 Ustavno sodišče in njegovo delovanje 0 - 4.000 100,00 
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Računsko sodišče 

4 
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02031301 - Dejavnost Računskega sodišča  

/. Opis podprograma 

Dejavnost računskega sodišča je revidiranje poslovanja uporabnikov javnih sredstev. 

Po Zakonu o računskem sodišču (ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) revidiranje, ki ga izvaja računsko sodišče, 
lahko obsega: 

akte o preteklem kakor tudi o načrtovanem poslovanju uporabnikov javnih sredstev, 
pravilnost poslovanja uporabnikov javnih sredstev, 
smotrnost poslovanja uporabnikov javnih sredstev. 

Poleg osnovne dejavnosti, opravlja računsko sodišče tudi svetovalno dejavnost tako, da : 
daje priporočila med izvajanjem revizij in v času razčiščevalnih sestankov z revidiranci, 
daje pripombe k delovnim osnutkom zakonskih besedil in drugih predpisov, 
lahko sodeluje na posvetih in seminaijih o javnofinančnih vprašanjih, 
daje mnenja o javnofinančnih vprašanjih. 

Računsko sodišče lahko samostojno ali v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizije* izdaja tudi standarde za 
revidiranje poslovanja uporabnikov javnih sredstev, ki se nanašajo na izvrševanje osnovne pristojnosti računskega 
sodišča; revizijske priročnike in drugo strokovno literaturo, pomembno za razvoj revizijske stroke. 

Sredstva za opravljanje dejavnosti so načrtovana na različnih proračunskih postavkah v skupnem znesku 1.572.943 
tisoč tolaijev. 

Finančni načrt računskega sodišča sestavljajo naslednje proračunske postavke: 
5911 Plače, 
5914 Materialni stroški, 
2822 Investicije in investicijsko vzdrževanje, 
1306 Sredstva za izvedbo zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 

Za leto 2005 se na proračunski postavki 1093 - Odprodaja državnega stvarnega premoženja načrtujejo tudi 
namenska sredstva v znesku 500 tisoč tolaijev. 

2. Pravne podlage 

Pravne podlage za delovanje računskega sodišča izhajajo iz Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 
21/94, 42/97, 66/00). Računsko sodišče, kot najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in 
celotne javne porabe, je pri svojem delu neodvisno in ima ureditev in pristojnosti določene v ZRacS-1. 

Način in postopek izvrševanja revizijske pristojnosti računskega sodišča in njegovega delovanja določajo poslovnik 
(Uradni list RS, št. 91/01) in drugi splošni akti. * 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Osnovni dolgoročni cilj računskega sodišča je, da pri danih pogojih in razpoložljivem revizijskem času čim bolje 
izpolni obveznost iz četrtega odstavka 25. člena ZRacS-1. 

Računsko sodišče mora vsako leto revidirati: 
pravilnost izvršitve državnega proračuna (pravilnost poslovanja države) 
pravilnost poslovanja javnega zavoda za zdravstveno zavarovanje, 
pravilnost poslovanja javnega zavoda za pokojninsko zavarovanje, 
pravilnost poslovanja ustreznega števila mestnih in drugih občin, 
poslovanje ustreznega števila izvajalcev gospodarskih javnih služb, 
poslovanje ustreznega števila izvajalcev negospodarskih javnih služb. 

Pogoje, pri katerih računsko sodišče izpolnjuje zakonsko obveznost, lahko strnemo v količino, ki jo imenujemo 
razpoložljivi revizijski čas. Merimo ga v revizor-dnevih. Osnovni cilj računskega sodišča v posameznem letu je 
torej: pri razpoložljivem revizijskem času čim bolje izpolniti obveznost iz četrtega odstavka 25. člena ZRacS-1. 

Poleg osnovnega cilja mora računsko sodišče uresničevati še naslednje cilje: 
pripravljati se na nove naloge po včlanitvi Slovenije v Evropsko unijo, 
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sodelovati z Evropskim računskim sodiščem in nacionalnimi vrhovnimi revizijskimi institucijami in se 
čimbolje uveljavljati v mednarodnem okolju, 
izpopolnjevati usposobljenost revizoijev za zahtevne revizijske naloge. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Na podlagi pregleda izvrženih ciljev preteklega leta, računsko sodišče sprejme program dela za izvrševanje 
revizijske pristojnosti za tekoče leto. Program dela za leto 2005 bo opredeljen količinsko in strukturno s členitvijo 
revidiranja na določenih področjih. Pri tem bodo upoštevani vsi navedeni cilji računskega sodišča in razpoložljivi 
revizijski čas, ob upoštevanju eventuelno prenesenih revizijskih nalog iz prejšnjega leta. Poleg nalog, neposredno 
povezanih z izvrševanjem revizijske pristojnosti, se bo pri načrtovanju porabe razpoložljivega revizijskega časa 
poleg običajnega usposabljanja revizoijev v letu 2005 upoštevalo še usposabljanje revizoijev za pridobitev naziva 
preizkušeni državni revizor. 

5911 - Plače 

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Cilji računskega sodišča so usmeijeni v pravočasno in kakovostno izvajanje revizij ter poročanje o izsledkih revizij. 
Te cilje dosegamo z razpoložljimi kadri in aktivno politiko zaposlovanja. Razpoložljivi kadri so tudi osnova za 
določitev revizijskih zmogljivosti za posamezno leto. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Finančna sredstva za plače so načrtovana skladno z navodili za načrtovanje pravic porabe za plače in ob upoštevanju 
razpoložljivega kadra. Še vedno bo potrebna aktivna kadrovska politika, saj v nasprotnem primeru računsko sodišče 
ne bo imelo kadrovskih kapacitet za opravljanje revizijske dejavnosti v obsegu, kot jo določa zakon. 

Načrtovana sredstva so: 
plače za zaposlene >, „ 784.228 tisoč tolaijev 
davek na izplačane plače 86.265 tisdč tolaijev 
prispevki za socialno varnost 126.261 tisoč tolaijev 
povračila prehrane med delom, prevoznih stroškov, ločenega življenja 46.540 tisoč tolaijev 
regres za letni dopust in drugo 36.052 tisoč tolaijev 

V okviru te postavke načrtujemo tudi sredstva za zakonsko predpisano izplačevanje nadomestil članom računskega 
sodišča in vrhovnim državnim revizoijem. Na podlagi Odloka o imenovanju predsednika, namestnika predsednika 
in članov Računskega sodišča Republike Slovenije številka 700-04/94-18/1 z dne 9. decembra 1994 (Uradni list RS, 
št. 7/94), 33. in 41. člena ZRacS-l in uradnega datuma nastopa opravljanja funkcije, v letu 2004 preneha funkcija 
članom računskega sodišča in vrhovnim državnim revizoijem. Po zakonu imajo za dvanajst mesecev pravico do 
nadomestila plače v višini, ki bi jo prejemali, če bi opravljali fukcijo. Načrtujemo, da se bodo tudi v letu 2005 
izplačevala nadomestila osmim /8/ funkcionaijem, in sicer enemu /1/ za dvanajst mesecev, enemu /1/ za tri mesece 
in šesdm /6/ za dva meseca. Načrtovana sredstva za izplačila nadomestil so: 

plače 35.849 tisoč tolaijev 
davek na izplačane plače 5.377 tisoč tolaijev 
prispevki za socialno varnost 5.772 tisoč tolaijev 

Na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
73/03) je za posameznega javnega uslužbenca določena višina skupne pokojninske premije. Za leto 2005 je 
načrtovano izplačilo premij v znesku 9.453 tisoč tolaijev. 

Ocena celotnih izdatkov za plače in nadomestila je 1.135.797 tisoč tolaijev, od tega za plače 820.077 tisoč tolaijev, 
za dajatve 223.675 tisoč tolaijev, za povračila in druge izdatke zaposlenim 82.592 tisoč tolaijev, ter za premije 9.453 
tisoč tolaijerv. 

3. Planirani indikatorji 

V načrtovanih sredstvih za opravljanje dejavnosti računskega sodišča predstavljajo sredstva za plače in nadomestila 
72 odstotni delež. 

1306 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

l. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 
(Uradni list RS, št. 73/03) je določeno obračunavanje in izplačevanje dogovoijene uskladitve osnovnih plač 
zaposlenih v javnem sektoiju. 
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2. IzhodiSća in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Na podlagi Dogovora o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 
2005 (Uradni list RS, št 73/03) se osnovne plače od julija 2004 dalje uskladijo le za 1,56 odstotka, odstotek v višini 
1,56 pa je namenjen za izvedbo zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Uskladitev plač je določena tudi za leto 
2005, in sicer od julija dalje se osnovne plače uskladijo za 1,52 odstotka; odstotek v višini 1,52 pa je tudi v letu 2005 
namenjen za izvedbo zakona. Načrtovana finančna sredstva za izvedbo zakona znašajo 20.936 tisoč tolarjev. 

3. Planirani indikatorji 

V načrtovanih sredstvih za opravljanje dejavnosti računskega sodišča predstavljajo načrtovana sredstva dvo odstotni 
delež. 

5914 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje revizijskega dela 
in poročanje o opravljenih revizijah. 

Vključujejo predvsem: 
zagotavljanje optimalnega upravljanja in vzdrževanja opreme in prostorov (vzdrževanje računalniške in 
komunikacijske opreme, oskrba z električno in podobno energijo), 
zagotavljanje optimalnih delovnih in drugih pripomočkov ter storitev za opravljanje revizijskega dela 
(pisarniški in podobni material; računalniške storitve; poštne, telegrafske in podobne storitve; strokovno in 
drugo literaturo), X. 
zagotavljanje povračil stroškov za opravljanje revizijskega dela na terenu in za sodelovanje z zunanjimi 
strokovnimi institucijami, 
izpopolnjevanje usposobljenosti revizorjev za zahtevne revizijske naloge in strokovno usposabljanje 
zaposlenih, "* 
sodelovanje z nacionalnimi vrhovnimi revizijskimi institucijami. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pretežni del (62 odstotkov) materialnih stroškov načrtujemo kot posredne, 38 odstotkov materialnih stroškov pa kot 
neposredne stroške. Načrtovana finančna sredstva za materialne stroške so v primeijavi s preteklimi leti bistveno 
manjša zaradi spremenjenega načina evidentiranja najemnin poslovnih prostorov. V skladu z navodili se od 1. 1. 
2004 dalje najemnine poslovnih prostorov - finančni najem evidentirajo kot investicijski odhodki. 

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

Ocenjujemo, da bodo posredni materialni stroški 119.510 tisoč tolaijev. V tej oceni je več kot polovico (66 
odstotkov) načrtovanih sredstev za normalno opravljanje dejavnosti računskega sodišča (stroški upravljanja 
prostorov in opreme, pisarniški in podobni material ter druge storitve), 13 odstotkov pa za vzdrževanje računalniške, 
telekomunikacijske in druge opreme. Načrtujemo tudi minimalna sredstva za vzdrževanje službenih stanovanj, 
katere uporabljajo funkcionaiji računskega sodišča. Za sodelovanje z revizijskimi institucijami in strokovnjaki so 
načrtovana sredstva v višini 6 odstotkov, za pripravo in izdelavo letnega poročila ter brošure o računskem sodišču 
pa v višini 5 odstotkov. Preostala načrtovana sredstva v višini 10 odstotkov so načrtovana za povračila stroškov za 
opravljanje revizijskega dela na terenu. 

Za neposredne stroške načrtujemo 2.944 tisoč tolaijev več v primeijavi s preteklim letom. 

Kot neposredne materialne stroške obravnavamo stroške za multilateralno in bilateralno mednarodno sodelovanje ter 
stroške za izobraževanje. 

Mednarodno sodelovanje obsega: 
obiske naših delegacij pri drugih vrhovnih revizijskih institucijah, 
obiske tujih delegacij pri nas, 
udeležbe na mednarodnih konferencah, posvetovanjih in seminaijih, 
udeležbe na kongresih in sestankih delovnih teles mednarodnih združenj INTOSAI, EUROSAI. 

Izobraževanje obsega: 
udeležbo na seminaijih doma in v tujini, 
delno povračilo šolnin, 
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organiziranje izobraževalnih dni računskega sodišča konec leta, 
strokovno usposabljanje v tujini (VRI Velike Britanije), 
usposabljanje za pridobitev naziva "preizkušeni državni revizor". 

Ocena neposrednih materialnih stroškov v letu 2005 je 27.060 tisoč tolaijev za mednarodno sodelovanje in 44.940 
tisoč tolaijev za izobraževanje. Za mednarodno sodelovanje načrtujemo '2.910 tisoč tolaijev in za izobraževanje 
3.687 tisoč tolaijev več v primeijavi s preteklim letom. 

Načrtovani materialni stroški za leto 2005 so 191.510 tisoč tolaijev, in sicer 
posredni stroški 119.510 tisoč tolaijev 
neposredni stroški 72.000 tisoč tolaijev 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Ob upoštevanju dejavnosti na tej proračunski postavki je potrebno posebej opozoriti na strokovno usposabljanje 
revizoijev za pridobitev naziva preizkušeni državni revizor in državni revizor. Strokovno usposabljanje bo v tem 
letu zaključeno. 

4. Planirani indikatorji 

V načrtovanih sredstvih za opravljanje dejavnosti računskega sodišča predstavljajo materialni stroški 12 odstotni 
delež. 

2822 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo pravočasno in kakovostno izvrševanje 
revizijskega dela. Osredotočene so predvsem na zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev, kar pa načrtujemo z: 

postopnim pridobivanjem poslovnih prostorov, 
posodabljanjem in modernizacijo računalniške, programske in telekomunikacijske opreme, 
vlaganjem v že obstoječo opremo in prostore s ciljem, da podaljšamo dobo koristnosti in preprečimo 
škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilnega vzdrževanja, 
nakupom nadomestne opreme v primerih poškodovane in tehnično tehnološko zastarane opreme. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Finančna sredstva za investicijske odhodke v znesku 224.200 tisoč tolaijev so načrtovana za: 
Nakup poslovnih prostorov - finančni najem: 174.000 tisoč tolaijev 
Nakup opreme: 38.500 tisoč tolaijev 
Investicijsko vzdrževanje in obnove: 11.700 tisoč tolaijev 

Pretežni del (78 odstotkov) načrtovanih investicijskih izdatkov je namenjen za najemnino poslovnih prostorov 
(najem s postopnim odkupom). Osnova za načrtovanje izdatkov je spremenjeno navodilo glede evidentiranja 
tovrstnih odhodkov in veljavna najemna pogodba s postopnim odkupom. 

Načrtovani izdatki za nakup opreme (17 odstotkov) so za nakup pisarniškega pohištva, pisarniške opreme ter za 
nakup telekomunikacijske opreme (manjše investicije) v znesku 3.'500 tisoč tolaijev in so nadomestni nakup - 
zamenjava poškodovane in izrabljene opreme. Tudi letošnje leto načrtujemo sredstva za nakup stanovanjske opreme 
v znesku 2.000 tisoč tolaijev - tudi to je nadomestni nakup. Pretežni del načrtovanih investicijskih izdatkov je 
namenjen za modernizacijo in nakup dodatne računalniške in programske opreme ter drugih neopredmetenih 
osnovnih sredstev. Za nakup prenosnih in osebnih računalnikov, strežnika, licenc, za nadaljni razvoj intraneta, za 
razvoj komunikacijskega omrežja, dodatne tračne enote za izdelavo varnostnih kopij in druge programske opreme je 
načrtovano 33.000 tisoč tolaijev. 

Za leto 2005 načrtujemo tudi sredstva za posodobitev programske opreme, komunikacijskega omrežja in naprav v 
znesku 6.700 tisoč tolaijev. Po sklepu Vlade Republike Slovenije št. 360-03/94 je bilo računskemu sodišču 
dodeljeno šest službenih stanovanj. Načrtovana finančna sredstva v letu 2004 ne bodo zadoščala za obnove 
stanovanj v celoti, zato načrtujemo sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje stanovanj Še v letu 2005, in sicer v 
znesku 5.000 tisoč tolarjev. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Načrtovani projekti so naložbe v pridobitev poslovnih prostorov, v povečanje in ohranjanje premoženja s katerim 
upravlja računsko sodišče oziroma država in po vrednosti predstavljajo manjše investicije. 

Načrtovane aktivnosti bodo predvsem omogočile zanesljivejše in varnejše delovanje celotnega informacijskega 
sistema, hitrejši pretok podatkov znotraj komunikacijskega omrežja in povečale učinkovitosti delovnih procesov. 
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V projekt "nakup poslovnih prostorov - finančni najem" je vključena pridobitev poslovnih prostorov, kijih računsko 
sodišče zaseda na Slovenski 50, na podlagi finančnega najema. 

Glede na to, da pretežni del načrtovanih sredstev za nakup opreme vključuje nakup računalniške in programske 
opreme, smo v letu 2005 za manjSe investicije določili dva projekta in sicer: 

"zamenjava opreme" in "nakup računalniške in programske opreme". 

Projekt "zamenjava opreme" v znesku 10.500 tisoč tolaijev vključuje: 
nakup pisarniškega pohištva 1.000 tisoč tolaijev, 
nakup pisamiSke opreme 2.000 tisoč tolaijev, 
nakup telekomunikacijskih naprav 500 tisoč tolaijev, 
nakup stanovanjskega pohištva 2.000 tisoč tolaijev, 
investicijsko vzdrževanje - obnove stanovanj 5.000 tisoč tolaijev. 

Projekt "nakup računalniške in programske opreme" v znesku 39.700 tisoč tolaijev pa vključuje: 
nakup računalniške in programske opreme 31.500 tisoč tolaijev, 
nakup telekomunikacijske opreme 1.500 tisoč tolaijev, 
posodobitve obstoječe računalniške in programske opreme 6.700 tisoč tolaijev. 

4. Planirani indikatorji 

V načrtovanih sredstvih za opravljanje dejavnosti računskega sodiSča predstavljajo sredstva za investicije 14 
odstotni delež. 

1093 - Odprodaja - Sredstva od prodaje drlavnega premoienja 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Računsko sodiSče načrtuje odprodajo državnega stvarnega premoženja. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Računsko sodišče načrtuje tudi odprodajo računalniške in pisamiSke opreme (računalniki, projektor). Pri tem bo 
odprodalo le tehnično tehnološko zastarano in poškodovano računalniško in pisarniško opremo. Pričakovana 
namenska sredstva od prodaje opreme so v znesku 500 tisoč tolaijev. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Načrtovani projekt smo uvrstili med manjSe investicije. Aktivnosti v okviru projekta bodo ob upoštevanju zakonskih 
podlag za odprodajo premoženja načrtovane tako, da bodo pridobljena sredstva čim višja in v celoti porabljena za 
novo naložbo - nakup novega službenega vozila. 

4. Planirani indikatorji 

Pričakovana namenska sredstva od prodaje stvarnega premoženja iz tekočega leta v znesku 500 tisoč tolaijev in 
neporabljena sredstva iz preteklih let, bodo v celoti porabljena za nakup novega službenega vozila. Ocenjujemo, da 
dodatna sredstva ne bodo potrebna. 
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SPU/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

132 RAČUNSKO SODIŠČE 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

|l32 ^RAČUNSKO SODIŠČE" 

PtTHi Računsko sodišče 

EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks 
proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 

d) m <?> (4) (5H3y(D 

□C 1.S69.2701I 100,00j | 1.572.94311 100,00| | 100^Ž| 

"fr| 1.569.270~|| 100,001 j 1.57X9431 | lOO.Oflfr | 100,21 

SLJ 

2201 
02031301 Dejavnost Računskega sodišča 

1.569.270 100,00 1.572.943 100,00 

imais 
1.569.270 

100.00 
100,00 

1512=241 

1.572.943 

moo 

100,00 

JLOOg 

100.2 

100,2 
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Državna revizijska komisija 
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1314- Državna revizijska komisija 

02021301 - Javna naročila in nadzor  

1. Opis podprograma 

Podprogram Javna naročila in nadzor, ki ga pokriva Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih 
naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija), se nanaša na javna naročila in postopke v zvezi z revizijo 
oddaje javnih naročil. Z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS št 78/99, 90/99, 110/02) je 
urejeno področje pravnega varstva na področju javnih naročil. Državna revizijska komisija skrbi za takšen razvoj 
sistema javnega naročanja, ki zagotavlja gospodarnost, učinkovitost in preglednost porabe javnih sredstev ter 
vzpodbuja konkurenčnost in enakopravnost ponudnikov v postopkih javnega naročanja. 

2. Pravne podlage 

S sprejetjem Zakona o javnih naročilih (Ur.l. RS št. 24/97), je bil za pravno varstvo v postopkih oddaje javnih 
naroČil, ustanovljen poseben organ - komisija, kije bila pristojna za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. 

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS št 78/9,9 90/99 in 110/02) pa je določil status in pristojnost 
Državne revizijske komisije, s tem pa tudi formalni pogoj za neodvisnost in samostojnost tega organa. 

Organizacija in način dela sta opredeljena v Poslovniku Državne revizijske komisije (Ur.l. št. 55/00). 

S. Dolgoročni cilji podprograma 

Državna revizijska komisija je v dolgoročnih načrtih svojega dela opredelila naslednje cilje: 
1. zagotavljanje učinkovitega pravnega varstva ponudnikov, 
2. prispevati k zaupanju javnosti v delovanje države na tem področju, 
3. aktivnosti na zakonodajnem področju zaradi uskladitev s pravnim redom Evropske skupnosti, 
4. vzpostavitev enotne pravne prakse v postopkih javnega naročanja, 
5. sodelovanje z mednarodnimi institucijami s področja javnih naročil. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

1. odločanje v zakonsko določenih rokih o zahtevkih za revizijo postopkov oddaje javnih naročil in koncesij, 
2. strokovnost in preglednost odločitev v zahtevkih za revizijo, 
3. spremljanje porevizijskih dogodkov, z namenom spremljanja naročnikovega ravnanja po prejemu odločitve 

Državne revizijske komisije, 
4. posredovanje strokovne prakse (seminaiji) vsem, ki se ukvarjajo z javnimi naročili, kot tudi strokovnih gradiv s 

področja javnega naročanja za potrebe raziskovalne dejavnosti na tem področju, 
5. strokovne usmeritve ob pripravah diplomskih in magistrskih nalog s področja javnih naročil študentom, 
6. permanentno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. 

1020 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Državna revizijska komisija je za izvajanje svojih aktivnosti v letu 2005 načrtovala porabo v višini 180.598.000 
SIT. Pri načrtovanju potrebnih sredstev smo upoštevali: 
1. potek petletnega mandata predsednici, namestniku in dvema članoma Državne revizijske komisije, zaradi česar 

je potrebno načrtovati izplačilo plač v skladu s 14. členom Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Ur.l. RS 
št. 30/90, s spremembami), 

2. nespremenjeno število zaposlenih na Državni revizijski komisiji, kljub ugotovitvi, da so člani in svetovalci 
nadpovprečno obremenjeni, zaradi porasta vloženih zahtevkov za revizijo postopkov, 

3. redna napredovanja zaposlenih v višini, ki je opredeljena v proračunskem priročniku, 
4. izplačilo jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči ter 
5. izplačilo regresa za 15 zaposlenih. 

Povračila stroškov prevoza na delo in z dela, kot tudi stroškov prehrane med delom smo planirali v skladu z navodili 
Proračunski priročnik 2004-2005). 

Osnovne plače smo povišali s polovico dogovorjenega odstotka za povišanje plač skladno z dogovorom o višini in 
načinu uskladitve osnovnih plač, drugo polovico pa smo namenili za odpravo nesorazmerij med plačami v skladu z 
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zakonom. Navedena sredstva so zavedena na posebni proračunski postavki - Sredstva za izvedbo ZSPSJ v okviru 
konta 4000. 

Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih in funkcionaijev smo planirali po postopku in višini kot je to opredeljeno 
v navodilih Proračunski priročnik 2004 - 2005. 

Skladno z navodili Proračunskega priročnika 2004-2005 smo določili potrebno višini premij kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in jih prikazali na posebni proračunski postavki z nazivom Premije 
KDPZ v okviru konta 4015. 

Višini sredstev za prispevke za socialno varnost ter davke na izplačane plače smo določili ob upoštevanju 
nespremenjene prispevne in davčne stopnje. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pri izračunih posameznih prejemkov zaposlenih kot tudi prispevkov za socialno varnost ter davke smo upoštevali 
Navodila za načrtovanje sredstev za plače v letu 2005 (Proračunski priročnik 2004-2005) in sicer: 
1. osnova za uskladitev plač od julija 2005 dalje znaša 1,52%, enak odstotek se nameni za izvedbo zakona o 

sistemu plač v javnem sektoiju, 
2. regres za letni dopust zanaša 144.700,00 SIT na zaposlenega, 
3. pri izračunu višin jubilejnih nagrad, solidarnostnim pomoči smo upoštevali povprečno letno rast plač v javnem 

sektoiju, ki znaša za leto 2005 3,1%, 
4. stroške prehrane med delom in povračil prevoza na delo smo načrtovali skladno s splošno rastjo cen 

življenjskih potrebščin (4,2%) pri čemer smo upoštevali morebitne odsotnosti, 
5. pri izračunu premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence smo upoštevali: 

povišanje minimalne premije s li 1.2005 na znesek minimalne premije po Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju 
povišanje dodatne premije v mesecu avgustu s celotno osnovo za uskladitev plač v letu 2005 - po 
Dogovoru). i 

1021 - Materialni stroški 

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri planiranju potrebnih sredstev za materialne stroške (61.668.000,00 SIT) smo upoštevali: 
1. načrtovano stopnjo inflacije v letu 2005, 
2. povečano mednarodno sodelovanja, 
3. izobraževanje in strokovno izpopolnjevanji vseh zaposlenih, 
4. rast stroškov na podlagi sklenjenih pogodb. 

Najvišjo postavko pri načrtovanju potrebne višine sredstev v okviru materialnih stroškov predstavlja konto 4026 - 
najemnine in zakupnine in sicer za plačilo najema poslovnih prostorov Državne revizijske komisije na Slovenski 54, 
Ljubljana in garaž za službena vozila. 

Na kontu 4020 smo načrtovali sredstva za nakup pisarniškega materiala in storitev, za storitve varovanja zgradb in 
prostorov, za nakup knjig, revij, strokovne literature, za računovodske, računalniške storitve, nakup reprezentance in 
za drug splošni material in storitve. 

Na kontu 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije smo predvideli porabo za plačilo stroškov 
energije, vode, ogrevanja in komunalne storitve, kar izhaja iz pogodbenih obveznosti, ter stroškov telefonije, 
elektronske pošte in ostalih poštnih storitev. 

Za prevozne stroške in storitve (konto 4023) smo planirali porabo za kritje stroškov treh službenih avtomobilov. 

Pri načrtovanju izdatkov za službena potovanja (konto 4024) smo izhajali iz poglobljenega mednarodnega 
sodelovanja, zato bomo sredstva porabili za razna službena potovanja v tujini, kot tudi v Sloveniji. 

Konto 4025 vsebuje stroške tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, komunikacijske opreme in računalnikov in 
druge opreme, kot tudi druge izdatke iz tega naslova. Na navedenem kontu smo planirali porabo sredstev, ki 
izhajajo iz sklenjenih pogodb za te namene. 

Konto 4029 - drugi operativni odhodki. Sredstva na omenjeni postavki/kontu bodo porabljena za plačilo: 
avtorskih honoraijev strokovnjakov- izvedencev za izdelavo strokovnih mnenj v zahtevku za revizijo 
kotizacij za udeležbo na seminaijih in simpozijih, 
stroškov jezikovnega usposabljanja, 
dela preko študentskega servisa, 
izdatkov strokovnega izobraževanje zaposlenih. 

poročevalec, št. 83/VII 2316 13. oktober2003 



2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Potrebno visino sredstev za materialne stroške smo planirali v okvira načrtovane inflacije v letu 2005, ki je 
navedena v Proračunskem priročniku 2004 - 2005. 

1022 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 načrtujemo porabo sredstev (2.558.000,00 SIT) za nakup: 
1. pisarniškega pohištva za pisarniške prostore, 
2. pisarniške opreme, 
3. računalnikov in programske opreme. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva na navedeni proračunski postavki smo planirali v okviru planirane inflacije za leto 2005. 
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SPU/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

134 DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tiso! tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

Predlog sprememb StrukL sprem. Predlog Strukt predloga 
proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 

(1) G) (3) (4) 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 

237.162 100,00 244.934 

0202 Urcianic na področju fiskalne politike 

02021301 Javna naročila in nadzor 

237.162 
237.162 

100.00 
100,00 

244,234. 
244.934 

100,00 

Indeks 

(5H3y<l) 

134 KDRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA j[ 237.162 | 100,00| 244.934 \ 100,00| 103,3| 

1314 MDrfavna revizijska komisija || 237.162t! 100,00| j 244.9341| | 100,00|| 103,3| 

103,3 

100.00 103J 

100,00 103,3 
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Slovenska akademija znanosti in 

umetnosti 
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KAZALO 

39 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

1. del 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
0501 - Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 
0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost 

2. del 

3911 - Slovenska akademija znanosti in umetnosti 
0S013901 - Slovenska akademija znanosti in umetnosti 
05023901 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost 
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1. del 

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ  

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNJa znotraj PPP 

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

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

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

0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 
0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 

0501 - Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja  

1. Opis glavnega programa '' 

Program zagotavlja sredstva za delovanje in obstoj SAZU. 
'•i -f 

2. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

3911 - Slovenska akademija znanosti in umetnosti 
05013901 Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost   

J. Opis glavnega programa 

Program zagotavlja sredstva za sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki jih skupaj izvajata SAZU in ZRC SAZU 
na osnovi dolgoročnega programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda. 

2. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

3911 - Slovenska akademija znanosti in umetnosti 
05023901 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 
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2. del 

- Slavenska akademija znanosti in umetnosti  : 

05013901 - Slovenska akademija znanosti in umetnosti  

1. Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja sredstva 
za kritje materialnih stroškov akademikov, uprave in biblioteke SAZU, 
za plače zaposlenih, 
za članske nagrade, 
za-investicije in nabavo knjižnega fonda, 
za izmenjavo tujih in domačih znanstvenikov in za plačilo članarin v mednarodnih združenjih, 
za pripravo in tisk strokovnih publikacij članov SAZU. 

Ta podprogram zajema tudi postavke, na katerih se evidentirajo prihodki in odhodki iz naslova lastne dejavnosti ter 
namenska sredstva. 

3092 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 načrtujemo enako število zaposlenih kot v letu 2004 (45 zaposlenih). V skupnem znesku za plače so 
upoštevana tudi sredstva za regres, prehrano, prevoz na delo, tri jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne 
pomoči. 

4562 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana v skladu z 2. členom Dogovora o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za 
letni dopust za leti 2004 in 2005. 

3416 - Materialni stroški 

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za materialne stroške bomo porabili za ogrevanje, električno energijo, pisarniški material, strokovno 
literaturo, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije, potne stroške in fotokopiranje. 

6164 - Materialni stroški biblioteke 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški biblioteke so nižji kot celotni materialni stroški, vendar je namen porabe enak kot v upravi. 

2938 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 bomo 51.991.000,00 SIT porabili za sanacijo strehe in strešnih oken na objektu Novi trg 3, obnovo 
računalniške opreme, klimatizacijo II. nadstropja, ureditev arhiva biblioteke SAZU v Planini ter za zamenjavo devet 
let starega avtomobila. 

Sredstva v višini 147.000.000,00 SIT bodo namenjena za dokončanje adaptacije mansarde in strehe v zgradbi Novi 
trg 4 (kulturni spomenik - Kobenclova palača), ki se nadaljuje iz leta 2004. 
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5252 - Članske nagrade akademikom 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o SAZU, ki ga je potrdil Državni zbor Republike Slovenije, določa članske nagrade rednim in izrednim 
članom na podlagi povprečne bruto plače zaposlenih delavcev v Republiki Sloveniji za obdobje zadnjih treh 
mesecev. Sredstva so namenjena za članske nagrade 99 akademikom in morebitnim novim, ki bodo izvoljeni na 
volitvah maja 2005. 

7944 - Fond upokojenih akademikov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redni in izredni člani SAZU, ki so upokojeni, bodo dodeljena sredstva porabili za materialne stroške pri svojem 
raziskovalnem delu, ker kot upokojeni profesoiji ne morejo sodelovati pri posameznih razpisih Ministrstva za 
Šolstvo, znanost in šport 

3740 - Meddriavno sodelovanje 

l. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za leto 2005 so nižja v primeijavi z letom 2004, ker v tem letu ne načrtujemo organizacije simpozijev. 
Sredstva so namenjena samo za izmenjavo znanstvenikov med akademijami (podpisanih 30 sporazumov med 
akademijami po svetu). 

7945 - Mednarodna zdruienja in članarine 

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske'postavke 

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

6163 - Nakup revij in knjig 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 bomo obogatili knjižni fond biblioteke, kije z več kot 474.007 enotami knjižničnega gradiva ena izmed 
večjih bibliotek v državi. Plačali bomo tudi naročnine za tuje strokovne revije, ki izhajajo že vrsto let. 

8719 - Oddelek za spremljanje razvoja znanosti 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški oddelka za spremljanje razvoja znanosti na področju biotehnike, medicine, naravoslovja, tehnike in 
humanistike znašajo 10.825.000,00 SIT in so namenjeni za raziskovalne naloge na SAZU in za udeležbo pri 
projektih Evropske znanstvene fundacije. 

6165 - Tisk Letopisa in publikacij SAZU 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 načrtujemo izdajo Letopisa ter več knjižnih izdaj članov SAZU. Skupaj z inštituti ZRC SAZU pa tudi 
pripravljamo večje število publikacij. Izdajo knjig potrdi Komisija za tisk in publikacije, ki jo imenuje Predsedstvo 
SAZU. 

4563 - Zamenjava stvarnega premoienja 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki jih bomo prejeli s prodajo starega avtomobila, bomo namenili za poplačilo razlike do polne vrednosti 
novega avtomobila. 

171 - Prodaja knjig, najemnine in drugo 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 9.950.000,00 SIT so planirana kot prihodek in odhodek pri prodaji knjig, najemninah pisarniških 
prostorov in Prešernove dvorane ter počitniških kapacitetah. 
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172 - Stanovanjska sredstva 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 1.200.000,00 SIT so planirana kot prihodek iz naslova neprofitnih najemnin in so kot odhodek 
namenjena za vzdrževanje teh stanovanj. 

05023901 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost   

/. Opis podprograma 

Program zagotavlja sredstva za sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki jih izvajata skupaj SAZU in ZRC SAZU 
na osnovi dolgoročnega programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda. 

4483 - Znanstveno raziskovalni center SAZU 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvajanje dolgoročnega programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, ki 
ga izvajata skupaj SAZU in ZRC SAZU. 
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SPU/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

Predlog sprememb Strukt sprem, 
proračuna 2004 proračuna 2004 

(1) (2) 

Predlog Strukt predloga Indeks 
proračuna 2005 proračuna 2005 

(3) (4) (5H3V(1) 

05 100,00 941.077 

0501 Ureianie sistema znanstvenega raziskovani« 

05013901 Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti 

0502 Znanstvenoraziskovalna dejavnost 

05023901 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 

222431 
799.431 

59.717 

59.717 

mi 
93,05 

6.95 

6,95 

879.?05 
879.205 

ŠL8Z2 
61.872 

100,0011 109,5) 139 ISLOVENSKA AKADEMIJA "lf 859.147^ I00,00j | 941.077 J 
" ZNANOSTI IN UMETNOSTI |   

foll^^Sl^enska akadtml|a znanosti in ujnetnoštTj| 859J47J I 100,00^ | 109,S|| 

ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ || 859.147 100,00 

2M2 
93,43 

&5Z 
6,57 

1093 

hm 
110,0 

103.6 
103,6 
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OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
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Sodišča 
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KAZALO 

Sodišča 

1. del 

09-PRAVOSODJE 
0902 - Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč 

Obrazložitev proračunskih postavk Plače in Sredstva za izvedbo ZSPJS na nivoju glavnega programa 0902 
Obrazložitev proračunskih postavk Materialni stroški na nivoju glavnega programa 0902 

2. del 

4111 - Vrhovno sodišče RS 
09024101 - Administracija vrhovnega sodišča 
09024102 - Brezplačna pravna pomoč 
09024104 - Informatizacija sodišč 
09024105 - Posodobitev evidentiranja nepremičnin 
09024106 - Reševanje sodnih zaostankov - Herkules 

4112 - Sodni svet RS V • 
09024103 - Administracija Sodnega sveta 

4211 - Višje sodišče Celje 
09024201 - Administracija višjih sodišč 

4212 - Višje sodišče Koper 
09024201 - Administracija višjih sodišč 

4213 - Višje sodišče Ljubljana 
09024201 - Administracija višjih sodišč 

4214 - Višje sodišče Maribor 
09024201 - Administracija višjih sodišč 

4215 - Okrožno sodišče v Celja 
09024202 - Administracija okrožnih sodišč 

4216 - Okrožno sodišče v Kopru 
09024202 - Administracija okrožnih sodišč 

4217 - Okrožno sodišče v Kranju 
09024202 - Administracija okrožnih sodišč 

4218 - Okrožno sodišče v Ljubljani 
09024202 - Administracija okrožnih sodišč 

4219 - Okrožno sodišče v Mariboru 
09024202 - Administracija okrožnih sodišč 

4220 - Okrožno sodišče v Murski Soboti 
09024202 - Administracija okrožnih sodišč 

4221 - Okrožno sodišče v Novi Gorici 
09024202 • Administracija okrožnih sodišč 

4222 - Okrožno sodišče v Novem mestu 
09024202 - Administracija okrožnih sodišč 

4223 - Okrožno sodišče v Krškem 
09024202 - Administracija okrožnih sodišč 

4224 - Okrožno sodišče na Ptuju 
09024202 - Administracija okrožnih sodišč 

4225 - Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 
09024202 - Administracija okrožnih sodišč 

4611 - Upravno sodišče Republike Slovenije 
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09024601 - Administracija upravnega sodišča 

5011 - Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani 
09025001 - Administracija višjega delovnega in socialnega sodišča 

5012 - Delovno sodiSče v Celjn 
09025002 - Administracija delovnih in socialnih sodišč 

5013 - Delovno sodišče v Kopru 
09025002 - Administracija delovnih in socialnih sodišč 

5014 - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 
09025002 - Administracija delovnih in socialnih sodišč 

5015 - Delovno sodišče v Mariboru 
09025002 - Administracija delovnih in socialnih sodišč 
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1. del 

09 - PRAVOSODJE 

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave), preko ključne naloge zagotoviti 
vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. člen 
Ustave). 

Vrhovno sodišče v delu področja državnega proračuna za katerega je zadolžen, kot predlagatelj finančnega načrta, 
skrbi za zagotavljanje finančnih sredstev za vsa redna in specializirana sodišča ter Sodni svet RS. 

2. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna 

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

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč 

0902 - Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč  

1. Opis glavnega programa 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave), preko ključne naloge zagotoviti 
vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. člen 
Ustave). Sodišča in Sodni svet RS opravljajo svoje naloge na podlagi določb Zakona o sodiščih, Zakona o sodniški 
službi, Zakona o delovnih in socialnih sodiščih in Zakona o upravnem sporu, ki opredeljujejo pristojnosti 
posamezne vrste sodišča oz. Sodnega sveta RS, poleg tega pa sodišča zagotavljajo tudi izvajanje Zakona o 
brezplačni pravni pomoči. Vrhovno sodišče, poleg pristojnosti sojenja, tudi vodi evidenco sodne prakse sodišč 
Republike Slovenije in spremlja sodno prakso meddržavnih sodišč, ter skrbi za enotno sodno prakso. Centralna 
pravosodna knjižnica Vrhovnega sodišča je strokovno znanstvena, specialna in javna knjižnica za pravno področje. 
Finančna služba Vrhovnega sodišča skrbi za zagotavljanje finančnih sredstev za poslovanje vseh sodišč, preko 
Notranje revizijske službe Vrhovno sodišče opravlja notranjo kontrolo njihovega poslovanja, Skupna kadrovska 
služba Vrhovnega sodišča pa skrbi za kadrovsko načrtovanje vseh sodišč. V proračunu Vrhovnega sodišča se 
zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Centra za informatiko, ki skrbi za izvajanje enotne tehnološke podpore 
poslovanja sodišč ter za pravni informacijski sistem sodišč (podprograma Informatizacija sodišč in Posodobitev 
evidentiranja nepremičnin), ter podporo izvajanju dejavnosti po 60. členu Zakona o sodiščih (podprogram Reševanja 
sodnih zaostankov - Herkules) in za zagotavljanje brezplačne pravne pomoči po Zakonu o brezplačni pravni pomoči 
(podprogram Brezplačna pravna pomoč). 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP) 

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji 

Letni izvedbeni cilji: 
1. ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,1 
2. ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 13,0 mesecev 
3. ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,17 
4. ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 11,0 mesecev 

V zastavljenih ciljih niso upoštevane posledice uveljavitve Zakona o prekrških dne 1.1.2005, saj je proračun za leto 
2005 pripravljen ločeno za sodstvo oz. organe za postopek o prekrških. 

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

4111 - Vrhovno sodišče RS 
09024101 Administracija vrhovnega sodišča 
09024102 Brezplačna pravna pomoč 
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09024104 Informatizacija sodišč 
09024105 Posodobitev evidentiranja nepremičnin 
09024106 Reševanje sodnih zaostankov - Herkules 

4112 - Sodni svet RS 
09024103 Administracija Sodnega sveta 

4211-Višje sodišče Celje 
09024201 Administracija višjih sodišč 

4212 - Višje sodišče Koper 
09024201 Administracija višjih sodišč 

4213 - Višje sodišče Ljubljana 
09024201 Administracija višjih sodišč 

4214 - Višje sodišče Maribor 
09024201 Administracija višjih sodišč 

4215 - Okrožno sodišče v Celju 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4216 - Okrožno sodišče v Kopru 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4217 - Okrožno sodišče v Kranju 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4218 - Okrožno sodišče v Ljubljani 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4219 - Okrožno sodišče v Mariboru 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4220 - Okrožno sodišče v Murski Soboti 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4221 - Okrožno sodišče v Novi Gorici 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4222 - Okrožno sodišče v Novem mestu 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4223 - Okrožno sodišče v Krškem 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4224 - Okrožno sodišče na Ptuju 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4225 - Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4611 - Upravno sodišče Republike Slovenije 
09024601 Administracija upravnega sodišča 

5011 - Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani 
09025001 Administracija višjega delovnega in socialnega sodišča 

5012 - Delovno sodišče v Celju 
09025002 Administracija delovnih in socialnih sodišč 

5013 - Delovno sodišče v Kopru 
09025002 Administracija delovnih in socialnih sodišč 

5014 - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 
09025002 Administracija delovnih in socialnih sodišč 

5015 - Delovno sodišče v Mariboru 
09025002 Administracija delovnih in socialnih sodišč 

Obrazložitev proračunskih postavk Plače in Sredstva za izvedbo ZSPJS na nivoju glavnega 
programa 0902    

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovitev sredstev za plače in izvedbo ZSPJS vseh zaposlenih na sodiščih in Sodnem svetu RS. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pri planiranju so upoštevana izhodišča iz proračunskega priročnika in predvideno število zaposlenih v letu 2005, v 
skladu s kadrovskim načrtom za leto 2004 - 2005. Izračun upošteva restriktivni pristop k oblikovanju proračuna za 
leto 2004 in celoten obseg sredstev na nivoju glavnega programa, ki s prerazporejanjem sredstev omogoča pokritje 
potreb sodiščem, ki bi jim sredstev primanjkovalo. 
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Zagotoviti financiranje vseh zaposlitev. 

4. Planirani indikatorji 

Polna zaposlitev v skladu s Kadrovskim načrtom za leto 2005 

Obrazložitev proračunskih postavk Materialni stroSki na nivoja glavnega programa 0902 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje pristojnosti pa določbah Zakona o sodiščih, Zakona o delovnih in socialnih sodiščih in Zakona o upravnem 
sporu 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišče izračuna je predlog proračuna za leto 2004, ob upoštevanju novih zaposlitev realiziranih v letu 2004 in s 
tem povečanega obsega dela. Zaradi negotovosti pri izvedbi novega Zakon o prekrških, ki onemogočajo razdelitev 
sredstev, ki bi temeljila na jasnih kriterijih, ostaja del nerazporejenih sredstev pri Vrhovnem sodišču. 

3. Planirani indikatorji 

Cilji in indikatorji so določeni na nivoju posameznih sodišč in Sodnega sveta RS. 
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2. del 

09024101 - Administracija vrhovnega sodišča  

1. Opis podprograma 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je po 127.členu Ustave Republike Slovenije najvišje sodišče v državi. Odloča 
o rednih in izrednih pravnih sredstvih ter opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon. Zakon o sodiščih v 106.členu 
določa pristojnosti Vrhovnega sodišča Republike Slovenije: 

sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji v upravnih in računsko upravnih sporih, razen v zadevah, za 
katere zakon določa pristojnost drugega sodišča prve stopnje 
sojenje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe sodišča prve stopnje v zadevah iz prejšnje točke ter o 
pritožbah zoper odločbe sodišč prve stopnje, za katere tako določa zakon 
sojenje na tretji stopnji o rednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč druge stopnje 
odločanje o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč, razen v primerih, ko je za odločanje o 
izrednem pravnem sredstvu pristojno drugo sodišče 
odločanje v sporih o pristojnosti med nižjimi sodišči, razen v primerih, ko zakon določa, da je za odločanje 
o takšnem sporu pristojno drugo sodišče 
odločanje o prenosu pristojnosti v primerih, ki jih določa zakon 
opravljanje drugih zadev ki jih določa zakon 

Vrhovno sodišče tudi vodi evidenco sodne prakse sodišč Republike Slovenije in spremlja sodno prakso meddržavnih 
sodišč, ter skrbi za enotno sodno prakso. Centralna pravosodna knjižnica Vrhovnega sodišča je strokovno 
znanstvena, specialna in javna knjižnica za pravno področje. Finančna služba Vrhovnega sodišča skrbi za 
zagotavljanje finančnih sredstev za poslovanje vseh sodišč, preko Notranje revizijske službe Vrhovno sodišče 
opravlja notranjo kontrolo njihovega poslovanja, Skupna kadrovska služba Vrhovnega sodišča pa skrbi za 
kadrovsko načrtovanje vseh sodišč. V proračunu Vrhovnega sodišča se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje 
Centra za informatiko, ki skrbi za izvajanje enotne tehnološke podpore poslovanja sodišč ter za pravni informacijski 
sistem sodišč (podprograma Informatizacija sodišč in Posodobitev evidentiranja nepremičnin), ter podporo izvajanju 
dejavnosti po 60. členu Zakona o sodiščih (podprogram Reševanja sodnih zaostankov - Herkules) in za 
zagotavljanje brezplačne pravne pomoči po Zakonu o brezplačni pravni pomoči (podprogram Brezplačna pravna 
pomoč). 

2. Pravne podlage 

Zakon o sodiščih ( 60., 70., 75., 106.-I10. člen), Zakon o javnih financah, Zakon o javnih uslužbencih, Sodni red. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj Vrhovnega sodišča je reševanje pripadlih sodnih zadev v razumnem roku. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilji: 
1. ciljni količnik obvladovanja pripada zadev je 1,1 
2. ciljni količnik povprečnega časa reševanja zadev je 10,5 mesecev 
3. zagotoviti potrebna finančna in kadrovska sredstva za nemoteno delovanje sodišč. Indikator cilja je realizacija 

proračuna za leto 2005, planirani rezultat pa poslovanje brez primanjkljaja. 
4. zagotoviti ažurno in splošni ter strokovni javnosti dostopno evidenco sodne prakse. Indikator cilja je tekoče 

polnjenje računalniške baze v PIS, objava na domači spletni strani in izdaja zbirk sodnih odločb, planirani 
rezultat pa objava vseh odločb tekočega leta v PIS in izbranih odločb v knjižni zbirki. 

5. zagotoviti kontrolo finančnega in računovodskega poslovanja sodišč. Indikator cilja so opravljene revizije, 
planirani rezultat pa izvedba revizij po načrtu revizij za leto 2005. 

6. zagotoviti dostopnost strokovne literature splošni in strokovni javnosti. Indikator cilja je število kosov 
nabavljene literature, planirani rezultat pa 600 - 700 kosov knjižnih novosti in 160 - 160 revij in časopisov. 
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7948 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za ohranjanje oz. vzdrževanje obstoječega obsega osnovnih 
sredstev ter nujnih nabav osnovnih sredstev potrebnih za izvajanje rednih nalog. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišče izračuna je planirano število zaposlenih v letu 2005 in potrebe po dopolnitvi opreme novih prostorov 
pridobljenih za njihovo namestitev. 

3. Planirani indikatorji 

Zagotovitev ohranjanja oz. vzdrževanja obstoječega obsega osnovnih sredstev ter nujnih nabav osnovnih sredstev 
potrebnih za novo zaposlene. 

6880 - Centralna pravosodna knjižnica 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Centralna pravosodna knjižnica Vrhovnega sodišča je strokovno znanstvena, specialna in javna knjižnica za pravno 
področje. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišče je predlog proračuna za leto 2004, povečan za 4,2%. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Zagotoviti dostopnost strokovne literature splošni in strokovni javnosti. 

4. Planirani indikatorji 

Indikator cilja je število kosov nabavljene literature, planirani rezultat pa 600 - 700 kosov knjižnih novosti in 160 - 
160 revij in Časopisov. 

09024102 - Brezplačna pravna pomoč  

1. Opis podprograma 

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

2. Pravne podlage 

Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), Uradni list RS, št. 48-2642/2001 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti uresničevanje pravice do sodnega varstva vsem osebam, ki brez škode za svoje preživljanje in 
preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogle uresničiti (1. člen Zakona o brezplačni pravni pomoči) in 
izpolnjujejo pogoje ter merila, kijih določa zakon. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Zagotoviti tekoče izvajanje Zakona o brezplačni pravni pomoči in izplačevanje stroškov vseh oblik brezplačne 
pravne pomoči. Indikator je število odobrenih prošenj za brezplačno pravno pomoč. Planirano je celotno pokritje 
stroškov brezplačne pravne pomoči. 

6660 - Brezplačna pravna pomoč 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o brezplačni pravni pomoči morajo sodišča in osebe pooblaščene za nuđenje brezplačne pravne 
pomoči osebam, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine ne bi mogle uresničiti pravice do 
sodnega varstva, zagotoviti to pravico z nuđenjem redne, izredne, izjemne, posebne ali nujne brezplačne pravne 
pomoči. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izračun potrebnih sredstev temelji na planiranih sredstvih za leto 2004 in stopnji inflacije. 
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3. Planirani indikatorji 

Indikator je število odobrenih prošenj za brezplačno pravno pomoč. Planirano je pokritje vseh stroškov brezplačne 
pravne pomoči. 

09024104 - Informatizacija sodišč  

1. Opis podprograma 

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

2. Pravne podlage 

Elektronsko podporo poslovanja sodišč predvideva Zakon o sodiščih v 70. členu in Sodni red v določbah 46. ter 150 
do 155. člena. Vsebinsko določajo možnost uvedbe računalniško podprtih informacijskih sistemov področni zakoni: 
npr. Zakon o sodnem registru, Zakon o zemljiški knjigi itd. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je vzpostavitev učinkovitega poslovanja sodišč, ki zajema izboljšanje kvalitete odločanja, večjo 
hitrost sodnih postopkov, zmanjšanje zaostankov v posameznih sodnih postopkih in vzpostavitev prijaznejšega 
delovnega okolja. Dejavnosti temeljijo na izvedenih javnih naročilih za nakup in vzdrževanje strojne in programske 
opreme in vodenju posameznih projektov po enotni metodologiji projektnega vodenja. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

letna zamenjava 1/5 strojne opreme na sodiščih (600 kosov), 
redno vzdrževanje informacijske opreme, 
zagotovitev dostopa vseh uporabnikov do lokalnih računalniških mrež 
zagotovitev dostopa vseh sodnikov, strokovnih sodelavcev in referentov do intraneta Vrhovnega sodišča, 
izvedba prenosa papirnih dokumentov v digitalizirano obliko (zbirka listin zemljiške knjige in sodnega 
registra) 
zagotovitev 100% j avnosti zemljiške knj ige (dostopnost preko interneta in kioskov) 
izvedba elektronskega spremljanja nepravdnega in kazenskega postopka 

09024105 - Posodobitev evidentiranja nepremičnin    

1. Opis podprograma 

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

Podprojekt B, Zemljiška knjiga, temelji na aktivnostih, ki spodbujajo odpravo zaostankov na zemljiškoknjižnih 
sodiščih, na študijah o možnostih optimizacije in racionalizacije postopkov ter vloge papirnatih dokumentov. V 
sklopu projekta se kupuje tudi programska oprema za centralni računalniški sistem ter strojna oprema za izvajalce na 
projektu. 

2. Pravne podlage 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o posojilu (Projekt za posodobitev evidentiranja nepremičnin) med Republiko 
Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (MSPEN); datum podpisa 17.11.1999, Uradni list 31/99, 
30.12.1999. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Namen podprojekta je odprava zaostankov pri vpisih v zemljiško knjigo. S tem se omogoči ažurno evidentiranje 
lastnikov v zemliško knjigo in ažurno spremljanje podatkov o nepremičninah s katastrom. Takrat se bodo lahko 
podajali ažurni podatki o lastnikih za potrebe subvencij in hipotekamih kreditov. 

Hkrati je namen posodobitve, optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov in postopkov, kar omogoča tudi 
vzpostavite elektronske zaemljiške knjige ter vpis zadev v zemljiško knjigo s pomočjo računalnika. 
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Sklopi na katerih se nadaljuje delo iz preteklih let: 
SC_2.1C_ind4: Vnašalci delajo na usklajevanju papirnate in elektronske zemljiške knjige in usklajevanju 
zadev družbene lastnine (skupaj z osnutkom sklepa), delo na zadevah, ki čakajo v vrsti, in sicer s pripravo 
zadeve za vpis. 
SC_2.1C_ind2: Managerka managira vnašalce, spremlja njihovo delo in vodi statistike dela vnašalcev, 
sodeluje z vodstvom VS pri Programu odprave zaostankov na zemljiškoknjižnih sodiščih, koordinira 
sodišča, spremlja rezultate dela po sodiščih in vodi statistike. Assistant Managerka dela statistične obdelave 
v aplikaciji. 
SC_2.1C_ind6: Managerja sodelujeta predsednikom sodišča, po opravljeni analizi delovnih 
procesovsodelujeta pri implementaciji predlaganih rešitev. 

Nov sklop v letu 2005: 
SC_2.1G_ns: Predvidoma bodo kupljeni skeneiji za skeniranje obstoječega zemljiškoknjižnega gradiva in 
povezavo Ie-tega z elektronsko zemljiško knjigo. V teku je analiza smotrnosti nakupa opreme. Razpisni 
postopek se začne jeseni 2004, z dostavo opreme konec leta, plačilo v začetku 2005. 
SC_2.1K_is: V letu 2005 bo potrebno na zemljiških knjigah zamenjati opremo, ki bo amortizirana in 
izrabljena. Kupuje se 420 PC računalnikov z monitorji, 200 printeijev in 50 kioskov, izključno za 
zemljiškoknjižna sodišča. 

Kioski tudi pomenijo razbremenitev dela zemljiškoknjižnega osebja, ker bodo na njih omogočeni vpogledi in 
printanje izpiska. Postavljeni bi bili izven zemljiškoknjižnih prostorov in tako stranke ne bodo več motile osebja pri 
delu. 

Razpisni postopek se začne jeseni 2004, z dostavo opreme v začetku leta 2005, plačilo v 2005. 

09024106 - Reševanje sodnih zaostankov - Herkules  

1. Opis podprograma 

Podprogram Herkules s posebnimi programi reševanja zadev (dodelitev sodnikov in sodnega osebja na izbrana 
sodišča, organizacijske spremembe ipd.) na sodiščih, ki imajo po merilih določenih z Zakonom o sodiščih, sodne 
zaostanke, omogoči njihovo odpravo in s tem uresničuje poslanstvo zagotavljanja sodnega varstva v razumnem 
roku. Ključna naloga je zagotoviti potrebna sredstva za izvršitev programov v čimvečjem obsegu. 

2. Pravne podlage 

60. člen Zakona o sodiščih in 46. člen Zakona o sodniški službi. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Odpraviti sodne zaostanke na sodiščih, izbranih z vsakoletnim programom. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Izvedba programa na Okrajnem sodišču v Ljubljani: 

1. NEPRAVDNI IN ZAPUŠČINSKI ODDELEK: 
vključitev 4 sodnikov v program Herkules, 
vključitev 6 strojepisk oddelka v program zaradi administrativne podpore sodnikom in strokovnim 
sodelavcem pri povečanem obsegu reševanja zadev, 

Učinki programa: 
povečano število rešenih zadev na sodnika/ mes. D = 10, N = 2 
povečano število rešenih zadev vseh sodnikov/mes = 48 
skupno število rešenih zadev na oddelku na leto 480 
skrajšanje povprečnega časa za rešitev zadeve D = 8,88 meseca, N = 30,51 meseca 

2. PRAVDNI ODDELEK 
vključitev 8 sodnikov v program reševanja zaostankov, 
vključitev 14 strojepisk/vpisničark zaradi administrativne podpore sodnikom pri povečanem obsegu 
reševanja zadev. 

Učinki programa: 
povečano število rešenih zadev na sodnika/mes = 5 
povečano število rešenih zadev vseh sodnikov/mes = 50 
skupno število dodatno rešenih zadev/leto = 600 
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skrašanje povprečnega časa za rešitev zadeve na 20,33 meseca 

3. IZVRŠILNI ODDELEK 
vključitev 7 sodnic oddelka v dodatno reševanje zadev 
vključitev 17 izvršilnih referentov v dodatno reševanje zadev 
vključitev 22 strojepisk/vpisničark v program zaradi administrativne podpore sodnikom in referentom pri 
povečanem obsegu reševanja zadev 

Učinki programa: 
povečano število rešenih zadev na sodnika/mes = 3 
povečano število rešenih zadev 7 sodnikov/mes/leto = 21x12= 252 
povečano število rešenih zadev referenta/mes/leto = 25/425 
povečano število rešenih zadev 17 referentov/leto = 5100 
povečano število rešenih zadev strokovnih sodelavcev/mes/leto=125/625 
skupno število dodamo rešenih zadev na oddelku =• 6624 zadev/leto 
Zadržanje povprečnega časa za rešitev zadeve na 27,43 meseca 

1536 - Herkules 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S posebnimi programi reševanja zadev (dodelitev sodnikov in sodnega osebja na izbrana sodišča, organizacijske 
spremembe ipd.) na sodiščih, ki imajo po merilih določenih z Zakonom o sodiščih, sodne zaostanke, omogoči 
njihovo odpravo in s tem uresničuje poslanstvo zagotavljanja sodnega varstva v razumnem roku. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izvedba programa na Okrajnem sodišču v Ljubljani: 

1. NEPRAVDNI IN ZAPUŠČINSKI ODDELEK: 
vključitev 4 sodnikov v program Herkules, 
vključitev 6 strojepisk oddelka v program zaradi administrativne podpore sodnikom in strokovnim 
sodelavcem pri povečanem obsegu reševanja zadev, 

2. PRAVDNI ODDELEK 
vključitev 8 sodnikov v program reševanja zaostankov, 
vključitev 14 strojepisk/vpisničark zaradi administrativne podpore sodnikom pri povečanem obsegu 
reševanja zadev. , 

3. IZVRŠILNI ODDELEK 
vključitev 7 sodnic oddelka v dodamo reševanje zadev 
vključitev 17 izvršilnih referentov v dodamo reševanje zadev 
vključitev 22 strojepisk/vpisničark v program zaradi administrativne podpore sodnikom in referentom pri 
povečanem obsegu reševanja zadev 

Izračun temelji na določbah 46. člena Zakona o sodniški službi in oceni potrebnega pogodbenega dela. 

3. Planirani indikatorji 

Izvedba programa na Okrajnem sodišču v Ljubljani: 

1. NEPRAVDNI IN ZAPUŠČINSKI ODDELEK: 

skrajšanje povprečnega časa za rešitev zadeve D = 8,88 meseca, N = 30,51 meseca 

2. PRAVDNI ODDELEK 

skrašanje povprečnega časa za rešitev zadeve na 20,53 meseca 

3. IZVRŠILNI ODDELEK 

Zadržanje povprečnega časa za rešitev zadeve na 27,43 meseca 
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09024103 - Administracija Sodnega sveta  

1. Opis podprograma 

Sodni svet kot garant sodnikove neodvisnosti bo tudi v letu 2005 zagotavljal primerno število sodnikov tako, da se 
bo sodna funkcija v državi kar najbolj kvalitetno izvajala. 

2. Pravne podlage 

Podlaga za delovanje Sodnega sveta je Ustava Republike Slovenije, natančnejše pristojnosti pa so opredeljene v 
Zakonu o sodiščih, Zakonu o sodniški službi, Zakonu o prekrških ter še nekaterih drugih podzakonskih aktih. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Sodni svet bo v letu 2005: 
izvajal postopke za čimhitrejšo zasedbo prostih sodniških mest, 
opravljal nadzor nad številom rešenih zadev sodnika in sodišča kot celote, 
izvajal ukrepe pri nekvalitetnem izvajanju sodne funkcije, 
izvajal ukrepe za varovanje pravic sodnikov. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Delovni načrt oz. cilji izvedbe nalog Sodnega sveta v letu 2005: 
izbira novih kvalitetnih kadrov za sodniško funkcijo 
analiza učinkovitosti dela sodnikov in sodišč v RS po "normativih" Sodnega sveta, 
sprotno odločanje o sodniških napredovanjih po izvedenem postopku ugotavljanja kakovosti in obsega dela, 
izvedba aktivnosti na mednarodnem področju najmanj na ravni leta 2004. 

6730 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

09024201 - Administracija višjih sodišč  

1. Opis podprograma 

Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika 

Sodna oblast, sodstvo in sodišča sodijo v temeljni kategorialni aparat pravne ureditve sleherne sodobne civilizirane 
države. Njihov poglavitni namen je odločanje v sporih in izrekanje sankcij na način, ki varuje splošno priznane 
človekove pravice in temeljne svoboščine (tj. varstvo pravic, reševanje konfliktov na socialno najbolj ustrezen 
način, zagotavljanje pravne stabilnosti in pravne varnosti). 

Sistem izvajanja oblasti ureja v sodobni državi ustava. 

V skladu z določbo 126. člena Ustave Republike Slovenije določa ureditev in pristojnosti sodišč zakon. Čl. 1/1 
Zakona o sodiščih (Ur.l. RS št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/2000, 26/2001, 56/2002 ter 76/2002) določa, da 
izvajajo sodno oblast v Republiki Sloveniji sodniki na sodiščih ustanovljeni s tem ali z drugim zakonom, torej višje 
sodišče oz. njegovi sodniki na območju celjskega sodnega okrožja (neposredni proračunski uporabnik) izvajajo 
sodno oblast na tem okrožju. Sodno oblast sodniki izvajajo z reševanjem konkretnih sodnih zadev v obliki izdajanja 
različnih sodnih odločb. K doseganju končnega cilja - kvalitetne in nepristranske sodne odločbe izdane v razumnem 
roku, lahko izvajalcem sodne oblasti pripomore le ustrezna zasedenost sodniških mest in mest sodnega osebja s 

zamenjava poškodovane in dotrajane opreme, 
zamenjava tehnološko zastarele opreme, 
manjša investicijska vlaganja v prostore in opremo 

poročevalec, št. 83/VII 2338 13. oktober2003 



kvalitetnimi in ustrezno izobraženimi kadri, ter z zagotovitvijo potrebnih finančnih sredstev za njihovo nemoteno 
delovanje ter poslovanje sodišča. 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (čl. 2 Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti 
vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (čl. 23 Ustave 
RS). 

2. Pravne podlage 

Navedba zakonskih in drugih pravnih podlag, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega proračunskega 
uporabnika. 

Zakon o sodiščih, kot organizacijski zakon, natančno določa delovno področje posameznega proračunskega 
uporabnika. 

Po čl. 104 Zakona o sodiščih so višja sodišča pristojna; 
za sojenje oz. odločanje na dragi stopnji o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega 
območja; 
za odločanje o sporih o pristojnosti med okrajnimi in okrožnimi sodišči s svojega območja in za odločanje o 
prenosu pristojnosti na drugo okrajno oz. okrožno sodišče s svojega območja; 
za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon. 

Po členu 212 Zakona o prekrških (ZP-1) bodo od 1.1.2005 višja sodišča pristojna tudi; 
za odločanje o pritožbah zoper odločbe okrajnih sodišč, izdanem po tem zakonu; 
za odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi sodišči v zadevah prekrškov; 
za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon , 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni ciljina dan 31.12.2007 

Višje sodišče v Celju 

CILJ; Uspešno in učinkovito poslovanje 

Splošen cilj - naloge, ki jih je potrebno izvajati zaradi splošnih družbenih potreb. 

Cilji: 
dosledno upoštevanje zakonsko predvidenih rokov (zaostanki), 
skrb za zadovoljstvo strank v postopkih pred sodišči, 
kakovosten in ustrezno izobražen kader (sodniki in sodno osebje), 
sojenje v razumnem roku. 

Omejitev sodnih zaostankov - zmanjšanje šteyila zadev, ki skladno z določbo čl. 50/4 Sodnega reda štejejo za sodni 
zaostanek, tj. doseči cilj - reševanje zadev v zakonsko predvidenem roku: 

postopki s pritožbo v kazenski ali civilni zadevi na II. stopnji: v roku 6 mesecev od prejema zadeve na 
sodišču druge stopnje do odprave odločbe druge stopnje; 
postopki s pritožbo v kazenski ali civilni zadevi na II. stopnji, če se v zadevi ponovno odloča: v roku 3 
mesecev od prejema zadeve na sodišču druge stopnje do odprave odločbe druge stopnje (čl. 50/5 Sodnega 
reda) 

Indikatorji: 
obvladovanje pripada, 
zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, 
zmanjševanje sodnih zaostankov; 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,00 
ciljnijcoličnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 6,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov vseh zadev je 2,60 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

Indikator: 
povečanje kvalitete dela 
ciljni količnik razmerja med številom rešenih zadev in številom vloženih izrednih pravnih sredstev je 5,00 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih izrednih pravnih sredstev in številom razveljavljenih in 
spremenjenih sodnih odločb je 30 

CILJ: obvladovanje stroškov 

Skrb za obvladovanje in zmanjševanje predvidenih stroškov. 
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Indikatorji: 
izraba delovnega časa, 
stroški na rešeno zadevo; 
izraba delovnega časa je večja od 70 % 
strošek dela na rešeno zadevo je 122.000,00 SIT povečan za rast življenjskih stroškov, 
materialni stroški na rešeno zadevo so 5.500,00 SIT povečani za rast življenjskih stroškov. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Glavni letni izvedbeni cilji, indikatoiji in planirani rezultati v proračunskem letu 2005 

Višje sodišče v Celju 

CILJ: Uspešno in učinkovito poslovanje 

Letni izvedbeni cilj - cilj izvajanja dejavnosti proračunskega uporabnika - Višjega sodišča v Celju: 
skrajšati čas odločanja v posameznih zadevah (cilj: približevanje zakonsko predvidenim rokom) 
zmanjšati število zaostankov 

Indikatorji: 
obvladovanje pripada, 
zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, 
zmanjševanje sodnih zaostankov, 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,90 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 6,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov vseh zadev je 2,20 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

Medtem, ko na število vloženih izrednih pravnih sredstev ni mogoče neposredno vplivati je cilj doseči čim manjše 
število razveljavljenih in spremenjenih sodnih odločb, na kar vpliva strokovna usposobljenost kadra (sodnikov in 
sodnega osebja). Ta cilj je mogoče doseči z nenehnim dodatnim in dopolnilnim izobraževanjem. 

Indikatoiji: 
povečanje kvalitete dela 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih zadev in številom vloženih izrednih pravnih sredstev je 5 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih izrednih pravnih sredstev in številom razveljavljenih in 
spremenjenih sodnih odločb je 30,00 

CILJ: obvladovanje stroškov 

Skrb za obvladovanje in zmanjševanje predvidenih stroškov. 

Indikatoiji: 
izraba delovnega časa, 
stroški na rešeno zadevo; 
izraba delovnega časa je večja od 70 % 

- strošek dela na rešeno zadevo je 113.981,00 SIT (MF RS) - 121.107,00 SIT (VSC) 
materialni stroški na rešeno zadevo so 4.863,00 SIT (MF RS) - 5.299,00 SIT (VSC) 

2939 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za manjše investicije bomo v letu 2005 porabili za izboljšanje delovnih pogojev sodnikov in sodnega 
osebja. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva za manjše investicije v letu 2005 smo planirali v višini 30.000 Sit na zaposlenega. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva za manjše investicije bomo v letu 2005 porabili zanakup pisarniške opreme za vpisnik in pravosodno 
knjižnico. 

SiSS - IŠ;^ 
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09024201 - Administracija višjih sodišč 

1. Opis podprograma 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države preko ključne naloge zagotoviti vsakomur pravico do 
sodnega varstva v razumnem roku. 

2. Pravne podlage 

Višje sodišče v Kopru izvaja naloge na podlagi 104. člena Zakona o sodiščih. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji: 

I. Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 
1. ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,01 za vsako leto. 
2. ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,01 za vsako leto. 
3. ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 3,00 mesece. 
4. ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 3,00 mesece. 
5. ciljni količnik sodnih zaostankov pomemembnejših zadev je 4,20. 
6 zmanjšanje števila nerešnih zadev starejših od 6 mesecev v skupnem obsegu zadev za 50 %. 

Indikatorji: 
1. Količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,01. 
2. Količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,01. 
3. Količnik reševanja vseh zadev je 6,00 mesecev. j 
4. Količnik reševanja pomembnejših zadev je 6,00 mesecev. 
5. Količnik sodnih zaostankov pomemmbnejših zadev je 4,04. 
6. Število nerešenih zadev starejših od 6 mesecev je 462. 

II. Cilj: Zakonito, strokovno in nepristransko odločanje 
1. Glede na to, da zoper odločbe višjega sodišča ni pritožbe, je mogoče kvaliteto dela ugotavljati le glede na 

razmeije med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih izrednih pravnih sredstev. Ciljni 
količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in vloženih izrednih pravnih sredstev je 0,1. 

2. Ciljni količnik razmeija med številom vloženih izrednih pravnih sredstev v pomembnejših zadevah in 
številom spremenjenih in razveljavljenih odločb je 0,2. 

Indikatorji 
1. Količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih izrednih pravnih 

sredstev je 0,1. 
2. Količnik razmeija med številom vloženih izrednih pravnih sredstev v pomembnejših zadevah in številom 

razveljavljenih in spremenjenih odločb je 0,2. 

m.Cilj: Obvladovanje stroškov 
1. Izraba delovnega časa se poveča na 95 %. 
2. Strošek dela na rešeno zadevo se zmanjša vsako leto za 3% (realno). 
3. Materialni stroški na rešeno zadevo se zmajšajo vsako leto za 3% (realno). 

Indikatoiji: 
1. Trenutna izraba delovnega časa je po oceni cca 90%. 
2. Strošek dela na rešeno zadevo je 79.012 SIT. 
3. Materialni stroški na rešeno zadevo so 2.614 SIT. 

IV. Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Glede na to, da anketa zadovoljstva strank in zadovoljstva zaposlenih doslej ni bila izvedena, je mogoče vsaj stopnjo 
zadovoljstva strank z delom sodišča posredno ugotoviti poleg števila vloženih izrednih pravnih sredstev, tudi iz 
števila vloženih nadzorstvenih pritožb, teh pa ni več kot 10 do 15 letno. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

I. Uspešno in učinkovito poslovanje 
1. ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,01 
2. ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,01 
3. ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 5,00 mesecev 
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4. ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 5,00 mesecev 
5. ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 4,08 
6. zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 6,00 mesecev v skupnem obsegu zadev za 10 %. 

Indikatorji: 

1. količnik obvladovanja pripada je 1,01 

2. količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,01 

3. količnik reševanja vseh zadev je 6,00 mesecev 

4. količnik reševanja pomembnejših zadev je 6,00 mesecev 

5. količnih sodnih zaostanekov pomembnejših zadev je 4,04 

6. število nerešenih zadev starejših od 6 mesecev je 462 

II. Cilj". Zakonito, strokovno in nepristransko odločanje 
1. Glede na to, da zoper odločbe višjega sodišča ni pritožbe, je mogoče kvaliteto dela ugotavljati le glede na 

razmerje med številom rešenih pomembnejših zadev in vloženih izrednih pravnih sredstev. Ciljni količnik 
razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in vloženih izrednih pravnih sredstev je 0,1. 

2. Ciljni količnik razmeija med številom vloženih izrednih pravnih sredstev v pomembnejših zadevah in 
številom spremenjenih in razveljavljenih odločb je 0,2. 

Indikatoiji 
1. Količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih izrednih pravnih 

sredstev je 0,1. 
2. Količnik razmeija med številom vloženih izrednih pravnih sredstev v pomembnejših zadevah in številom 

razveljavljenih in spremenjenih odločb je 0,2. 

IH. Obvladovanje stroškov 
1. Izraba delovnega časa se poveča na 95 %. 
2. Strošek dela na rešeno zadevo se zmanjša na 76.642 SIT (3% realno). 
3. Materialni stroški na rešeno zadevo se zmanjšajo na 2.536 SIT (3% realno). 

Indikatoiji: 
1. Trenutna izraba delovnega časa je po oceni cca 90%. 
2. Strošek dela na rešeno zadevo je 79.012 SIT. 
3. Materialni stroški na rešeno zadevo so 2.614 SIT. 

IV. Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Glede na to, da anketa zadovoljstva strank in zadovoljstva zaposlenih doslej ni bila izvedena, je mogoče vsaj stopnjo 
zadovoljstva strank z delom sodišča posredno ugotoviti poleg števila vloženih izrednih pravnih sredstev , tudi iz 
števila vloženih nadzorstvenih pritožb, teh pa ni več kot 10 do 15. letno. 

2940 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za nakup novih in zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev, potrebnih za 
nemoteno delovanje sodišča. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Predlog pravic porabe temelji na določbah 20. člena Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2003 in 2004 (Uradni 
list 118/02). 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Manjše investicije so uvrščene v načrt razvojnih programov, kjer se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za 
investicije. 
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09024201 - Administracija višjih sodišč 

1. Opis podprograma 

Republika Slovenija kot pravna država (2. čl. Ustave RS, Ur.I. RS/I 33/91,42/97, 66/00, 24/03) zagotavlja pravico 
do sodnega varstva (23. čl. Ustave), kar pomeni, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah, dolžnostih in o 
obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno 
sodišče. 

2. Pravne podlage 

Višje sodišče v Ljubljani izvaja svoje pristojnosti na podlagi določb Ustave RS (pravica do pravnega sredstva - 25. 
čl.), Zakona o sodiščih (Ur.I. RS 19/94, 45/95,26/99,38/99, 28/00, 26/01, 56/02, 67/02, 110/02), Zakona o sodniški 
službi (Ur.I. RS 19/94, 67/02), Sodnega reda (Ur.I. RS 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 31/00, 113/00, 62/01, 88/01, 
102/01, 22/02, 15/03) in Zakona o pravniškem državnem izpitu (Ur.I. RS 13/94, 71/94, 5/99, 55/03) ter ustreznih 
podzakonskih aktih, zlasti po novem Pravilniku o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem 
izpitu. Kot bistvene naloge višjega sodišča ti akti opredeljujejo: 

sojenje oz. odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega 
območja; odločanje o sporih o pristojnosti med okrajnimi oz. okrožnimi sodišči s svojega območja in 
odločanje o prenosu pristojnosti na drugo okrajno oz. okrožno sodišče s svojega območja (104. čl. ZS); 
pregled dela sodišč prve stopnje na svojem območju (12. čl. ZS); 
izvajanje programa usposabljanja sodniških pripravnikov. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji do konca leta 2007 izhajajo iz analize podatkov, ki smo jih zajeli za obdobje od leta 1998 do 2002. 
Ključna cilja sta dva: 

povečanje števila rešenih zadev in s tem povezano zmanjšanje sodnih zaostankov, kot jih opredeljuje Sodni 
red (tako, da v letu 2007 ne bi bilo več zadeve, ki bi pomenila sodni zaostanek) ob nespremenjeni strukturi 
in številu novih pripadlih zadev 
ohranitev ali povečanje števila potijenih zadev v zvezi glede na število vloženih izrednih pravnih sredstev 
(na nivoju količnika 0,15). 

Pri dolgoročnem cilju pa iz objektivnih razlogov ni upoštevan Zakon o prekrških, ki se bo začel uporabljati s 
1.1.2005 in po katerem bodo višja sodišča pristojna za odločanje o prekrških kot sodišča za prekrške druge stopnje 
in bodo prevzela tudi vse nerešene zadeve Senata za prekrške. 

Uresničevanje obveznosti usposabljanja pripravnikov z organizacijo predavanj in seminarjev, kakor jo višjim 
sodiščem nalaga novela Zakona o državnem pravniškem izpitu., je v odvisno od finančnih sredstev, ki so namenjene 
tej nalogi. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

V letu 2005 načrtujemo v okviru dolgoročno zastavljenih ciljev: 
ohranitev količnika obvladovanja pripada nad 1; 
doseganje povprečnega časa rešitve zadeve 4,6 meseca; 
zmanjšanje števila sodnih zaostankov za 5%; 
količnik razmeija med številom vloženih izrednih pravnih sredstev in številom spremenjenih ali 
razveljavljenih zadev pod 0,15; 
ohranitev izrabe delovnega časa nad 80 %. 

Letni izvedbeni cilj je pripravljen ob predpostavki nespremenjene strukture in številu novih pripadlih zadev in ob 
neupoštevanju Zakona o prekrških, ki se bo začel uporabljati s 1.1.2005 in po katerem bodo višja sodišča pristojna 
tudi za odločanje o prekrških kot sodišča za prekrške druge stopnje in bodo prevzela tudi vse nerešene zadeve 
Senata za prekrške. 

7953 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Porabo sredstev za manjše investicije predvidevamo na podlagi podatkov iz leta 2002 in dosedaj znanih podatkov iz 
leta 2003 in v okviru odobrenega zneska 3.400.000,00 SIT. 

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva bomo porabili za nakup nujno potrebnih in vrednostno manjših predmetov tehnične opreme in pohištva - 
npr. klima naprave, nakup pohištva za sodniške kabinete, arhivske omare, diktafoni,..., ker ni ustrezne opreme ali pa 
je dotrajana. Načrtujemo tudi nakup novih strojev za fotokopiranje. 
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09024201 - Administracija višjih sodišč 

1. Opis podprograma 

Po 2. členu Ustave Republike Slovenije je poslanstvo sodne veje oblasti v zagotavljanju pravne države, preko 
ključne naloge zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v 
razumnem roku. 

V skladu z določili 126. člena Ustave Republike Slovenije določa ureditev in pristojnosti sodišč zakon. Po prvem 
odstavku 1. člena Zakona o sodiščih (Ur. L. RS št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/2000, 26/2001, 56/2002 in 
67/2002) izvajajo sodno oblast v Republiki Sloveniji sodniki na sodiščih, ustanovljenih z navedenim ali drugim 
zakonom. 

Po sedaj veljavnih aktih je za Višje sodišče v Mariboru sistemiziranih in zasedenih 23 sodniških mest, vključno s 
predsednikom, 21 mest sodnega osebja in 60 mest sodniških pripravnikov z delovnim razmerjem pri Višjem sodišču 
v Mariboru ter 30 mest sodniških pripravnikov z delovnim razmerjem izven sodišča oziroma volonteijev. 

2. Pravne podlage 

Po 98. členu Zakona o sodiščih so v Republiki Sloveniji okrajna sodišča, okrožna sodišča, višja sodišča in Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije. Razen teh so s posebnim zakonom ustanovljena še specializirana sodišča. Skladno z 
določbo 104. člena Zakona o sodiščih so višja sodišča pristojna za sojenje oziroma odločanje na drugi stopnji o 
pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja ,za odločanje v sporih o pristojnosti med 
okrajnimi oziroma okrožnimi sodišči s svojega območja ter za opravljanje drugih zadev, kijih določa zakon. 

V 116. členu Zakona o sodiščih je določeno, da so v Republiki Sloveniji Višje sodišče v Celju s sedežem v Celju, 

Višje sodišče v Kopru s sedežem v Kopru, Višje sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani ter Višje sodišče v 
Mariboru s sedežem v Mariboru 

Za območje Višjega sodišča v Mariboru se štejejo sodna območja Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Slovenj Gradec. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj, Višjega sodišča v Maribora je reševanje pritožbenih in drugih zadev opredeljenih v 104. členu 
Zakona o sodiščih in to v čim večjem obsegu, v čim krajšem oziroma razumnem roku in s kar največjo kvaliteto. 
Enaki dolgoročnim so tudi letni cilji sodišča. Dolgoročni cilji Višjega sodišča v Mariboru na dan 31.12.2007 so: 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev, sodnih zaostankov in števila 
nerešenih zadev starejših od 5 oziroma starejših od 10 let 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,0 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 6,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov vseh zadev je 3,00 
nerešenih zadev starejših od 5 let oziroma starejših od 10 letna sodišču ni. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

INDIKATOR: povečanje kvalitete dela 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih zadev in številom vloženih izrednih pravnih sredstev je 2,5 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih izrednih pravnih sredstev in številom razveljavljenih odločb 
je 7,34 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih izrednih pravnih sredstev in številom spremenjenih odločb je 
11,29. 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovnega časa bo večja od 80 % 
strošek dela na rešeno zadevo in materialni stroški na rešeno zadevo na nivoju leta 2004. 
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Glavni izvedbeni cilji in planirani rezultati Višjega sodišča v Mariboru v proračunskem letu 2005 ob predpostavki, 
da bo zasedenih 25 sodniških mest in 21 mest sodnega osebja. 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje: 
ciljni količnik obvladovanja vseh zadev je 1,0 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 7,8 
ciljni količnik sodnih zaostankov vseh zadev je 2,76 
zadev starejših od 5 let, oziroma starejših od 10 let na sodišču ne načrtujemo. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje: 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih vseh zadev in številom vloženih izrednih pravnih sredstev je 
2,46 
ciljni količnik razmerja med številom vloženih izrednih pravnih sredstev in številom razveljavljenih odločb 
je 7,34 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih izrednih pravnih sredstev in številom spremenjenih odločb je 
11,29. 

CHJ '.obvladovanje stroškov: 
izraba delovnega časa bo večja od 80 % 
strošek dela na rešeno zadevo in materialni strošek na rešeno zadevo se glede na leto 2004 ne bosta 
povečevala. 

Niso pa planirana potrebna dodatna sredstva in nove zaposlitve po novem Zakonu o prekrških (Ur. L. RS št. 7/2003) 
glede na pristojnosti, ki jih bo s 01.01.2005 v tej zvezi prevzelo višje sodišče. Ta sredstva naj bi namreč bila 
planirana v okviru planov sedanjih organov za postopek o prekrških. 

Pridobitev novih pristojnosti sedanjih organov za prekrške pa tudi ni upoštevana pri izračunu ciljnih količnikov. 

7958 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zamenjava dotrajane, poškodovane in tehnično tehnološko zastarane opreme ter manjša investicijska vlaganja v 
obstoječe prostore. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje so načrtovana v višini 2.010 tisoč SIT in pomenijo manj kot 20 
tisoč SIT sredstev na zaposlenega. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru načrta investicij za leto 2005 bodo sredstva namenjena reševanju prioritetnih potreb pri zamenjavi 
pisarniške in druge opreme ter za investicijska vlaganja v obstoječe prostore. 

4. Planirani indikatorji 

Nujna zamenjava opreme, ki naj bi zagotavljala normalne pogoje dela zaposlenih. 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč   

I. Opis podprograma 

Finančni načrt Okrožnega sodišča v Celju za leto 2005 vsebuje tudi finančne načrte Okrajnih sodišč v Celju, 
Slovenskih Konjicah, Šentjurju pri Celju, Šmarju pri Jelšah, Velenju in Žalcu. Sodniško službo je na območju 
celjskega sodnega okrožja, je na dan 31.07.2003 opravljalo 68 sodnikov in 224 administrativno tehničnih delavcev 
(sodno osebje). 

Z dnem 01.01.2005 se začne uporabljati novi Zakon o prekrških - ZP-1 (Uradni list RS št 7/2003, z dne 
23.01.2003). Od tega dne dalje postanejo Okrajna sodišča pristojna za odločanje v zvezi s prekrški ter prevzamejo 
vse nerešene zadeve dosedanjih sodnikov za prekrške ( čl. 216/1 ZP-1 ), sodniki za prekrške pa nadaljujejo svoj 
trajni mandat kot okrajni sodniki na okrajnih sodiščih za območje tistega sodnega okraja, v katerem ima ta organ 
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sedež. S tem se bo število zaposlenih na celjskem sodnem okrožju povečalo za najmanj 19 sodnikov in 32 
administrativnih delavcev (skupaj torej 87 sodnikov in 256 ATD delavcev. Okrajna sodišča pa bodo predvidoma 
prejela v delo okoli 30.000 novi nerešenih zadev. 

2. Pravne podlage 

Po 99. členu ZS so Okrajna sodišča pristojna: 

I. v kazenskih zadevah: 
1. za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh 

let, razen v zadevah kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, stoijenih s tiskom, po radiu, televiziji ali z 
drugim sredstvom javnega obveščanja; 

2. za opravljanje preiskovalnih dejanj glede kaznivih dejanj iz prejšnje točke; 
3. za opravljanje drugih zadev, kijih določa zakon; 

II. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji: 
1. v pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem postopku; 
2. v zapuščinskih in drugih nepravdnih zadevah ter za vodenje zemljiške knjige; 
3. v zadevah izvršbe in zavarovanja, če zakon ne določa drugače; 

III. za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, kadar tako določa zakon; 

IV. za opravljanje zadev pravne pomoči, za katere ni po zakonu pristojno drugo sodišče. 

Po 210. členu ZP-1 so od 01.01.2005 okrajna sodišča pristojna tudi: 
za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, ki jo je izdal prekrškovni organ; 
za odločanje o prekrških na prvi stopnji; 
za opravljanje zadev pravne pomoči v zadevah prekrškov; 
za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon. 

Po 102. členu ZS so Okrožna sodišča pristojna: 

I. v kazenskih zadevah: 
1. za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera niso pristojna okrajna sodišča; 
2. za opravljanje preiskave oziroma preiskovalnih dejanj glede kaznivih dejanj iz prejšnje točke; 
3. za opravljanje predhodnega postopka in sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih mladoletnikov; 
4. za odločanje na prvi stopnji o izvršitvi kazenske sodbe tujega sodišča; 
5. za izvrševanje kazenskih sodb iz 1., 3. in 4. točke ter za izvrševanje kazenskih sodb okrajnih sodišč; 
6. za odločanje o dovolitvi posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine; 
7. za odločanje v zunajobravnavnem senatu (tudi v kazenskih zadevah iz pristojnosti okrajnih sodišč); 
8. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon; 
9. za opravljanje nadzorstva glede zakonitega in pravilnega ravnanja z obsojenci ter nadzorstva nad 

priporniki; 

II. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji: 
1. v pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem postopku; 
2. o priznanju tujih sodnih odločb; 
3. v zadevah prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije, kadar je v pristojnosti sodišča, ter v sporih v zvezi z 

njimi; 
4. v sporih o pravicah intelektualne lastnine; 
5. o predlogih za izdajo začasnih odredb vloženih pred začetkom spora, o katerem bo sodišče odločalo po 

pravilih v gospodarskih sporih, oziroma zadevah, v katerih je dogovorjena arbitražna pristojnost; 
6. v nepravdnih postopkih, v katerih so udeležene gospodarske družbe, družbeniki,oziroma delničarji in člani 

organov gospodarskih družb, za katere je treba uporabiti pravo družb; 

III. za vodenje sodnega registra; 

IV. za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, če tako določa zakon; 

V. za opravljanje zadev pravne pomoči v zadevah iz točke I. do IV. in za opravljanje mednarodne pravne pomoči. 

O predlogih za dopustitev kontrole telefona, drugih komunikacijskih sredstev in občil ter kontrole pisem in drugih 
pošiljk odloča predsednik okrožnega sodišča, na območju katerega je sedež predlagatelja, oziroma v njegovi 
odsotnosti podpredsednik. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

A. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
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INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjševanje povprečnega Časa reševanja zadeve, sodnih zaostankov 
in števila nerešenih zadev starejših od 10 let 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,20 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,25 
ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev je 6,8 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev je 15,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,10 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 40 % 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovnega časa je večja od 80 % 
strošek dela na rešeno zadevo je 45.000,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo so 14.700,00 SIT 

B. OKRAJNO SODIŠČE V CELJU 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, sodnih zaostankov in 
števila nerešenih zadev starejših od 10 let 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,23 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,25 
ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev je 15,00 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev je 10,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 3,20 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 40 % 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovnega časa je večja od 80 % 
strošek dela na rešeno zadevo je 23.000,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo so 7.900,00 SIT 

C. OKRAJNO SODIŠČE V SLOVENSKIH KONJICAH 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, sodnih zaostankov 
in števila nerešenih zadev starejših od lOlet 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,15 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,26 
ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev je 9,00 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev je 12,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,80 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 40 % 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovnega časa je večja od 80 % 
strošek dela na rešeno zadevo je 21.000,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo so 7.300,00 SIT 

D. OKRAJNO SODIŠČE V ŠENTJURJU PRI CELJU 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, sodnih zaostankov 
in števila nerešenih zadev starejših od 10 let. 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,10 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,24 
ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev je 8,00 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev je 13,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,60 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 40 % 
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CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovnega Časa je večja od 80 % 
strošek dela na rešeno zadevo je 20.500,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo so 6.900,00 SIT 

E. OKRAJNO SODIŠČE V ŠMARJU PRI JELŠAH 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, sodnih zaostankov 
in števila nerešenih zadev starejših od 10 let. 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,14 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,30 
ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev je 8,00 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev je 10,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,70 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 40 % 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovnega časa je večja od 80 % 
strošek dela na rešeno zadevo je 20.000,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo so 6.700,00 SIT 

F. OKRAJNO SODIŠČE V VELENJU 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, sodnih zaostankov 
in števila nerešenih zadev starejših od 10 let 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,13 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,30 
ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev je 11,00 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev je 12,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,30 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 40 % 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovnega časa je večja od 80 % 
strošek dela na rešeno zadevo je 21.000,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo so 7.100,00 SIT 

G. OKRAJNO SODIŠČE V ŽALCU 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, sodnih zaostankov 
in števila nerešenih zadev starejših od 10 let. 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,10 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,29 
ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev je 15,00 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev je 10,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,20 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 40 % 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovnega časa je večja od 80 % 
strošek dela na rešeno zadevo je 23.000,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo so 7.800,00 SIT 

\ 
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI, INDIKATORJI IN PLANIRANI REZULTATI V PRORAČUNSKEM 
LETU 2005 

A. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, sodnih zaostankov in 
števila nerešenih zadev starejših od 10 let. 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,11 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,18 
ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev je 7,00 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev je 19,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,06 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 20 % 

CDLJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovnega časa je večja od 77 % 
strošek dela na rešeno zadevo je 42.400,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo so 13.644,00 SIT 

B. OKRAJNO SODIŠČE V CELJU 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, sodnih zaostankov 
in števila nerešenih zadev starejših od 10 let 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,13 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,14 
ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev je 19,00 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev je 12,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 3,03 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 20 % 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovnega časa je večja od 77 % 
strošek dela na rešeno zadevo je 22.531,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo so 7.246,00 SIT 

C. OKRAJNO SODIŠČE V SLOVENSKIH KONJICAH 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, sodnih zaostankov 
in števila nerešenih zadev starejših od 10 let 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,08 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,19 
ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev je 10,00 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev je 15,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,60 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 20 % 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: izraba delovnega Časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovnega časa je večja od 77 % 
strošek dela na rešeno zadevo je 20.792,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo so 6.687,00 SIT 

D. OKRAJNO SODIŠČE V ŠENTJURJU PRI CELJU 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
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INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, sodnih zaostankov 
in števila nerešenih zadev starejših od 10 let 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,01 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,16 
ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev je 9,00 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev je 16,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,50 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 20 % 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovnega časa je večja od 77 % 
strošek dela na rešeno zadevo je 20.000,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo so 6.500,00 SIT 

E. OKRAJNO SODIŠČE V ŠMARJU PRI JELŠAH 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, sodnih zaostankov 
in števila nerešenih zadev starejših od 10 let. 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,06 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,21 
ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev je 9,00 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev je 13,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,60 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 20 % 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovnega časa je večja od 77 % 
strošek dela na rešeno zadevo je 19.500,00 
materialni stroški na rešeno zadevo so 6.229,00 SIT 

F. OKRAJNO SODIŠČE V VELENJU 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, sodnih zaostankov 
in števila nerešenih zadev starejših od 10 let. 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,05 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,20 
ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev je 13,00 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev je 14,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,10 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 20 % 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovnega časa je večja od 77 % 
strošek dela na rešeno zadevo je 20.500,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo so 6.608,00 SIT 

G. OKRAJNO SODIŠČE V ŽALCU 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, sodnih zaostankov 
in števila nerešenih zadev starejših od 10 let. 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,00 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,18 
ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev je 17,00 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev je 13,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,00 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 20 % 

poročevalec, št. 83/VII 2350 13. oktober2003 



CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovnega časa je večja od 77 % 
strošek dela na rešeno zadevo je 22.000,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo so 7.254,00 SIT 

2941 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za manjše investicije v letu 2005 bomo uporabili za izboljšanje delovnih pogojev. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva namenjena za male investicije so planirana 30.000 Sit na zaposlenega. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva za manjše investicije bomo v letu 2005 porabili za zamenjavo nekaj dotrajanih preprog,namestitev 
klimatskih naprav,nakup prenosnih računalnikov. 

4. Planirani indikatorji 

2939 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 

Indikator rasti je 103,3 % 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč  

1. Opis podprograma 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti 
vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. člen 
Ustave). 

2. Pravne podlage 

Pravne podlage 

Delo na področju Okrožnega sodišča v Kopru (Okrožno sodišče v Kopru ter Okrajna sodišča v Ilirski Bistrici, 
Kopru, Piranu, Postojni in Sežani) temelji na določilih Zakona o sodiščih (čl. 99., 100. ter 101.)Zakona o sodniški 
službi, Sodnemu redu in procesnih predpisih (predvsem ZKP in ZPP). 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 

CILJ : uspešno in učinkovito poslovanje 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - obdržati količnik 1,10 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev: 

K zadeve - 1,10 
Kpr zadeve - 1,12 
P zadeve- 1,10 
Pgzadeve- 2,00 

ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev: obdržati količnik 6,51 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev: 

K zadeve- 18 
Kpr zadeve- 15 
P zadeve - 18 
Pg zadeve- 16 

ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 
K zadeve - brez zaostankov 
Kpr zadeve - brez zaostankov 
P zadeve - brez zaostankov 
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Pg zadeve - brez zaostankov 
zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev 

- brez zaostankov. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

ciljni količnik razmaja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb: 
K zadeve - 2,3 
P zadeve - 4,00 
Pg zadeve- 4,7 

ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb 

K zadeve - 9,40 
P zadeve - 3,9 
Pg zadeve- 8,6 

CILJ: obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa / 
strošek dela na rešeno zadevo 31.000 Sit 
materialni strošek na rešeno zadevo 40.000 Sit 

CIU: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo 
stopnja zadovoljstva zaposlenih izmeijena z letno anketo 

pri Okrožnem sodišču v Kopru letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale 
zato s podatkov ne posredujemo. 

OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 

CHJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - 1,0 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev: 

K - 1 
P - 2 
D - 1,3 
N - 1,3 
I,Ig,In- 0,50 
Dn- 1,5 

ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev: obdržati količnik 12,16 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev: 

K- 21,44 
P - 12,20 
D - 8,72 
N- 7,52 
I,Ig,In-42,83 
Dn- 6,79 

ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 
K- 2,68 
P- 1,8 
D- 1,9 
N- 1,91 
I,Ig,In- 1,52 
Dn 1,36 

zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 5%. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb: 

K -7,9 
P- 3,97 
D-57 
N -20 

ciljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb 

K - 5,57 
P - 3,27 
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D -23 
N -1,16 

CILJ: obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa / 
strošek dela na rešeno zadevo 4.864,00 Sit 
materialni strošek na rešeno zadevo 25.183,00 Sit 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo 
stopnja zadovoljstva zaposlenih izmeijena z letno anketo 

pri Okrajnem sodišču v Kopra letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale 
zato s podatkov ne posredujemo. 

OKRAJNO SODIŠČE V ILIRSKI BISTRICI 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - 1,00 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev 0,89 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev / 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev / 
zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za /. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb 9% 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in Številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb 5% 

CHJ: obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa / 
strošek dela na rešeno zadevo 4.000,00 Sit 
materialni strošek na rešeno zadevo 10.000,00 Sit 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo 
stopnja zadovoljstva zaposlenih izmeijena z letno anketo 

pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso 
izvajale zato s podatkov ne posredujemo. 

OKRAJNO SODIŠČE V PIRANU 

CILJ : uspešno in učinkovito poslovanje 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - 78% 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev 120% 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev 12,7 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev / 
zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 30%. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb / 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb / 

CILJ: obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa / 
strošek dela na rešeno zadevo 21.540,16,00 Sit 
materialni strošek na rešeno zadevo 6.312,13 Sit 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo 
stopnja zadovoljstva zaposlenih izmerjena z letno anketo 

pri Okrajnem sodišču v Piranu letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale 
zato s podatkov ne posredujemo. 

OKRAJNO SODIŠČE V POSTOJNI 
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CHJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zada v - 1,0 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev: 

K - 0,95 
P - 1 
D - 1 
N - 1 
I,Ig,In- 0,50 
Dn- 1,1 

ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev: 12,5 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev: 

K- 9,56 
P- 6,29 
D- 5,13 
N - 12,67 
I,Ig,In- 56,82 
Dn - 9,20 

ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 
K- 9,56 
P - 2,86 
D- 4,44 
N - 3,80 
I,Ig, In- 2,63 
Dn 1,47 

zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 30%. 

CELJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
ciljni količnik razmaja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb: 

K -0,11 
P - 0,16 
D - 0,004 
N - 0,05 

ciljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb / 

CHJ: obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa / 
strošek dela na rešeno zadevo 15.397,00 Sit 
materialni strošek na rešeno zadevo 3.746,00 Sit 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo 
stopnja zadovoljstva zaposlenih izmeijena z letno anketo 

pri Okrajnem sodišču v Postojni letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale 
zato s podatkov ne posredujemo 

OKRAJNO SODIŠČE V SEŽANI 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - 1,01 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev l ,30 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev 8,82 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev 23,43 
zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 20%. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb / 
ciljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb / 

CILJ: obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa / 
strošek dela na rešeno zadevo 4.606,00 Sit 
materialni strošek na rešeno zadevo 10.663,00 Sit 
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CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo 
stopnja zadovoljstva zaposlenih izmeijena z letno anketo 

pri Okrajnem sodišču v Sežani letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale 
zato s podatkov ne posredujemo. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 

CHJ : uspešno in učinkovito poslovanje 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - obdržati količnik 1,10 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev: 

K zadeve- 1,00 
Kpr zadeve- 1,12 
P zadeve - 1,1 
Pg zadeve - 2,20 

ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev: obdržati količnik 6,51 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev: 

K zadeve - 22 
Kpr zadeve - 16 
P zadeve - 19 
Pg zadeve - 16,5 

ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 
K zadeve - 3,00 
Kpr zadeve - 3,00 
P zadeve - 2,20 
Pg zadeve - 3,00 

zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 5%. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb: 

K zadeve - 2,00 
P zadeve - 3,6 
Pg zadeve - 4,7 

ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb 

K zadeve - 9,36 
P zadeve - 3,60 
Pg zadeve 8,5 

CHJ: obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa / 
strošek dela na rešeno zadevo 30.972 Sit 
materialni strošek na rešeno zadevo 39.159 Sit 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo 
stopnja zadovoljstva zaposlenih izmeijena z letno anketo 

pri. Okrožnem sodišču v Kopru letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih. 

OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - 1,0 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev: 

K - 1 
P - 2 
D - 1,3 
N - 1,3 
I,Ig,In-0,50 
Dn- 1,5 \ 

ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev: obdržati količnik 12,16 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev: 
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K- 21,44 
P - 12,20 
D - 8,72 
N- 7,52 
I,Ig,In-42,83 
Dn- 6,79 

ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 
K- 2,68 
P- 1,8 
D- 1,9 
N- 1,91 
I,Ig, In- 1,52 
Dn 1,36 

zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 5%. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb: 

K -7,9 
P - 3,97 
D - 57 
N - 20 

ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb 

K - 5,57 
P - 3,27 
D - 2,20 
N -1,16 

CILJ: obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa / 
strošek dela na rešeno zadevo 4.864,00 Sit 
materialni strošek na rešeno zadevo 25.183,00 Sit 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo 
stopnja zadovoljstva zaposlenih izmeijena z letno anketo 

pri Okrajnem sodišču v Kopru letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale 
zato s podatkov ne posredujemo. 

OKRAJNO SODIŠČE V ILIRSKI BISTRICI 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - 1,00 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev 0,89 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev / 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev / 
zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za /. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb 9% 

ciljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 
spremenjenih odločb 5% 

CILJ: obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa / 
strošek dela na rešeno zadevo 4.000,00 Sit 
materialni strošek na rešeno zadevo 10.000,00 Sit 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
stopnja zadovoljstva strank izmerjena z letno anketo 
stopnja zadovoljstva zaposlenih izmerjena z letno anketo 

pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso 
izvajale zato s podatkov ne posredujemo. 
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OKRAJNO SODIŠČE V PIRANU 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - 78% 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev 120% 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev 12,7 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev / 
zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 30%. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb / 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb / 

CILJ: obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa / 
strošek dela na rešeno zadevo 21.540,16,00 Sit 
materialni strošek na rešeno zadevo 6.312,13 Sit 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
stopnja zadovoljstva strank izmerjena z letno anketo 
stopnja zadovoljstva zaposlenih izmerjena z letno anketo 

pri Okrajnem sodišču v Piranu letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale 
zato s podatkov ne posredujemo. 

OKRAJNO SODIŠČE V POSTOJNI 

CHJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - 1,0 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev: 

K - 0,95 
P - 1 
D - 1 
N - 1 
I,Ig,In-0,50 
Dn- 1,1 

ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev: 12,5 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev: 

K - 9,56 
P - 6,29 
D- 5,13 
N - 12,67 
I,Ig,In-56,82 
Dn- 9,20 

ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 
K - 9,56 
P - 2,86 
D - 4,44 
N- 3,80 
I,Ig, In- 2,63 
Dn 1,47 

zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 30%. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb: 

K -0,11 
P - 0,16 
D - 0,004 
N - 0,05 

ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb / 

•> 
CILJ: obvladovanje stroškov 

izraba delovnega časa / 
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strošek dela na rešeno zadevo 15.397,00 Sit 
materialni strošek na rešeno zadevo 3.746,00 Sit 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
stopnja zadovoljstva strank izmerjena z letno anketo 
stopnja zadovoljstva zaposlenih izmerjena z letno anketo 

pri Okrajnem sodišču v Postojni letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale 
zato s podatkov ne posredujemo. 

OKRAJNO SODIŠČE V SEŽANI 

CILJ : uspešno in učinkovito poslovanje 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - 1,01 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev 1,30 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev 8,82 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev 23,43 
zmanjševanje Števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 20%. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb / 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb / 

CILJ: obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa / 
strošek dela na rešeno zadevo 4.606,00 Sit 
materialni strošek na rešeno zadevo 10.663,00 Sit 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
stopnja zadovoljstva strank izmerjena z letno anketo 
stopnja zadovoljstva zaposlenih izmerjena z letno anketo 

pri Okrajnem sodišču v Sežani leme ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale 
zato s podatkov ne posredujemo. 

2942 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke manjše investicije zagotavljamo sredstva za nakup nujne opreme ter investicijsko vzdrževanje 
sodnih zgradb ter ostale opreme. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Predlog finančnega načrta na postavki manjše investicije je določen na osnovi finančnega načrta za leto 2004, ki je 
povečan za predvideno rast cen določeno v predlogu proračunskega memoranduma za leto 2005, ter ne presega 
velikosti sredstev na zaposlenega, ki ga določa ZIPRO 2003/04. 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč   

1. Opis podprograma 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti 
vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. člen 
Ustave RS) 
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2. Pravne podlage 

Delovno področje proračunskega uporabnika je določeno v 101. do 103. členu Zakona o sodiščih, delovno področje 
okrajnih sodiščih pa v 99. členu Zakona o sodiščih. Delovanje sodišč je opredeljeno v določbah Sodnega reda, kjer 
so vsebinsko in terminsko opredeljene naloge sodišč. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

Indikatotji: 
1. Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1 
2. Ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,1 
3. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 4 mesece 
4. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 12 mesecev 
5. Ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 14 
6. Dolgoročno je pričakovati zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let, v skupnem obsegu za 90 

%. 

Dolgoročni ciljni indikatoiji so izračunani oziroma določeni na podlagi gibanja indikatorjev, ki so bili 
izračunani za pretekli leti (2001,2002). Glede na to, daje delo sodišča v teh dveh letih oceniti kot uspešno, so 
ciljni indikatoiji primerljivi z indikatoiji za ti dve leti in ustrezno izboljšani. Tako kot v preteklih letih so tudi 
za prihodnja leta (do 2007) cilji sodišča sprotno in redno reševanje tekočih zadev ob hkratnem zmanjševanju 
števila sodnih zaostankov ter čim kvalitetnejše odločanje v vseh zadevah. Takšne cilje bo mogoče doseči ob 
zagotovljenih optimalnih subjektivnih in objektivnih pogojih za delo sodišča. 

Cilji: zakonito strokovno in nepristransko poslovanje 

Indikator povečanje kvalitete dela 
1. Količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb v letu 2002 je 

bil 6,8. Dolgoročno predvidevamo izboljšanje količnika, saj ocenjujemo, da se bo število pritožb zaradi 
pogostejšega izvensodnega reševanja sporov zmanjševalo. 

2. Količnik razmeija med številom vloženih pritožb in številom razveljavljenih in spremenjenih odločb v letu 
2002 je bil 2,6. Dolgoročno predvidevamo zviševanje tega količnika, saj je izobraževanje sodnikov redno 
in intenzivno. 

Cilj: obvladovanje stroškov 

Indikatoiji: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
1. Izrabo delovnega časa smo ocenili na 100 %, upoštevaje dosedanje preseganje pričakovanega obsega 

dela, določenega s strani sodnega sveta. 
2. Strošek dela na rešeno zadevo je 30.788,00 SIT (po podatkih za leto 2002). 
3. Materialni stroški na rešeno zadevo so 14.160,00 SIT (po podatkih za leto 2002). 

Cilj: zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Indikator: stopnja zadovoljstva 
1. Stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo ni bila izvedena. Glede na število vloženih 

nadzorstvenih pritožb (8 v letu 2002) ocenjujemo, da so bile stranke z delom sodišča pretežno zadovoljne. 
2. Stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmerjena z letno anketo ni bila izvedena. Glede na to, da v letu 2002 v 

zvezi z odločitvami o pravicah in obveznostih delavcev ni bilo pritožb, ocenjujemo, da je stopnja 
. zadovoljstva ugodna. 

OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

Indikatoiji(upoštevani podatki za leto 2002): 
1. Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,71 
2. Ciljni količnik obvladovanja pomembnejših zadev je 1,14 
3. Ciljni količnik obvladovanja zemljiškoknjižnih zadev: 0,79 
4. Ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev: 0,43 
5. Ciljni količnik obvladovanja ostalih zadev(Kr, Pl, Z, Pom, R, Po): 1,04 
6. Ciljni količnik povprečnega Časa reševanja vseh zadev je 11,7 meseca 
7. Cilnji količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 13,7 meseca 
8. Ciljni kolličnik povprečnega časa reševanja izvršilnih zadev: 13,4 
9. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja zemljiškoknjižnih zadev: 11,7 meseca 
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10. Ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,08 
11. Ciljni količnik sodnih zaostankov vseh zadev: 2,13 
12. Ciljni količnik sonih zaostankov izvršilnih zadev: 3,54 
13. Ciljni količnik sodnih zaostankov zemljiškoknjižnih zadev je: 1,53 
14. Števila nerešenih zadev starejših od 10 let je 36, starejšid od 5 let je 380. 

Cilj: 

Zakonito, strokovno in nepsristransko poslovanje 

Indikator: 

1.Povečanje kvalitete dela 

Količnik razmerja med številom rešenih pomembnejšiz zadev in vloženih pritožb je 0,06, zaradi velikega 
števila izvršilnih zadev skupnega količnika ni mogoče določiti. Količnik razmerja med številom vloženih 
pritožb v pomembnejših zadevah ter štedvilom razveljavljenih ter spremenjenih odločb je 0,14, zaradi velikega 
števila izvršilnih zadev skupnega količnika ni mogoče določiti. 

Cilj: 

Obvladovanje stroškov: 
Strošek dela na rešeno zadevo je 4.558,00 SIT 
Materialni stroški na rešeno zadevo je 1.257,00 SIT 

Cilj: 

Zadovoljstvo strank in zaposlenih: 

Indikator: 

1.Stopnja zadovoljstva 
stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo: anketa ni bila izvedena 
stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmeijena z letno anketo: anketa ni bila izvedena. 

OKRAJNO SODIŠČE V ŠKOFJI LOKI 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

Indikatoiji(upoštevani podatki za leto 2002): 
1. Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,92 
2. Ciljni količnik obvladovanja pomembnejših zadev je 0,79 
3. Ciljni količnik obvladovanja zemljiškoknjižnih zadev: 1,10 
4. Ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev: 0,60 
5. Ciljni količnik obvladovanja ostalih zadev(Kr, Pl, Z, Pom, R, Po): 1,06 
6. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 11,0 meseca 
7. Cilnji količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 10,0 meseca 
8. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja izvršilnih zadev: 11,0 
9. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja zemljiškoknjižnih zadev: 12,0 meseca 
10. Ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 3,53 
11. Ciljni količnik sodnih zaostankov vseh zadev: 1,98 
12. Ciljni količnik sonih zaostankov izvršilnih zadev: 3,65 
13. Ciljni količnik sodnih zaostankov zemljiškoknjižnih zadev je: 1,42 
14. Števila nerešenih zadev starejših od 10 let je 1, starejšid od 5 let je 16. 

Cilj: 

Zakonito .strokovno in nepriistransko poslovanje 

Indikator: 

1.Povečanje kvalitete dela 

Količnik razmeija med številom rešenih pomembnejšiz zadev in vloženih pritožb je 0,044 pri vseh zadevah, 
0; 121 pri pomembnejših zadevah 0,119 pri izvršilnih zadevah in0,002 pri zemljiškokjnižnih zadevah. 

Količnik razmerja med številom rešenih pritožb ter številom razveljavljenih ter spremenjenih odločb je 0,31 
pri vseh zadevah, 0,36 pri pomembnejših zadevah, 0,29 pri izvršilnih zadevah in 0,25 pri zemljiškoknjižnih 
zadevah. 

Cilj: 
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Obvladovanje stroškov: 
Strošek dela na rešeno zadevo je 5.587,00 SIT 
Materialni stroški na rešeno zadevo je 1.785,00 SIT 

Cilj: 

Zadovoljstvo strank in zaposlenih: 

Indikator: 

1.Stopnja zadovoljstva 
stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo: anketa ni bila izvedena 
stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmeijena z letno anketo: anketa ni bila izvedena. 

OKRAJNO SODIŠČE NA JESENICAH 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

Indikatoiji(upoštevani podatki za leto 2002): 
1. Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,97 
2. Ciljni količnik obvladovanja pomembnejših zadev je 1,52 
3. Ciljni količnik obvladovanja zemljiškoknjižnih zadev: 1,25 
4. Ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev: 0,49 
5. Ciljni količnik obvladovanja ostalih zadev(Kr, Pl, Z, Pom, R, Po): 0,79 
6. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 11,0 meseca 
7. Cilnji količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 15,0 meseca 
8. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja izvršilnih zadev: 19,0 
9. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja zemljiškoknjižnih zadev: 11,0 meseca 
10. Ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 1,86 
11. Ciljni količnik sodnih zaostankov vseh zadev: 1,83 
12. Ciljni količnik sonih zaostankov izvršilnih zadev: 2,52 
13. Ciljni količnik sodnih zaostankov zemljiškoknjižnih zadev je: 1,37 
14. Števila nerešenih zadev starejših od 10 let je 21. 

Cilj: 

Zakonito .strokovno in nepristransko poslovanje 

Indikator: 

1.Povečanje kvalitete dela 

Količnik razmeija med številom rešenih zadev in vloženih pritožb je pri vseh zadevah 0,042 pri pomembnejših 
zadevah 0,080 pri izvršilnih zadevah 0,125 pri zemljiškokjnižnih zadevah 0,001. 

Količnik razmeija med številom rešenih pritožb ter številom razveljavljenih ter spremenjenih odločb je 0,25 
pri vseh zadevah, 0,4 pri pomembnejših zadevah 0,19 pri izvršilnih zadevah in 0,5 pri zemljiškoknjižnih 
zadevah. 

Cilj: 

Obvladovanje stroškov: 
Strošek dela na rešeno zadevo je 7.652,00 SIT 
Materialni stroški na rešeno zadevo je 2.733,00 SIT 

Cilj: 

Zadovoljstvo strank in zaposlenih: 

Indikator: 

1.Stopnja zadovoljstva 
stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo: anketa ni bila izvedena 
stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmeijena z letno anketo: anketa ni bila izvedena. 

OKRAJNO SODIŠČE NA JESENICAH 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

Indikatoiji(upoštevani podatki za leto 2002): 
1. Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,97 
2. Ciljni količnik obvladovanja pomembnejših zadev je 1,52 
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3. Ciljni količnik obvladovanja zemljiškoknjižnih zadev: 1,25 
4. Ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev: 0,49 
5. Ciljni količnik obvladovanja ostalih zadev(Kr, Pl, Z, Pom, R, Po): 0,79 
6. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 11,0 meseca 
7. Cilnji količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 15,0 meseca 
8. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja izvršilnih zadev: 19,0 
9. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja zemljiškoknjižnih zadev: 11,0 meseca 
10. Ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 1,86 
11. Ciljni količnik sodnih zaostankov vseh zadev: 1,83 
12. Ciljni količnik sonih zaostankov izvršilnih zadev: 2,52 
13. Ciljni količnik sodnih zaostankov zemljiškoknjižnih zadev je: 1,37 
14. Števila nerešenih zadev starejših od 10 let je 21. 

Cilj: 

Zakonito .strokovno in nepristransko poslovanje 

Indikator: 

1 .Povečanje kvalitete dela 

Količnik razmeija med številom rešenih zadev in vloženih pritožb je pri vseh zadevah 0,042 pri pomembnejših 
zadevah 0,080 pri izvršilnih zadevah 0,125 pri zemljiškokjnižnih zadevah 0,001. 

Količnik razmeija med številom rešenih pritožb ter številom razveljavljenih ter spremenjenih odločb je 0,25 
pri vseh zadevah, 0,4 pri pomembnejših zadevah 0,19 pri izvršilnih zadevah in 0,5 pri zemljiškoknjižnih 
zadevah. 

Cilj: 

Obvladovanje stroškov: 
Strošek dela na rešeno zadevo je 7.652,00 SIT 
Materialni stroški na rešeno zadevo je 2.733,00 SIT 

Cilj: 

Zadovoljstvo strank in zaposlenih: 

Indikator: 

1.Stopnja zadovoljstva 
stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo: anketa ni bila izvedena 
stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmeijena z letno anketo: anketa ni bila izvedena. 

OKRAJNO SODIŠČE V RADOVLJICI 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

Indikatorji: 
1. Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,1 
2. Ciljni količnik obvladovanja pomembnejših zadev je 1,2 
3. Ciljni količnik obvladovanja zemljiškoknjižnih zadev: 1,2 
4. Ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev: 0,9 
5. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 16,0 meseca 
6. Cilnji količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 14,0 meseca 
7. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja izvršilnih zadev: 14,0 
8. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja zemljiškoknjižnih zadev: 18,0 meseca 
9. Ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 32 
10. Ciljni količnik sonih zaostankov izvršilnih zadev: 44 
11. Ciljni količnik sodnih zaostankov zemljiškoknjižnih zadev je(brez ZK izpiskov): 70 
12. Zmanjšanje števila nrešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 2 %. 

Indikatoiji so bili postavljeni na podlagi izračuna za več let, pričakovanja, da bo v letu 2004 dejansko 
zasedenih vseh pet sodniških mest, ter desjtsvu da jue na sodišču v teku program odprave zaostankov v 
zemljiški knjigi in da še vedno teče informatizacija zemljiške knjige. 

Cilj: 

Zakonito .strokovno in nepristransko poslovanje 

Indikator: 
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1.Povečanje kvalitete dela 

Ciljni količnimk razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 20 %. 
Ciljni količnik razmerja med Številom pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 
spremenjenih odločb je 32%. Za leto 2004 ni .predvideno zmanjšanje šrtevila pritožb niti ne bistvenega 
zmnanjšanja števila razveljavljenih in spremenjenih odločb, kije po naši oceni sorazmerno ugoden. 

Cilj: 

Obvladovanje stroškov: 
Izraba delovnega Časa je večja od 85% 
Strošek dela na rešeno zadevo je 5.444,00 SIT 
Materialni stroški na rešeno zadevo je 1.642,00 SIT 

caj: 

Zadovoljstvo strank in zaposlenih: 

Indikator: 

1 .Stopnja zadovoljstva 
stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo: anketa ni bila izvedena, ob upoštevanju števila 
vloženih nadzorstvenih pritožb pa ocenjujemo daje zadovoljiva. Glede na pričakovanja, da bo v letu 
2004 zasedba sodniških mest popolna ocenjujemo, da bodo stranke z delom sodišča še bolj 
zadovoljne. 
stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmeijena z letno anketo: anketa ni bila izvedena. Glede na to , da 
večjih pripomb zaposlenih ni bilo, ocenjujemo da je stopnja zadovoljstva zaposlenih ustrezna. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

Indikatoiji 
1. Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1 
2. Ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,2 
3. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 4,2 mesece 
4. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 14 mesecev 
5. Ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 4,5 
6. Dolgoročno je pričakovati zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let, v skupnem obsegu za 30 %. 

Dolgoročni ciljni indikatoiji so izračunani oziroma določeni na podlagi gibanja indikatoijev, ki so bili izračunani za 
pretekli leti (2001, 2002). Glede na to, daje delo sodišča v teh dveh letih oceniti kot uspešno, so ciljni indikatoiji 
primerljivi z indikatoiji za ti dve leti in ustrezno izboljšani. Tako kot v preteklih letih so tudi za prihodnja leta (do 
2007) cilji sodišča sprotno in redno reševanje tekočih zadev ob hkratnem zmanjševanju števila sodnih zaostankov, 
ter čim kvalitetnejše odločanje v vseh zadevah. Takšne cilje bo mogoče doseči ob zagotovljenih optimalnih 
subjektivnih in objektivnih pogojih za delo sodišča. 

Cilji: zakonito strokovno in nepristransko poslovanje 

Indikator povečanje kvalitete dela 
1. Količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb v lem 2002 je bil 

6,8. Dolgoročno predvidevamo izboljšanje količnika, saj ocenjujemo, da se bo število pritožb zaradi 
pogostejšega izvensodnega reševanja sporov zmanjševalo. 

2. Količnik razmeija med številom vloženih pritožb in številom razveljavljenih in spremenjenih odločb v letu 
2002 je bil 2,6. Dolgoročno predvidevamo zviševanje tega količnika, saj je izobraževanje sodnikov redno in 
intenzivno. 

Cilj: obvladovanje stroškov. v 

Indikatoiji: izraba delovnega časa, stroški nerešenih zadev 
1. Izrabo delovnega časa smo ocenili na 100 %, upoštevaje dosedanje preseganje pričakovanega obsega dela, 

določenega s strani sodnega sveta. 
2. Strošek dela na rešeno zadevo je 30.788,00 SIT (po podatkih za leto 2002). 
3. Materialni stroški na rešeno zadevo so 14.160,00 SIT (po podatkih za leto 2002). 

Cilj: zadovoljstvo strank in zaposlenih: 

Indikator: stopnja zadovoljstva 
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4. Stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo ni bila izvedena. Glede na število vloženih nadzorstvenih 
pritožb (8 v letu 2002) ocenjujemo, da so bile stranke z delom sodišča pretežno zadovoljne. 

5. Stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmeijena z letno anketo ni bila izvedena. Glede na to, da v letu 2002 v zvezi z 
odločitvami o pravicah in obveznostih delavcev ni bilo pritožb, ocenjujemo, daje stopnja zadovoljstva ugodna. 

2943 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje najnujnejših sredstev za večja popravila oziroma dopolnitve poškodovane oziroma neuporabne 
opreme. 

2. Izhodiiča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Glede na skupna odobrena sredstva in predvidene potrebe v prihodnjem letu smo znesek obdržali na istem nivoju 
kot preteklo leto. 

O krožno sodišče \ Ljuhlja 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč     

/. Opis podprograma 

Izvajalci podprograma so sodišča ljubljanskega sodnega območja: 
Okrožno sodišče v Ljubljani, 
Okrajno sodišče v Cerknici, 
Okrajno sodišče v Domžalah, 
Okrajno sodišče V Grosupljem, 
Okrajno sodišče v Kamniku, 
Okrajno sodišče v Kočevju, 
Okrajno sodišče v Litiji, 
Okrajno sodišče v Ljubljani, 
Okrajno sodišče v Trbovljah, 
Okrajno sodišče na Vrhniki. 

Dejavnost Okrožnega sodišča v Ljubljani zajema reševanje preiskovalnih, kazenskih, mladinsko-kazenskih, 
pravdnih in gospodarskih zadev.Dejavnost okrajnih sodišč zajema reševanje kazenskih, pravdnih, nepravdnih in 
zapuščinskih, izvršilnih zadev ter zemljiško knjigo. Temeljna naloga sodišča je odločanje o pravicah, obveznostih in 
obtožbah zoper posameznike oziroma pravne osebe, ki jo sodišče zagotavlja tako, da je vsakomur zagotovljeno 
neodvisno, nepristransko sojenje brez nepotrebnega odlašanja. 

Temeljna značilnost opisane dejavnosti je, da sodišče kot neposredni proračunski uporabnik ne more neposredno 
vplivati na obseg dela, ki gaje dolžno opraviti, saj svojih obveznosti ne prevzema s pogodbo, ampak so mu naložene 
neposredno z ustavo in zakoni. 

2. Pravne podlage 

Sodišča izvajajo svojo dejavnost na podlagi 22.člena Ustave RS in v okviru pristojnosti, določenih s 101. členom 
Zakona o sodiščih (Uradni list RS, Št 19/94 in naslednji). 

3. Dolgoročni cilji podprograma 
/ 

Dolgoročni cilji Okrožnega sodišča v Ljubljani so usmerjeni v: 
znižanje pripada novih zadev, 
znižanje števila nerešenih zadev, 
znižanje sodnih zaostankov, 
povečanje kvalitete dela, 
povečanje storilnosti preko uspešnosti, učinkovitosti in usposobljenosti zaposlenih 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilji Okrožnega sodišča v Ljubljani so: 
učinkovit in uspešen dostop do sodnega varstva vsakomur, 
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strokovno in nepristransko odločanje, 
obvladovanje stroškov dela, 
zadovoljstvo strank s postopki in storitvami. 

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 

a.) Dostop do sodnega varstva 

Doseganje uvodoma navedenega cilja sodišče meri z dvema indikatoijema, in sicer s količnikom 
obvladovanjem pripada pomembnejših zadev in količnikom povprečnega časa reševanja pomembnejših 
zadev. 

PREISKOVALNI ODDELEK (Kpr zadeve) 
leto 2004 leto 2005 

količnik pripada 1,1 1,1 
količnik povprečnega časa reševanja 0,8 0,7 

KAZENSKI ODDELEK (K zadeve) 
leto 2004 leto 2005 

količnik pripada 1,1 1,2 
količnik povprečnega časa reševanja 1,2 1,1 

ODDELEK ZA MLADOLETNIŠKO SODSTVO (Kmp zadeve) 
leto 2004 leto 2005 

količnik pripada 1,1 1,1 
količnik povprečnega časa reševanja 0,5 0,5 

ODDELEK ZA MLADOLETNIŠKO SODSTVO (Km zadeve) 
leto 2004 leto 2005 

količnik pripada 1,1 1,1 
količnik povprečnega časa reševanja 0,2 0,2 

PRAVDNI ODDELEK (P zadeve) 
leto 2004 leto 2005 

količnik pripada 1,0 1,1 
količnik povprečnega časa reševanja 1,2 1,1 

ODDELEK ZA GOSPODARSKO SODSTVO (Pg zadeve) 
leto 2004 leto 2005 

količnik pripada 1,2 1,2 
količnik povprečnega časa reševanja 1,1 1,0 

Kot pomožni indikator sodišče uporablja tudi stopnjo sodnih zaostankov, pri čemer je poslovni cilj 
sodišča za leto 2004 znižanje sodnih zaostankov na ravni celotnega sodišča za 10% in v letu 2005 za 
nadaljnjih 10%. 

Zaradi načrtovanih posebnih programov za reševanje sodnih zaostankov pri Okrajnem sodišču v 
Ljubljani in posledičnih odstopov starejših zadev v reševanje Okrožnemu sodišču v Ljubljani, uporaba 
indikatoija števila nerešenih starejših zadev za leti 2004 in 2005 ni zanesljiva. 

SLUŽBA ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV in SLUŽBA ZA BREZPLAČNO PRAVNO 
POMOČ 

Kot redna dejavnost sodišča je planirano nadaljevanje izvajanja programov mediacije v pravdnih 
zadevah, družinskopravnih zadevah in v gospodarskih sporih, arbitraže v gospodarskih sporih, ekspertne 
nevtralne ocene v pravdnih zadevah in gospodarskih sporih ter mediacije v zadevah brezplačne pravne 
pomoči. Planirani rezultati na navedenih področjih so naslednji: 

v letu 2004 5% rešenih pomembnejših zadev 
v letu 2005 7% rešenih pomembnejših zadev. 
da bo stopnja povprečnega mesečnega pripada zadev na posameznem področju enaka kot izhaja 
iz statističnih podatkov za obdobje januar - junij 2003, 
da bo struktura pripada zadev enaka kot v zgoraj navedenem primerjalnem obdobju, 
da bo povprečna zasedenost delovnih mest na sodišču enaka kot v zgoraj navedenem obdobju, 
da bo na področju pravdnega in gospodarskega oddelka ter službe za brezplačno pravno pomoč 
zagotovljeno najmanj 30% soglasij strank za izvedbo storitev alternativnega reševanja sporov, 
da bodo v proračunu Okrožnega sodišča v Ljubljani zagotovljena sredstva za materialne stroške 
v obsegu, kot je predlagan. 
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V skladu z opredeljenimi cilji so planirani rezultati Okrožnega sodižča v Ljubljani usmerjeni v nadaljnje 
5 do 10% znižanje števila nerešenih zadev letno, v do 10% znižanje sodnih zaostankov letno in v do 5% 
izboljšanje kvalitete dela dvoletno. 

b.) Strokovno nepristransko odločanje 

Uvodoma navedeni cilj bo sodišče merilo z indikatoijem števila vloženih pritožb v pomembnejših zadevah 
v primerjavi s številom rešenih zadev in z indikatoijem odstotka spremenjenih in razveljavljenih 
pomembnejših zadev v razmerju do zadev v katerih je bila vložena pritožba. 

Načrtovani odstotni delež vloženih pritožb glede na število vseh rešenih zadev je pri posameznih vrstah 
pomembnejših zadev za leti 2004 in 2005 naslednji: 

Kpr zadeve - 10% 
K zadeve - 40% 
Kmp zadeve - 2% 
P zadeve - 20% 
Pg zadeve -10%. 

Načrtovani odstotni delež spremenjenih in razveljavljenih zadev glede na vse zadeve, ki so bile predložene 
v odločanje pritožbenemu sodišču za leti 2004 in 2005 je okvirno naslednji: 

Kpr zadeve do 15% 
K zadeve do 40% 
Kmp zadeve do 30% 
P zadeve do 45% 
Pg zadeve do 40%. 
c.) Obvladovanje stroškov 

Uvodoma navedeni cilj bo sodišče merilo z uporabo indikatorja stroška na rešeno zadevo in izrabe 
delovnega časa. Cilj sodišča v letu 2004 in 2005 je, da strošek dela na povprečno rešeno pomembnejšo 
zadevo ne bi presegal 100.000 SIT. 

V letu 2004 in 2005 sodišče načrtuje 80% izrabo delovnega časa ob predvideni do 15% fluktuaciji in 
18.000 dneh odsotnosti letno pri zaposlenih. 

c.) Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Sodišče bo z indikatorjem stopnje zadovoljstva strank s pomočjo anket merilo uspešnost in kvaliteto 
programov alternativnega reševanja sporov. Cilj sodišča je, da je ne glede na vsebino izida postopka 
alternativnega reševanja sporov zadovoljstvo strank s postopkom, z izidom postopka in z osebo, ki 
postopek vodi, večje od 75%. 

OKRAJNO SODIŠČE V GROSUPLJEM 
ciljni količnik obvladovanja pripada zadev po posameznih področjih na Okrajnem sodišču v Grosupljem, 
upoštevajoč statistični poročili za leto 2002 in prvo polletje 2003, torej računajoč na dan 30.6.2003, je 
naslednje: 
K zadeve, rešenih 238, pripadlih 194 - količnik 1,2268 
P zadeve, rešenih 193, pripadlih 197 - količnik 0,979 
(pri tem je potrebno upoštevati, daje bil pravdni oddelek brez sodnika od 1.4.2001 do 29.9.2002) 
N zadeve, rešenih 78, pripadlih 54 - količnik 1,444 
D zadeve, rešenih 605, pripadlih 505 - količnik 1,198 

Pri I zadevah je iz razloga odcrtovanja zadev tudi po rešitvi po izvršitelju indeks seveda neugodnejši in sicer 
I zadeve, rešenih 723, prejetih 1291 -količnik 0,56 
Ig zadeve, rešenih 419, prejetih 575 - količnik 0,728 
Dn zadeve, rešenih 4023, prejetih 3974 - količnik 1,019 
Ciljni količnik oblvladovanja pripada vseh zadev je 1,022 
Ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,2119 
Ciljni količnik poprečnega časa reševanja vseh zadev je 4,33 
Ciljni količnik poprečnega časa reševanja pomembnejših je 13,26 
Ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je - upoštevajoč obdobje od 1.1.2002 do 
30.6.2003 ter upoštevjoc z letnim razporedom določene sodnike za reševanje posameznih važnejših 
zadev je: 

■ K zadeve, nerešenih 156, pričakovani obseg po merilih Sodnega sveta je 270 
• P zadeve, nerešenih 289, obseg na sodnika po merilih Sodnega sveta je 300 
• N zadeve, nerešenih 23, normativ po merilih Sodnega sveta je 225 
■ D zadeve, nerešenih 85, normativ po merilih Sodnega sveta je 220 

Zmanjšanje števila rerešenih zadev, starejših od 10 let v skupnem številu 16 za 15% 
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1. Kvaliteta dela - obdobje od 1.1. do 31.12.2002: 
Ciljni količnik razmerja med Številom rešenih pomembnejših zadev in število vloženih pritožb je 0,114 
Ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom, 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je številčno 23 od 77 v pritožbi, torej je indeks 29,8 
razveljavljenih in spremenjenih ter 70,2 potijenih 

2. Obvladovanje stroškov: 

Izraba delovnega časa je glede na število rešenih zadev večja od 100 %. 

3. Strošek dela na rešeno zadevo: 
Strošek dela na rešeno zadevo znaša (brez Zk izpiskov) 17.833,03 SIT 
Materialni stroški na rešeno zadevo znašajo (brez Zk izpiskov) 5.152,26 SIT 

4. Zadovljstvo strank in zaposlenih: 

Sodišče sicer ni delalo ankete, vendar je stopnja zadovoljstva strank z delom sodišča izjemno visoka, kar kaze tudi 
majhno število vloženih nadzorstvenih pritožb, teh je lekaj letno ter tudi ne visoko število pritožb. Stopnja 
zadovoljstva zaposlenih tudi ni izmeijena z anketo, je pa razvidno iz medsebojnih komunikacij, visoka. Zgoraj 
navedeni cilji bodo torej doseženi, v kolikor bodo sodišču zagotovljena sredstva najmanj v višini za place, katere 
so fiksno določene. 

OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
količnik obvladovanja pripada na vseh pravnih področjih, z izjemo izvršb presega vrednost 1 in se 
povečuje za 0.10 - 0.15 na letnem nivoju, 
povprečen čas za rešitev zadeve se na vseh pravnih področjih, z izjemo izvršb, skrajšuje za 2 meseca na 
letnem nivoju, 
količnik zaostanka se na vseh pravnih področjih z izjemo izvršb in zemljiškoknjižnih zadev povečuje za 
najmanj 0.15 na letnem nivoju, 
pri zadevah zemljiške knjige količnik obvladovanja pripada v letu 2004 doseže vrednost 1 in se potem 
povečuje za vrednost 0.10 na letnem nivoju, 
izvršilni oddelek na letnem nivoju rešuje cca 26.000 zadev in dosega količnik obvladovanja pripada v 
vrednosti med 0.70 - 0.80, 
sodišče dosega naslednji % razmeija med potijenimi, spremenjenimi in razveljavljenimi zadevami: 

potrjene spremenjene razveljavljene 
P 70-75% 5% 15-20% 
D+N 55% 20% 25% 
I 75% 10% 15% 
K 60% 20% 20% 

sodišče razen na področju izvršb ob koncu leta 2007 ne beleži zaostankov na nobenem pravnem področju, 
ki bi bili večji od letnega pripada zadev. 

Zgoraj navedene cilje je moč doseči zgolj ob naslednjih predpostavkah: 
pripad zadev po posameznih pravnih področjih se bo gibal v okvirih kot so tabelarično prikazani v 
nadaljevanju, 
zagotovljena bo (povprečje) konstantna prisotnost vsaj 66 sodnikov na delu (sistemiziranih je 72), 
realizirajo se v nadaljevanju predlagane zaposlitve sodnega osebja, 
zagotavljajo se namenska sredstva za program reševanja zaostankov v višini 54 mio SIT letno 
sodišču se z novo sprejetimi predpisi ne nalagajo nove pristojnosti. 

OKRAJNO SODIŠČE V KAMNIKU 

KOLIČNIK OBVLADOVANJA PRIPADA 
količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,89 
količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 0,84 
količnik obvladovanja pripada zemljiškoknjižnih zadev je 1,02 
količnik obvladovanja pripada izvršilnih zadev (I,Ig, In) je 0,65 

Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev v dolgoročnem obdobju je ob predpostavki polne kadrovske 
zasedbe 0,9. 

KOLIČNIK POVPREČNEGA ČASA REŠEVANJA 
količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 4,8 
količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 10,8 
količnik povprečnega časa reševanja izvršilnih zadev je 5,3 
količnik povprečnega časa reševanja Dn zadev je 4,3 
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Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je enak dosedanjemu. 

KOLIČNIK SODNEGA ZAOSTANKA 
količnik sodnih zaostankov vseh zadev je 2,99 
količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,75 

Ciljni količnik sodnih zaostankov za vse zadeve je 3. 

ZMANJŠEVANJE ŠTEVILA NEREŠENIH ZADEV 

Zadeve starejše nad 10 let na dan 31.12.2002,7. 

Cilj zmanjšanja števila teh zadev je 100 %. 

KVALITETA DELA 

V letu 2002 je bilo rešenih 433 pomembnejših zadev. V istem letu je bilo vloženih 83 pritožb, vrnjenih pa je bilo 
131 zadev, od katerih je bilo 98 potrjenih, 25 razveljavljenih in 8 spremenjenih. 

Količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in Število vloženih pritožb ni mogoče izračunati 
glede na to, da so bile v letu 2002 vrnjene tudi zadeve, ki so bile višjemu sodišču predložene v prejšnjih letih, 
poleg tega pa tudi niso bile rešene vse pritožbe v zadevah predloženih v letu 2002. 

OBVLADOVANJE STROŠKOV 

Izraba delovnega časa znaša upoštevaje odsotnosti zaradi dopustov, bolniških in službenih odsotnosti 78,7%. 
Bolniške odsotnosti predstavljajo 10,1 % letnega delovnega časa, odsotnosti zaradi dopustov 10,6 % in službenih 
odsotnosti 0,6 % 

Strošek dela na rešeno zadevo, upoštevaje proračunske postavke, ki se nanašajo na bruto plače, davke in 
prispevke ter drage osebne prejemke, znaša 22.223,00 SIT. 

Materialni stroški za rešeno zadevo, upoštevaje podatke celotne proračunske postavke materialnih stroškov 
znašajo 6.435,00 SIT. 

Dolgoročni cilj je, da se bodo materialni stroški na rešeno zadevo zmanjšali za 5 %. 

ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH 

Stopnja zadovoljstva strank in zaposlenih ni ugotovljena, ker letna anketa doslej ni bila izvedena. Glede na 
pripad in število rešenih zadev so bile vložene le 3 nadzorstvene pritožbe, kar kaže, da so stranke z delom 
sodišča zadovoljne. 

B. Indikatorji z upoštevanjem zemljiškoknjižnih zadev in izvršilnih zadev so navedeni pod točko A. 

C. 

Dolgoročni cilj Okrajnega sodišča v Kamniku je, da bi se glede obvladovanja pripada zadev približali količniku 
1 in da bo znašal povprečni čas reševanja vseh zadev 4,8 meseca. 

Postavljeni dolgoročni cilj pa bo mogoče uresničiti le v kolikor nam bo uspel razpis za mesto strokovnega 
sodelavca in nadomestitev sodnika za čas daljše odsotnosti z dodelitvijo sodnika drugega sodišča. V kolikor pa 
ne bo možna omenjena kadrovska zasedba pa ob predpostavki, da zadeve v celoti rešuje le en sodnik, 
predsednica pa upoštevajoč zadeve sodne uprave le 60 %, omenjeni dolgoročni cilji niso uresničljivi. 

OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI 
ciljni kolienik obvladovanja pripada vseh zadev je: število rešenih zadev glede na število pripadlih zadev-+; 
4282/4758=0,9 
ciljni kolienik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je: število rešenih zadev glede na število 
pripadlih zadev je; 677/561=1,2 
ciljni kolienik povpreenega easa reševanja vseh zadev je.število nerešenih zadev na dan 01.01.2003 glede 
na število rešenih zadev v letu 2002; (4824/4282)*12=13,51 
ciljni kolienik povpreenega easa reševanja pomembnejših zadev je število nerešenih zadev na dan 
01.01.2003 glede na število rešenih zadev v letu 2002; (474/677)*12=8,4 
ciljni kolienik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je število vseh nerešenih zadev glede na število 
zadev, ki predstavljajo sodni zaostanek; 

- 474/180=2,63 
ciljni kolienik sodnih zaostankov vseh zadev je število vseh nerešenih zadev glede na število zadev, ki 
predstavljajo sodni zaostanek; 
5300/3823=1,38 (upoštevajoe I in Dn zadeve) 

- 5300/(3823-2532}=4,10 (brez Dn zadev) 
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OKRAJNO SODIŠČE V CERKNICI 

INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev, sodnih zaostankov in 
števila nerešenih zadev 

Okrajno sodišče v Cerknici gradi doseganje ciljev na podlagi spodaj navedenih doseženih rezultatov zadnjega 
petletnega obdobja. 

količnikrešenih zadev 
pomembnejše dn 

Količnik obvladovanja pripada 
pomembnejše dn vse 

1998 0,96 1,05 1,04 
1999 0,73 0,98 1,00 
2000 1,06 0,99 1,03 
2001 1,24 0,77 0,89 
2002 1,10 0,90 0,86 
Leto 2004 
Leto 2005 

Količnik obvladovanja pripada 
pomembnejše dn vse 

2004 1,05 1,10 1,08 
2005 1,20 1,50 1,40 

9,24 
12,48 
12,36 
9,60 
8,76 

1,32 
1,20 
1,44 
1,44 
5,40 

vse 
3,12 
3,60 
3,60 
3,00 
5,28 

količnikzaostanka 
pomembnejše dn 

2,28 
2,02 

4,43 
1,91 

količnikrešenih zadev 
pomembnejše dn vse 

8,00 4,20 4,90 
6,70 3,50 5,20 

količnikzaostanka 
pomembnejše dn 

3,10 5,50 
3,60 6,30 

vse 

3,34 
2,01 

vse 
4,00 
4,70 

Te cilje je mogoče doseči, če bo odobren Program rešitve sodnih zaostankov v zemljiški knjigi, ki gaje sprejel 
predsednik sodišča z dne 15.7.2003 opr. št, Su 0711/2003, kije bil Okrožnemu sodišču že posredovan. 

Zmanjšanje števila nerešenih zadev 

Okrajno sodišče v Cerknici je od skupnega reševanja 2 nerešenih P zadev in 1 nerešene D zadeve, ki so 
starejše od 10 let, v celoti odvisno od reševanja zadev, kijih rešujejo druga sodišča. Zato bo zmanjšalo število 
vseh pomembnih nerešenih zadev, ki so starejše od 5 let, in sicer 
v letu 2004 na 5 zadev 
v letu 2005 na 8 zadev 

B) CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

INDIKATOR: povečanje kvalitete dela 

Ciljni količnik Tazmeija med številom rešenih pomembnejših zadev (brez vseh I zadev) in številom vloženih 
pritožb je 
v letu 2004 na 3,8 
v letu 2005 na 3,8 

Opomba: V navedenih letih niso vsebovani ciljni količniki v vseh I zadevah. Zaradi večkratnih sprememb v 
Zakonu o izvršbi in zavarovanju in Sodnega reda je cilj zaradi izrednega povečanja pritožb v izvršilnih 
zadevah v letu 2001, koje bilo vloženih 74 pritožb (43 % od vseh rešenih I zadev), nemogoče napovedati. 

C) CILJ: obvladovanje stroškov 

Stroški naj bi v letu 2004 in 2005 ostali na ravni stroškov iz leta 2003. Te podatke bo, z upoštevanjem rasti 
stroškov, za vsa sodišča pripravilo Okrožno sodišče v Ljubljani. 

D) CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Do sedaj Okrajno sodišče v Cerknici ni opravilo nobene letne ankete za zadovoljstvo strank in zadovoljstvo 
zaposlenih, zato ni možno opredeliti ta dva cilja za leto 2004 in 2005. 

E) OPOMBE: 

E/l 

Obrazložitev finančnega načrta za leto 2005 temelji na sedanji sistemizaciji sodniških mest, strokovnih 
sodelavcev in posebej še zemljiške knjige in ob pričakovanem pripadu vseh zadev na povprečni ravni zadnjih 
petih let. Predsednik sodišča je zaposlen s skrajšanim delovnim časom za 4 ure. Okrajno sodišče v Cerknici je 
manjše sodišče, zato vsaka nepričakovana odsotnost sodnika ali sodnega osebja, ki je ni mogoče takoj 
nadomestiti, pomeni lahko bistveno spremembo pričakovanih ciljev. 

E/2 • 
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S 1.1.2005 bodo okrajna sodišča prevzela tudi sedanje delo sodnikov za prekrške. Njihovega dela v tem 
trenutku za leto 2005 ni mogoče načrtovati, zaradi razlogov, ki so razvidni iz zapisnika kolegija predsednikov 
sodišč z območja Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 4.7.2003 v Cerknici pod točko 5. 

OKRAJNO SODIŠČE V TRBOVLJAH 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je trenutno 72,81 %. Če odštejemo zadeve I, Ig, In, je 
ciljni koeficient 107,54 %, če pa odštejemo še zemljiškoknjižne zadeve, pa je ciljni koeficient 99,77 %. 
Ciljni količnik za zemljiškoknjižne zadeve je 112,83 %, za prej naštete izvršilne zadeve pa 30,85 %. 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 99,72 %. 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 15 mesecev. Če odštejemo zadeve I, Ig, In, je 
ciljni količnik 14 mesecev, če pa odštejemo še zemljiškoknjižne zadeve, pa ciljni količnik znaša 6,5 
meseca. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja za navedene izvršilne zadeve je 16,5 mesecev, za 
zemljiškoknjižne zadeve pa 19 mesecev. 
ciljni količnik sodnih zaostankov znaša trenutno 1,63. Pri tem so upoštevane vse zadeve razen 
zemljiškoknjižnih zadev, če pa ne upoštevamo izvršilnih zadev, pa je ciljni količnik sodnih zaostankov 
2,85. 
načrtujemo zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 8 let v skupnem obsegu zadev za 30 %. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih zadev in številom vloženih pritožb je 0,03. Vloženih 
pritožb je bilo v letu 2002 184, pri izračunu količnika pa nismo upoštevali rešenih zemljiškoknjižnih 
zadev. 
število vseh pritožb ne ustreza vsoti potijenih, spremenjenih in razveljavljenih odločb, saj je bilo z 
Višjega sodišča v letu 2002 vrnjenih še nekaj zadev, ki so bile tja odstopljene v prejšnjih letih, prav tako 
pa niso bile rešene vse pritožbe, ki so bile vložene v letu 2002. Rešene so bile tako 204 pritožbe (v letu 
2002). Od tega je bilo 65 % potijenih, 5 % spremenjenih in 30 % razveljavljenih. 

CHJ: obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa znaša upoštevaje odsotnosti zaradi dopustov in bolniških odsotnosti 88,67 %. 
Bolniške odsotnosti predstavljajo 2,04 % letnega delovnega časa, odsotnosti zaradi dopustov pa 9,29 %. 
strošek dela na rešeno zadevo je upoštevaje proračunske postavke, ki se nanašajo na bruto plače, davke 
in prispevke ter druge osebne prejemke za stroškovno mesto 421809 (Okrajno sodišče Trbovlje) 
16.372,00 sit. • 
materialni stroški na rešeno zadevo so, upoštevaje podatke celotne proračunske postavke materialnih 
stroškov za stroškovno mesto 421809 (Okrajno sodišče Trbovlje) 6.181,50 sit. 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Indikatoija stopnje zadovoljstva strank in zaposlenih vam ne moremo sporočiti, saj letna anketa še ni bila 
izvedena. Glede na pripad in število rešenih zadev je nadzorstvenih pritožb zanemarljivo malo (cca 10 v letu 
2002) kar kaže na to, da so stranke z delom sodišča zadovoljne. 

B. Indikatoije z upoštevanjem zemljiškoknjižnih in izvršilnih zadev smo pri posameznih postavkah navajali že 
pod točko A. 

C. V proračunskem letu 2004 imamo za cilj, da bi pri vseh navedenih indikatoijih izboljšali uspeh za 10 %. Ta 
cilj bo mogoče uresničiti v primeru, da bi bila vsa delovna mesta v letu 2004 v celoti pokrita in da ne bi bilo 
nepredvidenih bolniških odsotnosti oz. drugih podobnih odsotnosti. Poleg tega bi nam bilo v veliko pomoč pri 
uresničitvi tega cilja, da bi mogli zaposliti še dva strokovna sodelavca. 

OKRAJNO SODIŠČE V DOMŽALAH 

V letu 2004 so naši cilji usmerjeni na: 

1. znižanje sodnih zaostankov na naslednjih področjih: 
kazensko področje - za 18 % 
izvršba s sredstvom rubeža in prodaje nepremičnine - za 2 % 
nepravdne zadeve - za 15 % 
zapuščinsko področje - za 5 % 
izvršba s sredstvom rubeža osebnih prejemkov in premičnin - za 5 % 
zemljiškoknjižne zadeve - za 30 % 

2. doseganje kvalitetnejšega dela tako, da se bomo zavzemali, da bomo imeli najmanj 80 % potijenih sodnih 
odločb, do 5 % spremenjenih sodnih odločb ter do 15 % razveljavljenih sodnih odločb. 
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Načrt za dosego teh ciljev ob določenih predpostavkah in potrebna sredstva za dosego teh ciljev so navedena v 
nadaljevanju finančnega načrta in sicer za posamezna področja ločeno. 

Pravdno področje 

Ob predpostavkah, da: 
bo pripad enak kot v letu 2002 
bosta na tem področju delali 1,3 sodnice celo leto 
bo sodnica, ki bo delala samo na tem področju, presegala svoj pričakovan obseg dela za 20 %, kar 
pomeni, da bo mesečno rešila 216 P zadev, druga pa naredila na tem področju le eno tretjino svoje 
sodniške norme, kar pomeni nadaljnjih 60 P zadev 

ocenjujem, da bosta v tem letu sodnici lahko obvladovali le pripad zadev in da se na tem področju ne bo 
zmanjšal zaostanek. 

Novih programov v letu 2004 za odpravo zaostanka na tem področju ne morem načrtovati, saj je v letu 2002 
potekal na tem področju projekt Herkules, ki je sodne zaostanke precej zmanjšal in to področje ni več med 
kritičnimi. 

Kazensko področje 

Ob predpostavkah, da: 
bo pripad enak kot v letu 2002 
bosta celo leto na tem področju delali dve sodnici, ki bosta rešili vsaka po 180 K zadev 
bo na to področje prišel projekt Herkules za dobo 12 mesecev in bo v tem času rešil sodnik, ki bo 
vključen v ta program poleg svoje 100 % norme na matičnem sodišču, še najmanj 30 % norme na 
našem sodišču, kar pomeni nadaljnjih 54 rešenih zadev 

ocenjujem, da bi se v tem letu zmanjšale nerešene zadeve, ki predstavljajo sodni zaostanek, za 15 %. Dodatnih 
sredstev za to ne bi potrebovali, saj bi se projekt Herkules financiral s sredstvi Vrhovnega sodišča RS. 

IN izvršba (nepremičninska izvršba, ki jo vodijo sodniki) 

Ob predpostavkah, da: 
bo pripad enak kot v letu 2002 
bo na to področje dodeljen medkrajevni sodnik, ki bo rešil najmanj 100 IN zadev 
se bo v mesecu avgustu vrnila s porodniškega dopusta sodnica, ki je bfla pred svojim odhodom 
dodeljena na to področje in rešila najmanj 50 IN zadev 
bosta obe sodnici presegli normo za 20 %, kar pomeni nadaljnjih 30 IN zadev 

ocenjujem, da se bo na tem področju zaradi velikega pripada zmanjšal zaostanek le za 2 %. 

Nepravdno področje 

Ob predpostavkah, da: 
bo pripad enak kot v letU 2002 
bo na tem oddelku prisotna ena sodnica le šest mesecev zaradi odsotnosti na porodniškem dopustu in 
bo tako rešila 60 N zadev (dve tretjini njene norme na tem področju, saj eno tretjino svoje norme 
opravlja na pravdnem področju) 

ocenjujem, da se bo na tem področju zmanjšal zaostanek za 28 %. 

Zapuščinsko področje 

Ob predpostavkah, da: 
bo pripad enak kot v letu 2002 
bo celo leto na zapuščinskem oddelku delala predsednica sodišča, katere sicer pričakovani obseg dela 
je zaradi opravljanja sodne uprave zmanjšan na 60 %, kar pomeni 270 D zadev povečala tako, da bo 
rešila 400 D zadev 

ocenjujem, da se bo na tem področju lahko zmanjšal sodni zaostanek za 5 %, pri tem je potrebno povedati, da 
se v letu 2003 na tem področju izvaja projekt Herkules, tako da večjih zaostankov na tem področju ne bo več 
pričakovati. 

Izvršba s predlaganim sredstvom rubeža osebnih prejemkov in rubeža premičnin (izvajajo jo strokovni 
sodelavci) 

Ob predpostavkah, da: 
bo pripad enak kot v letu 2002 
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se bo pri vodenju statističnih podatkov upoštevalo tudi dejansko stanje vseh izvršilnih postopkov, ki se 
vodijo na našem sodišču, torej tudi tistih, ki so že statistično odčitani (statistično nerešenih zadev 
5103, dejansko nekončanih postopkov 8719) 
bo mogoče v letu 2004 zaposliti, poleg treh že zaposlenih strokovnih sodelavcev, še dva strokovna 
sodelavca, za katera je bila razširjena sistemizacija 16.6.2003 
bo skozi vse leto prisotnih vseh pet strokovnih sodelavcev 
bodo vsi strokovni sodelavci presegali normo vsaj za 20 % 
se bo na to področje zaposlilo dva pripravnika, ki bosta po programu opravljanja pripravništva 
dodeljena na naše sodišče za dobo šestih mesecev 
bo na to področje dodeljen en študent, ki bo vlagal v spise listine in opravljal druga pomožna dela 
strokovnim sodelavcem, kijih po nepotrebnem obremenjujejo 
bodo vsi strokovni sodelavci opravili mesečno najmanj 15 nadur 

ocenjujem, da se bo na področju izvršbe, ki jo opravljajo strokovni sodelavci, zmanjšal zaostanek za 10 %. 

Zemljiška knjiga 

Ob predpostavkah, da: 
bo pripad enak kot v letu 2002 
bodo zemljiškoknjižni referenti dosegali povečan obseg dela (120 zadev mesečno) 
bo skozi vse leto prisotnih 5 zemljiškoknjižnih referentov 
bo vseh 5 zemljiškoknjižnih referentov naredilo mesečno 15 nadur 
bodo Zemljiški knjigi dodeljeni 3 Študentje, ki bodo delali s strankami 

ocenjujem, da bomo lahko zmanjšali sodni zaostanek za 30 %. Pri tem je potrebno načrtovati finančna sredstva 
za delo 3 študentov skozi vse leto ter sredstva za plačilo nadur zemljiškoknjižnim referentom. Projekt 
elektronske zemljiške knjige bo potekal vzporedno s sredstvi Vrhovnega sodišča RS. 

OKRAJNO SODIŠČE V LITIJI 

Cilji: uspešno in učinkovito poslovanje 
ciljni količnok obvladovanja vseh zadev je 0,9. Enak količnik je pričakovan tudi za zemljiškoknjižne 
zadeve, pri izvršilnih zadevah pa 0,8, glede na to, da sodišče nima vpliva na poslovanje izvršitelja, 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 0,8. 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 3 mesece, v kolikor se ne upoštevajo 
izvršilne in zemljiškoknjižne zadeve, je ciljni količnik 8 mesecev 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 10 mesecev 
ciljni količnik zaostanka vseh zadev je 0,6, za zemljiškoknjižne zadeve 8,0 
načrtujemo zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let za 10%. 

Cilji: zakonito,strokovno in nepristransko poslovane 
ciljni količnik med številom vloženih zadevin vloženih pritožb je 0,05. 

Cilj: obvladovanje stroškov 
v preteklem letu je sodišče, ob upoštevanju letnih dopustov, odsotnosti zaradi bolniškega staleža in 
študijskega dopusta, polovalo 82,10%. 
v bodoče pričakujemo povečanje vseh stroškov šposlovana na račun zasedbe delovnega mesta 
strokovnega sodelavca in odobritve razširitve sistemizacije za tri sodnike 

Cilj: Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

OKRAJNO SODIŠČE V KOČEVJU 

Glede na rezultate meritev in že doseženih ciljev v letu 2002 in v prvi polovici leta 2003 je dolgoročni cilj 
sodišča, s pretpostavko, da z načrtovanim številom zaposlenih ter načrtovanimi posebnimi programi za 
reševanje sodnih zaostankov v Dn zadevah ter zadevah izvršbe, usmeijen v obvladovanje pripadlih zadev na 
sodiščih, predvsen pa zniževanje povprečnega časa za reševanje zadev ter na zmanjševanje s Sodnim redom 
določenih sodnih zaostankov, saj bo s tem omogočen učinkovit dostop do sodnega varstva vsakomur. 

V skladu z opredeljenimi cilji so načrtovani rezultati usmeijeni v nadaljnje zniževanje števila nerešenih zadev, 
znižanje sodnih zaostankov, povečanje storilnosti v okviru posebnih programov za reševanje zaostankov ter 
prav tako v izboljšanje kakovosti, meijene z odločbami pritožbenega sodišča. Realnost planiranih rezultatov je 
izkazana z letnimi statističnimi poročili o gibanju in reševanju zadev za leto 2002 in prvo polletje leta 2003. 

7965 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sodišče izvaja svojo dejavnost na podlagi določila 23. člena Ustave RS in 101 .člena Zakona o sodiščih. 
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Temaljna naloga sodišča je odločanje o pravicah, obveznostih in obtožbah zoper posameznika oziroma pravne 
osebe, ki jo sodišče zagotavlja tako, da je vsakomur zagotovljeno neodvisno, nepristransko sojenje brez 
nepotrebnega odlašanja. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišče na katerih temeljijo pravice porabe je število zaposlenih po sodiščih ljubljanskega sodnega območja. 

' ~ - V " 
DOMŽALE 4,45 909.981 
GROSUPLJE 2,29 468.282 
KAMNIK 2,80 572.572 
KOČEVJE 2,16 441.698 
LITIJA 1,53 312.870 
LJ/OKR 35,62 7.283.934 
LJ/OKŽ 44,02 9.001.650 
CERKNICA 1,66 339.453 
TRBOVLJE 3,31 676.862 
VRHNIKA 2,16 441.698 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Finančni načrt predvideva nadaljevanje v letih 2002 in 2003 začetega projekta posodobitve opreme in prostorov, ki 
je nujna za optimalno poslovanje sodišča (prenova razpravnih dvoran, sodniških kabinetov, prostorov za 
administrativno osebje, sprejemnic za stranke, arhivov in drugih pripadajočih prostorov). Načrt vključuje tudi 
modernizacijo na področju informacijskih sistemov proračunskega uporabnika na vseh sodnih oddelkih oziroma 
službah, katere cilj je omogočiti večjo dostopnost do sodnih storitev strankam. Planirane investicije bodo izvedene v 
skladu s predhodnim dogovorom o določitvi prioritet med vsemi okrajnimi sodišči, ki jih zajema proračun 
Okrožnega sodišča v Ljubljani in tem sodiščem ob upoštevanju doslej izvedenih investicijskih programov in potreb 
delovnega procesa. 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč  

1. Opis podprograma 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanj pravne države (čl. 2 Ustave RS), kar uresničuje s ključno nalogo, da 
se vsakomur zagotovi pravico do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanje pred neodvisnim in neopristranskim 
sodiščem (čl. 23 Ustave RS). 

2. Pravne podlage 

Okrožno sodišče v Mariboru izvaja naloge na podlagi čl. 101 Zakona o sodiščih , Okrajno sodišče v Mariboru, 
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici in Okrajno sodišče v Lenartu pa na podlagi 99.člena Zakona o sodiščih. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji na dan 31.12.2007 (1): 

A) OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU: 

CILJ:uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,03; 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,10; 
ciljni količnik povprečnega časa reševanje pomembnejših zadev je 5 mesecev; 
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ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 13 mesecev; 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 3; 
zmanjSanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let na 0,56 % glede na vse nerešene zadeve; 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

INDIKATOR: povečanje kvalitete dela 
ciljni količnik razmaja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za 
K zadeve 6,47; za Kpr zadeve 10,11; za P zadeve 5,38; za Pg zadeve 3,41; 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je za K zadeve 1,97; za Kpr zadeve 18; za P zadeve 1,71; 
za Pg zadeve 3,44; 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATOR: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovenga časaje večja od 90%. 
strošek dela in materialni stroški na rešeno zadevo na nivoju leta 2004 

B) OKRAJNO SODIŠČE V MARIBORU: 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,80; 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,21; 
ciljni količnik povprečnega časa reševanje pomembnejših zadev je 25 mesecev; 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 15 mesecev; 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2; 
zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let na 1,35% glede na vse nerešene zadeve; 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

INDIKATOR: povečanje kvalitete dela 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za 
K zadeve 10,70; za P zadeve 5,14; za D+N zadeve 62,03; 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je za K zadeve 2,82; za P zadeve 5,54; za D+N zadeve 
2,71; 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATOR: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovenga časa je večja od 90%. 
strošek dela in materialni stroški na rešeno zadevo na nivoju leta 2004 

C) OKRAJNO SODIŠČE V SLOVENSKI BISTRICI: 

CHJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,40; 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,39; 
ciljni količnik povprečnega časa reševanje pomembnejših zadev je 10 mesecev; 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 12 mesecev; 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 1; 
zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let na 0,19 % glede na vse nerešene zadeve; 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

INDIKATOR: povečanje kvalitete dela 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za 
K zadeve 7,62; za P zadeve 10,26; za N zadeve 13,75; 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je za K zadeve 2,10; za P zadeve 2,08; za N zadeve 4,00; 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATOR: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
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izraba delovenga časaje večja od 90%. 
strošek dela in materialni strošek na rešeno zadevo na nivoju leta 2004 . 

D) OKRAJNO SODIŠČE V LENARTU: 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,00; 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,15; 
ciljni količnik povprečnega časa reševanje pomembnejših zadev je 4 mesece; 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 20 mesecev za K, P, N, za D 6 
mesecev, za zadeve izvršbe in zavarovanja 10 mesecev, za zemljiško knjižne zadeve 4 mesece; 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 0,30; 
ciljni količnik sodnih zaostankov v izvršbi in zavarovanju je 0,40, v zemljiškoknjižnih zadevah 0,20; 
zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let oziroma 5 let v skupnem obsegu je zmanjšanje 
le-teh za 50 %; 

S tem se bo zagotovilo uspešno in učinkovito poslovanje. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

INDIKATOR: povečanje kvalitete dela 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 
10,00; 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je 3; 

CHJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATOR: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovenga časa je večja od 90%. 
strošek dela na rešeno zadevo na nivoju leta 2004 
materialni stroški na rešeno zadevo na nivoju leta 2004 

Osnova so statistični podatki za leto 2002. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Glavni letni izvedbeni cilji, indikatoiji in planirani rezultati v proračunskem letu 2005: 

A) OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU: 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: 
ciljni količnik obvLadovanja pripada vseh zadev je 1,03; 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,10; 
ciljni količnik povprečnega časa reševanje pomembnejših zadev je 5 mesecev; 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 13 mesecev; 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 3; 
zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let na 0, 56 % glede na vse nerešene zadeve; 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

INDIKATOR: povečanje kvalitete dela 
ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za 
K zadeve 6,47; za Kpr zadeve 10,11; za P zadeve 5,38; za Pg zadeve 3,41; 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je za K zadeve 1,97; za Kpr zadeve 18; za P zadeve 1,71; 
za Pg zadeve 3,44; 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATOR: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovenga časa je večja od 90 %. 
strošek dela na rešeno zadevo 77.239,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo 41.323,00 SIT 

B) OKRAJNO SODIŠČE V MARIBORU: 
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CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,80 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,21 
ciljni količnik povprečnega časa reševanje pomembnejših zadev je 25 mesecev 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 15 mesecev 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2 
zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let na 1,35 % glede na vse nerešene zadeve 

CHJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

INDIKATOR; povečanje kvalitete dela 
ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za 
K zadeve 10,70; za P zadeve 5,14; za D+N zadeve 62,03; 
ciljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je za K zadeve 2,82; za P zadeve 5,54; za D+N zadeve 
2,71; 

CHJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATOR: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovenga časa je večja od 90%. 
strošek dela in materialni strošek na rešeno zadevo na nivoju leta 2004 

C) OKRAJNO SODIŠČE V SLOVENSKI BISTRICI 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,40; 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,39; 
ciljni količnik povprečnega časa reševanje pomembnejših zadev je 10 mesecev; 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 12 mesecev; 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 1; 
zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let na 0,19 % glede na vse nerešene zadeve; 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

INDIKATOR: povečanje kvalitete dela 
ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za 
K zadeve 7,62; za P zadeve 10,26; za N zadeve 13,75; 
ciljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je za K zadeve 2,10; za P zadeve 2,08; za N zadeve 4,00; 

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATOR: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delovenga časa je večja od 90 %. 
strošek dela in materialni strošek na rešeno zadevo na nivoju leta 2004. 

D) OKRAJNO SODIŠČE V LENARTU: 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,00 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,15 
ciljni količnik povprečnega časa reševanje pomembnejših zadev je 4 mesece 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 20 mesecev za K, P, N, za D 6 
mesecev, za zadeve izvršbe in zavarovanja 10 mesecev, za zemljiško knjižne zadeve 4 mesece 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 0,30 
ciljni količnik sodnih zaostankov v izvršbi in zavarovanju je 0,40, v zemljiškoknjižnih zadevah 0,20 
zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let oziroma 5 let v skupnem obsegu je zmanjšanje 
le-tehza50%. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

INDIKATOR: povečanje kvalitete dela 
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ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 
10,00; 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je 3; 

CHJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATOR: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
izraba delo venga časa je večja od 90%. 
strošek dela in materialni strošek na rešeno zadevo na nivoju leta 2004. 

Osnova so statistični podatki za leto 2002. 

2944 • Investicije in investicijsko vzdrževanje drlavnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zamenjava dotrajane, poškodovane in tehnično tehnološko zastarane opreme ter manjša investicijska vlaganja v 
obstoječe prostore. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje ne dosegajo 30 tisoč SIT na zaposlenega in so načrtovana v 
višini 8.700 tisoč SIT 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru načrta investicij za leto 2005 bodo sredstva namenjena reševanju prioritetnih potreb pri zamenjavi 
pohištvene in druge opreme ter za investicijsko vlaganje v obstoječe prostore. 

4. Planirani indikatorji 

Nujna zamenjava opreme, ki naj bi zagotavljala normalne pogoje dela zaposlenih. 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč  

/. Opis podprograma 

FINANČNI NAČRT 2005 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. čl. Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti 
vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. čl. 
Ustave). 

2. Pravne podlage 

. Okrožno sodišče v Murski Soboti izvaja naloge na podlagi lOl.čl.Zakona o sodiščih. 

Okrajna sodišča v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru izvajajo naloge na podlagi 99 in 100 čl. 
Zakona o sodiščih. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Okrožno sodišče v Murski Soboti 

Dolgoročni cilji na dan 31.12.2007: 

Dolgoročni cilji okrožnega sodišča so ob predpostavki, da bodo sodniška mesta ves čas polno zasedena, da ne 
bo večjih odsotnosti sodnikov, sodnih referentov ali drugega sodnega osebja ter, da pripad posameznih vrst 
zadev ne bi bistveno porasel, naslednji: 

obvladovanje pripada zadev s količnikom 1,00 in po možnosti višjim količnikom 
zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadev, tako, da se v skupnem številu teži k času petih 
mesecev (v letu 2002 je ta čas trajal v poprečju 5,57 mesecev za vse zadeve),oziroma, da pri 
pomembnejših zadevah postopoma ta čas ne bi bil znatno daljši, kot ga sodni red določa za sodne 
zaostanke (v letu 2002 je trajal ta čas v poprečju pri reševanju pomembnejših zadev 18,29 mesecev) 
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zmanjševanje sodnih zaostankov, tako da bi količnik zaostanka znašal cca 2,5 oz da bi se povečeval 
zmanjševanje števila zadev, posebej zadev starejših od 10 let Dolgoročni cilj sodišča je zmanjšati 
število nerešenih najstarejših zadev(ki jih je okrožno sodišče pretežno dobilo v reševanje leta 1995, v 
največjem številu od prejšnjih zunaj sedežnih enot temeljnega sodišča) tako, da bi se od stanja na dan 
31.12.2002, ko je bilo 27 takih zadev, zmanjšalo to število pod 25. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 

Dolgoročni cilji Okrajnega sodišča v Murski Soboti so ob predpostavki, da bodo vsa sodniška mesta ves čas 
polno zasedena, da ne bo večjih odsotnostih sodnikov, sodnih referentov in drugega sodnega osebja ter, pripad 
posameznih vrst zadev ne bi bistveno porasel naslednji 

obvladanje pripada zadev s količnikom 1,00 in po možnosti višjim količnikom, 
zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev, tako, da se v skupnem številu teži k času 6 mesecev (v 
letu 2002 je ta čas trajal v času 6 do 12 mesecev), 
zmanjšanje sodnih zaostankov, tako da bi količnik zaostanka znašal cca 1,79 oz. da bi se povečal, 
zmanjšanje števila zadev, posebej zadev starejših od 10 let. 

Dolgoročni cilj sodišča je, da število zadev starejših od 10 let (v letu 2002 jih je 27, kar je 0,28% vseh zadev) 
tako, da bi se stanje na dan 31.12.2002 zmanjšalo na število manjše od 27 oz. na 0. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 

Dolgoročni cilj Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni so ob predpostavki, da bodo vsa sodniška mesta ves čas 
polno zasedena, da ne bo večjih odsotnosti sodnikov, sodnih referentov in drugega sodnega osebja ter, da pripad 
posameznih vrst zadev ne bi bistveno porasel, naslednji 

obvladanje pripada zadev s količnikom 1,00 in po možnosti višjim količnikom, 
zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev, tako da se v skupnem številu teži k času 6 mesecev (v 
letu 2002 je ta čas trajal 9,43), 
zmanjšanje sodnih zaostankov, tako da bi količnik zaostanka znašal cca 2,61 oz. da bi se povečal, 
zmanjšanje števila zadev, posebej starejših od 10 let. 

Dolgoročni cilj sodišča je, da število zadev starejših od 10 let (seje stanje na dan 31.122002 zmanjšalo za 
12,7%). 

Cilj je zmanjšanje na 0. 

Okrajno sodišče v Lendavi 

Dolgoročni cilji Okrajnega sodišča v Lendavi so ob predpostavki, da bodo vsa sodniška mesta ves čas polno 
zasedena, da ne bo večjih odsotnosti, sodnih referentov in drugega sodnega osebja ter, da pripad posameznih vrst 
zadev ne bi bistveno porasel, naslednji 

obvladanje pripada zadev s količnikom 1,00 in po možnosti višjim količnikom, 
zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev, tako, da se v skupnem številu teži k času 6 mesecev (v 
letu 2002 je ta čas trajal v času 10,8 mesecev oz. 8,8 pri pomembenjših zadevah), 
zmanjšanje sodnih zaostankov, tako da bi količnik zaostanka znašal cca 1,79 oz. da bi se povečal, 
zmanjšanje števila zadev, posebej zadev starejših od 10 let 

Dolgoročni cilj sodišča je, da število zadev starejših od 10 let (v letu 2002 jih je 0,23 vseh zadev) tako, da bi se 
stanje na dan 31.12.2002 zmanjšalo na število 0. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru 

Dolgoročni cilji Okrajnega sodišča v Ljutomeru so ob predpostavki, da bodo vsa sodniška mesta ves čas polno 
zasedena, da ne bo večjih odsotnosti sodnikov, sodnih referentov in drugega sodnega osebja ter, da pripad 
posameznih vrst zadev ne bi bistveno porasel, naslenji 

obvladanje pripada zadev s količnikom 1,00 in po možnosti višjim količnikom, 

zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev, tako, da se v skupnem Številu teži k času 6 mesecev (v 
letu 2002 je ta čas trajal 4,6 mesece, 

zmanjšanje sodnih zaostankov, tako da bi količnik zaostanka znašal cca 2,06 oz. da bi se povečal, 

zmanjšanje števila zadev, posebej zadev starejših od 10 let 

Dolgoročni cilj sodišča je, da število zadev starejših od 10 let (v letu 2002 je znašal 0,42% vseh zadev) tako, da 
bi se stanje na dan 31.12.2002 zmanjšalo na število 0. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Okrožno sodišče v Murski Soboti 
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Uspešno in učinkovito poslovanje 

Ob enaki predpostavki, kot je navedena v dolgoročnem cilju, to je, da bo polna zasedba sodniških mest čez vse 
leto, da ne bo večjih odsotnosti sodnikov, sodnih referentov in ostalega osebja in da pripad posameznih vrst 
zadev ne bi bistveno porasel, se navedeni cilj meri s spodaj navedenimi 

INDIKATORJI: 
obvladovanje pripada zadev 

Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,00 in po možnosti višji količnik (na dan 31.12.2002 je 
količnik obvladovanja pripada zadev znašal 1,04, oz. je bil pri pomembnejših zadevah povprečen 1,11, pri 
posameznih zadevah pa: K 1,18, Kpr 0,81, Km 1,15, P 0,98, PG 1,53, St 1,17. 

Zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadeve 

Zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadeve, bo sodišče poskušalo doseči tako, da se pri reševanju vseh 
zadev čimbolj približa času 5 mesecev, oziroma pri pomembnejših zadevah v povprečju ne prekorači oz. čim 
manj prekorači 18 mesecev(posamezni čas reševanja pomembnejših zadev, ki se naj znamo ne prekorači, je 
znašal v letu 2002: K 19,68 mesecev, KPr 8,09 mesecev, Km 2,6 mesecev, P 19,62 mesecev oz. v povprečju 
18,29 mesecev). 

zmanjševanje sodnih zaostankov 

Sodišče bo v tem letu sodne zaostanke zmanjševalo tako, da bo poskušalo doseči količnik 2,5 oz. ga 
povečati(količnik predstavlja razmeije med številom vseh nerešenih zadev in številom zadev, ki predstavljajo 
sodne zaostaneke po sodnem redu). 

zmanjševanje števila nerešenih starejših zadev od 10 let 

To število, ki je znašalo v letu 2002 - 27(glede na skupno število nerešenih zadev, 1,08%), v letu 2004 naj ne 
bi preseglo števila 25 oz. ne presegalo 1 % vseh nerešenih zadev, 

storilnost 

Sodniki si bodo prizadevali ohranjati storilnost iz leta 2002 oz.jo čimbolj dosegati, to pa pomeni, da bo število 
rešenih pomembnejših zadev na sodnika mesečno znašalo okrog 18,58. 

Zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje se bo v letu 2005 poskušalo doseči z naslednjimi 

INDIKATORJI: 
povečanje kvalitete dela 

Ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom na pritožbenem sodišču 
obravnavanih zadev (v letu 2002 je bilo na pritožbenem sodišču obravnavanih 201 zadev, količnik 7,6) je 7 oz. 
se mu bo sodišče poskušalo približati ali ga po možnosti preseči. 

Ciljni količnik razmeija med številom na pritožbenem sodišču obravnavanih zadev in številom razveljavljenih 
zadev je 4 (v letu 2002 je znašal 4,27) oz. se mu bo sodišče poskušalo čim bolj približati in ga po možnosti 
preseči. 

Obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: 
izraba delovnega časa 

Indikator izrabe delovnega časa se bo v letu 2005 odrazil v doseganju cilja uspešnega in učinkovitega 
poslovanja ter cilja zakonitega strokovnega in nepristranskega poslovanja. Vsi zaposleni bodo z maksimalno 
možno izrabo delovnega časa in sprotnim izvajanjem nalog na svojem področju vplivali na nemoten potek dela 
sodišča. Z izvajanjem Zakona o varnosti in zdravju pri delu (preventivni zdravstveni pregledi, ocena tveganja 
delovnih mest.... se bo težilo k zmanjšanju bolniških odsotnosti), 

strošek dela na rešeno zadevo 

Indikator stroška dela dela na rešeno zadevo predstavlja razmerje med zneskom bruto plač, davkov in 
prispevkov ter drugih osebnih prejemkov in števila rešenih zadev. 

Ob upoštevanju zneska materialnih stroškov (v letu 2003 se le-ta ocenjuje na 142,542.733,00 SIT) znaša 
znesek na rešeno zadevo 24.391,29 SIT. 

Cilj gornjih dveh indikatorjev (preračun na maso plač in materialne stroške) za leto 2005 je, da se razmerja oz. 
zneski ne bi bistveno povečali, vendar je to gibanje odvisno tudi od drugih objektivnih dejavnikov, kot so: 
politika plač in s tem v zvezi masa plač zaposlenih v letu 2004 (izvajanje novega zakona o plačah v javnem 
sektoiju ter višine mase materialnih stroškov, na katero pa vplivajo tudi zviševanja cen PTT storitev, elektrike, 
goriva, pisarniškega materiala, višina zneskov izvedenin, zagovornikov po uradni dolžnosti...) 
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Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

INDIKATORJI: 
Stopnja zadovoljstva strank 

Glede na to, da lahko dosedanjo stopnjo zadovoljstva strank z delom sodišča ocenjujemo kot ustrezno, saj je 
bilo v enem letnem obdobju to je leta 2002 vloženih le 7 nadzorstvenih pritožb in 30 drugih vlog strank za 
pospešitev zadev (to število predstavlja glede na število nerešenih zadev 1,5 %), je naš cilj, da se navedeni 
količnik oz. razmeije v letu 2005 ne bi bistveno povečalo. 

Stopnja zadovoljstva zaposlenih v preteklosti ni bila izmeijena za anketo. Ocenjujemo pa, da je ta 
stopnja zadovoljstva zaposlenih primerna, pritožb zaposlenih ni bilo, obstaja pa relativno visoka 
stopnja prizadevnosti in motiviranosti zaposlenih pri delu. Tako zadovoljstvo zaposlenih želimo 
ohraniti ali jo v lem 2005 preseči. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti 

Uspešno in učinkovito poslovanje 

Ob enaki predpostavki, kot je navedeno v dolgoročnem cilju, to je, da popolna zasedba sodniških mest čez vse 
leto, da ne bo večjih odsotnosti sodnikov, sodnih referentov in ostalega osebja in da pripad posameznih vrst 
zadev ne bi bistveno porasel, se navedeni cilj meri s spodaj navedenimi 

INDIKARORJI: 
obvladovanje pripada zadev 

Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,00 in po možnosti višji količnik (na dan 31.12.2002 je 
količnik obvladovanja pripada zadev znašal 0,969 oz. je bil pri zadeva K 1,21, Kpd 1,28, Kr 0,97, P 1,86, P1 
1,00,10,36, Ig 0,54, In 0,55, Z 1,08, D 1,17, N 1,73, Dn 1,06, Rz 1,07, Pom 1,04, R 0,98, Izp 1,00). 

Za posamezne zadeve je ugotoviti, da že sedaj presegajo indikator 1,00, druge z nižjim indikatoijem pa po 
višini ob zagotovitvi objektivnih pogojev iz programa za odpravo zaostankov. 

Zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev 

Zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadeve, bo sodišče poskušalo doseči tako, da se pri reševanju vseh 
zadev čimbolj približa času 5 mesecev, oziroma pri pomembnejših zadevah ne prekorači čas 12 oz. 18 
mesecev. 

Ta čas je v letu 2002 na dan 31.12. znašal K 15,84, Kpd 6,24, P 25,32,1 19,32, Ig 19,32, In 42,60, D 11,40, N 
20,88, Dn 4,44. Ko bodo zadeve, ki jih je statistično šteši med sodne zaostanke rešene, bo zadeve mogoče 
praviloma rešiti v okviru roka, ki ga določa sodni red. 

Zmanjšanje sodnih zaostankov 

Cilj sodišje je, da se sodni zaostanki odpravijo in čimbolj približaju številu 0. Povprečni količnik v letu 2002 
na dan 31.12. je znašal 1,79. Posamezno pa v zadevah K 2,34, P 1,41, N 1,50, D 1,77,1, Ig, In, Z 2,29, Dn 
1,38. Ciljni količnih za leto 2004 je čim višji. 

Zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let 

Sodišče meni, da bo v lem 2004 gotovo rešilo vse obstoječe (27) zadeve stare nad 10 let, v kolikor to ne bo 
onemogočilo zunanji objektivni dejavnik, na katerega obstoj sodišče nima nikakršnega vpliva. Trend upadanja 
števila zadev starejših nad 10 let pa kaže na to, da so te zadeve dediščina preteklih časov pred reorganizacijo 
sodstva in ne predstavljajo novega problema, ki ga sedanje sodstvo ob ustrezni podpori vseh vej oblasti ne bi 
moglo obvladovati. Cilj sodišča je, da se te zadeve rešijo. 

Zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje se bo v lem 2005 poskušalo doseči z naslednjimi 

INDIKATORJI: 

povečanje kvalitete dela 

Število rešenih pomembnejših zadev in število na pritožbenem sodišču obravnavanih zadev je na dan 
31.12.2002 znašalo K 14,83, P 8,07, D 121,71, N 13,20. 

Ciljni količnih v letu 2004 je K ohraniti, P povečati vsaj do 14, D in N ohraniti. 
Število vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in število razveljavljenih in premenjenih odločb je v 
letu 2002 na dan 31.12. znašalo K 2,72, P 2,94, D 1,75, N 1,66. Cilj doseči čim višji 3 oz. 4. 

Obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa 
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Indikator izrabe delovnega časa se bo v letu 2005 odrazil v doseganju uspešnega in učinkovitega poslovanja ter 
cilja zakonitega strokovnega in nepristranskega poslovanja. Vsi zaposleni bodo z maksimalno možno izrabo 
delovnega časa in sprotnim izvajanjem nalog na svojem področju vplivalo na nemoten potek dela sodišča. Z 
izvajanjem Zakona o varnosti in zdravju pri delu (preventivni zdravstveni pregledi) se bo težilo k zmanjšanju 
bolniških odsotnosti. 

strošek dela na rešeno zadevo 

Indikator stroška dela na rešeno zadevo predstavlja razmeije med zneskom bruto plač, prispevkov in davkov in 
števila rešenih zadev. Tako na zadevo odpade 25.161 SIT. 

Strošek materialnih stroškov odpade na zadevo 3.502 SIT. 

Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Glede na število nerešenih zadev in nadzorstvenih odločb je indikator 533,05 v letu 2002, kar kaže na visok 
indikator zadovoljstva strank. 

Stopnja zadovoljstva zaposlenih v preteklosti ni bila izmeijena z anketo. Ocenjujemo, da je ta stopnja 
zaposlenih primerna, pritožb zaposlenih ni bilo, obstaja pa relativno visoka stopnja prizadevnosti pri delu. 
Tako zadovoljstvo želimo ohraniti in v naslednjem obdobju preseči. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 

Uspešno in učinkovito poslovanje 

Ob enaki predpostavki, kot je navedena v dolgoročnem cilju, to je, da bo polna zasedba sodniških mest čez vso 
leto, da ne bo večjih odsotnosti sodnikov, sodnih referentov in ostalega osebja in da pripad posameznih vrst 
zadev ne bi bistveno porasel, se navedeni cilj meri s spodaj navedenimi 

INDIKATORJI: 
obvladovanje pripada zadev 

Ciljni količnih obvladovanja vseh zadev je 1,00 in po možnosti višji količnik (na dan 31.12.2002 je količnik 
obvladovanja pripada zadev znašal 0,994). 

Zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev 

Zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev, bo sodišče poskušalo doseči tako, da se pri reševanju vseh 
zadev čimbolj približa času 5 mesecev, oziroma pri pomembnejših zadevah ne prekorači čas 12 oz. 18 
mesecev. 

Ta čas je v letu 2002 na dan 31.12. znašal 9,432. 
Zmanjšanje sodnih zaostankov 

Cilj sodišča je, da se sodni zaostanki odpravijo in Čimbolj približajo številu 0. Povprečni količnik v letu 2002 
na dan 31.12. je znašal 2,616. 

Zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let 

Sodišče meni, da bo v letu 2004 gotovo rešilo vse obstoječe zadeve stare nad 10 let, v kolikor to ne bo 
onemogočil zunanji objektivni dejavnik, na katerega obstoj sodišče nima nikakršnega vpliva. 

Zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje se bo v letu 2004 poskušalo doseči z naslednjimi 

INDIKATORJI: 
povečanje kvalitete dela 

Število nerešenih pomembnejših zadev in število na pritožbenem sodišču obravnavanih zadev je na dan 
31.12.2002 znašalo povprečno 8,38. 

Število vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in število razveljavljenih in spremenjenih odločb je 
v letu na dan 31.12.2002 znašalo 5,68. Cilj doseči čim višji 3 oz. 4. 

Obdelovanje stroškov 
izraba delovnega časa 

Indikator izrabe delovnega časa se bo v letu 2005 odrazil v doseganju uspešnega in učinkovitega poslovanja ter 
cilja zakonitega strokovnega in nepristranskega poslovanja. Vsi zaposleni bodo z maksimalno možno izrabo 
delovnega časa in sprotnim izvajanjem nalog na svojem področju vplivali na nemoten potek dela sodišča. Z 
izvajanjem Zakona o varnosti in zdravju pri delu (preventivni zdravstveni pregledi) se bo težilo k zmanjšanju 
bolniške odsotnosti. 

Zadovoljstvo strank in zaposlenih 
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Glede na Število nerešenih zadev in nadzorstvenih določb je indikator zadovoljstva strank visok. 

Stopnja zadovoljstva zaposlenih v preteklosti ni bila izmeijena z anketo. Ocenjujemo, da je ta stopnja 
zaposlenih primerna, pritožb zaposlenih ni bilo, obstaja pa relativno visoka stopnja prizadevnosti pri delu. 
Tako zadovoljstvo želimo ohraniti in v naslednjem obdobju preseči. 

Okrajno sodišče v Lendavi 

Uspešno in učinkovito poslovanje 

Ob enaki predpostavki, kot je navedeno v dolgoročnem cilju, to je, da bo polna zasedba sodniških mest čez vse 
leto, da ne bo večjih odsotnosti sodnikov, sodnih referentov in ostalega osebja in da pripad posameznih vrst 
zadev ne bi bistveno porasel, se navedeni cilj meri s spodaj navedenimi 

INDIKATORJI: 
obvladovanje pripada zadev 

Ciljni količnih obvladovanja pripada vseh zadev je 1,00 in po možnosti višji količnih do 1,4. 
Zmanjšanje povprečnega Časa reševanja zadev 

Zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadeve, bo sodišče poskušalo doseči tako, da se pri reševanju vseh 
zadev čimbolj približa času 5 mesecev, oziroma pri pomembnejših zadevah ne prekorači čas 12 oz. 18 
mesecev. 

Ta čas je v letu 2002 na dan 31.12 znašal pri vseh zadevah 10,8 meseca, pri pomembnejših zadevah 8,8 
meseca, izvršilne zadeve 24 mesecev, zemljiško-knjižne 8,1 meseca. 

Zmanjšanje sodnih zaostankov 

Cilj sodišča je, da se sodni zaostanki odpravijo in čimbolj približajo številu 0. Povprečni količnik v letu 2002 
na dan 31.12 je znašal od 1,4 do 3,4. Ciljni količnik za leto 2005 je čim višji. 

Zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let 

Sodišče meni, da bo v letu 2005 gotovo rešilo vse obstoječe zadeve stare nad 10 let, v kolikor to ne bo 
onemogočil zunanji objektivni dejavnik, na katerega obstoj sodišče nima nikakršnega vpliva. Trend upadanja 
števila zadev starejših od 10 let pa kaže na to, da so te zadeve dediščina preteklih časov pred reorganizacijo 
sodstva in ne predstavljajo novega problema, ki ga sedanje sodstvo ob ustrezni podpori vseh vej oblasti ne bi 
moglo obvladovati. Cilj sodišča je, da se te zadeve rešijo. 

INDIKATORJI: 
povečanje kvalitete dela 

Število rešenih pomembnejših zadev in število na pritožbenem sodišču obravnavanih zadev je na dan 
31.12.2002 znašalo 14,0 količnika. Cilj - ohraniti v letu 2005 količnik 14,0. 

Število vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in število razveljavljenih in spremenjenih odločb je 
v letu 2002 na dan 31.12. znašalo 8,5 količnika. 

Obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa 

Indikator izrabe delovnega časa se bo v letu 2005 odrazil v doseganju uspešnega in učinkovitega poslovanja ter 
cilja zakonitega strokovnega in nepristranskega poslovanja. Vsi zaposleni bodo z maksimalno možno izrabo 
delovnega časa in sprotnim izvajanjem nalog na svojem področju vplivalo na nemoten potek dela sodišča. Z 
izvajanjem Zakona o varnosti in zdravju pri delu (preventivni zdravstveni pregledi) se bo težilo k zmanjšanju 
bolniških odsotnosti. 

strošek dela nerešenih zadev 

Indikator stroška dela nerešenih zadev predstavlja razmeije med zneskom bruto plač, prispevkov in davkov 
števila nerešenih zadev. Tako na zadevo odpade 20.575 SIT. Strošek materialnih stroškov odpade na zadevo 
4,467 SIT. 

Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Glede na število nerešenih zadev in nadzorstvenih odločb je indikator 533,05 v letu 2002, kar kaže na visok 
indikator zadovoljstva strank. 

Stopnja zadovoljstva zaposlenih je večja od 4, na lestvici 1-5. Ocenjujemo, da je ta stopnja zaposlenih 
primerna, pritožb zaposlenih ni bilo, obstaja pa relativno visoka stopnja prizadevnosti pri delu. Tako 
zadovoljstvo želimo ohraniti in v naslednjem obdobju preseči. 
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Okrajno sodišče v Ljutomeru 

Uspešno in učinkovito poslovanje 

Ob enaki predpostavki, kot je navedeno v dolgoročnem cilju, to je, da bo polna zasedba sodniških mest čez vse 
leto, da ne bo večjih odsotnosti sodnikov, sodnih referatov in ostalega osebja in da pripad posameznih vrst 
zadev ne bi bistveno porasel, se navedeni cilj meri s spodaj navedenimi 

INDIKATORJI: 
obvladovanje pripada zadev 

Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,00 in po možnosti višji količnik (na dan 31.12.2002 je 
količnik obvladovanja pripada zadev znašal pri pomembnejših zadevah 0,88). 

Zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev 

Zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadeve, bo sodišče poskušalo doseči tako, da se pri reševanju vseh 
zadev čimbolj približa času 5 mesecev, oziroma pri pomembnejših zadevah ne prekorači čas 12 oz. 18 
mesecev. 

Ta čas je v letu 2002 na dan 31.12. znašal pri vseh zadevah 7,44, pri pomembnejših zadevah 4,68. 
Zmanjšanje sodnih zaostankov 

Cilj sodišča je, da se sodni zaostanki odpravijo in čimbolj približaju številu 0. Povprečni količnik v letu 2002 
na dan 31.12. je znašal 2,06. 

Ciljni količnik za leto 2004 je čim višji. 
Zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let 

Sodišče meni, da bo v letu 2005 gotovo rešilo vse obstoječe zadeve stare nad 10 let, v kolikor to ne bo 
onemogočil zunanji objektivni dejavnik, na katerega obstoj sodišče nima nikakršnega vpliva. Trend upadanja 
števila zadev starejših od 10 let pa kaže na to, da so te zadeve dediščina preteklih časov pred reorganizacijo 
sodstva in ne predstavljajo novega problema, ki ga sedanje sodstvo ob ustrezni podpori vseh vej oblasti ne bi 
moglo obvladovati. Cilj sodišča je, da se te zadeve rešijo. 

Zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje se bo v letu 2004 poskušalo doseči z naslednjimi 

INDIKATORJI: 
povečanje kvalitete dela 

Število rešenih pomembnejših zadev in Število na pritožbenem sodišču obravnavanih zadev je na dan 
31.12.2002 znašalo 3,48 količnika. 

Število vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in število razveljavljenih in spremenjenih odločb je 
v letu 2002 na dan 31.12. znašalo 3,33 količnika. Cilj doseči čim višji količnik. 

Obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa 

Indikator izrabe delovnega časa se bo v letu 2005 odrazil v doseganju uspešnega in učinkovitega poslovanja ter 
cilja zakonitega strokovnega in nepristranskega poslovanja. Vsi zaposleni bodo z maksimalno možno izrabo 
delovnega časa in sprotnim izvajanjem nalog na svojem področju vplivali na nemoten potek dela sodišča. Z 
izvajanjem Zakona o varnosti in zdravju pri delu (preventivni zdravstveni pregledi) se bo težilo k zmanjšanju 
bolniških odsotnosti. 

strošek dela na nerešeno zadevo 

Indikator stroška dela na nerešeno zadevo predstavlja razmerje med zneskom bruto plač, prispevkov in davkov 
in števila nerešenih zadev. Tako na zadevo odpade 23.079 SIT. Strošek materialnih stroškov odpade na zadevo 
4.570 SIT. 

Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Stopnja zadovoljstva zaposlenih v preteklosti ni bila izmeijena z anketo. Ocenjujemo, da je ta stopnja 
zaposlenih primerna, pritožb zaposlenih ni bilo, obstaja pa relativno visoka stopnja prizadevnosti pri delu. 
Tako zadovoljstvo želimo ohraniti in v naslednjem obdobju preseči. 

2945 - Investicije in investicijsko vzdrlevanje državnih organov 

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Okrožno sodišče z okrajnimi sodišči v okviru svoje dejavnosti zagotavlja na postavki investicij zamenjavo dotrajane 
opreme, ki je nujna za poslovanje sodišč. 
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Za nabavo opreme iz postavke druge investicije sodišče planira višino teh sredstev po zaposlenem v višini 30.000 
SIT.Sredstva so planirana v okviru limita, če ravno je potreb po teh sredstvih več kot to dopuščajo dogovoijena 
izhodišča. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva za investicije - nabava opreme, so planirana na podlagi projekta za ureditev klimatizacijskih 
naprav.Projekti temeljijo na podlagi ponudb in izbire v skladu z zakonom o javnih naročilih. 

4. Planirani indikatorji 

Planirani indikatoiji na podlagi realizacije v preteklih letih niso preseženi, saj so planirana sredstva v okviru 
izhodišč proračunskega memoranduma. 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč  

1. Opis podprograma 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti 
vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. člen 
Ustave RS). 

2. Pravne podlage 

Sodno oblast v RS izvajajo sodniki na sodiščih, ustanovljenih z Zakonom o sodiščih ali z drugim zakonom (čl. 1. 
ZS)Okrožna sodišča v Republiki Sloveniji so pristojna za izvajanje nalog, kot jih opredeljuje 101. čl. ZS, njihovo 
organizacijo pa 115.51. istega zakona. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji na dan 31.12.2007 

1. Celotno sodno okrog e Nova Gorica 

Cilj : uspešno in učinkovito poslovanje 

a) Obvladovanje pripada vseh zadev 

Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev, ki meri razmeije med številom rešenih zadev in številom 
pripadlih zadev v posameznem proračunskem letuje 1, kar pomeni, da sodišče ažurno rešuje vse pripadle 
zadeve. 

Količnik obvladovanja pripada vseh zadev znaša, preračunan kot povprečje za vsa sodišča sodnega 
okrožja, 0,94. Vsa sodišča sodnega okrožja, ki še ne dosegajo indikatorja v višini 1, so v svoje programe, 
kot cilj do leta 2007 zapisale stremenje k doseganju količnika v navedeni optimalni višini. 

b) Obvladovanje pripada pomembnejših zadev 

Količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev znaša za celotno sodno okrožje 1,109, kar štejemo 
kot ugodno, (pomembnejše zadeve so upoštevane v skladu z razvrstitvijo pomembnejših zadev, ki jo 
povzema uradna Sodna statistika Ministrstva za pravosodje RS.) Dolgoročni kakor tudi kratkoročni cilj je 
prav gotovo ohranitev takšnega količnika na nivoju celotnega sodega okrožja. 

c) Povprečni čas reševanja vseh zadev 

Količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev, izračunan za leto 2002 znaša 11,3 mesece. Povdariti 
velja, da ta količnik ne predstavlja realnega časa reševanja zadev za vsa sodišča, saj so posamezna sodišča 
sodnega okrožja, kakor je to razvidno iz nadaljevanja te obrazložitve, dosegla ugodnejše rezultate. Cilj 
sodnega okrožja je doseganje takšnega časa reševanja zadev, ki v skladu z merili sodnega reda ne 

predstavlja sodnega zaostanka. 

d) Povprečni čas reševanja pomembnejših zadev 

Kar se tiče reševanja pomembnejših zadev, dosegajo sodišča sodnega okrožja pri tem količniku skupno 
boljše rezultate, saj količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev znaša 12,86 mesecev. Cilj 
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sodnega okrožje je ohranitev takšnega količnika, ki bo nižji od časa, ki ga sodni red opredeljuje kot sodni 
zaostanek. 

e) Reševanje sodnih zaostankov 

Količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev na nivoju sodnega okrožja znaša 2,25. Skupni ciilj 
sodišč sodnega okrožje je zvišanje navedenega količnika vsaj za desetino letno. 

Cilj: zakonito strokovno in nepristransko poslovanje 

f) Zakonito strokovno in nepristransko sojenje 

Količnik med številom rešenih zadev in številom vloženih pritožb je za sodno okrožje znašal povprečno 
13,9. Količnik med številom vloženih pritožb in številom sprememnjenih oziroma razveljavljenih odločb 
pa 7,48. Navedeni količniki so relativno ugodni in kažejo na to, daje delo sodnikov sodnega okrožja na 
visoki strokovni ravni. Cilj sodišč sodnega okrožja je ohraniti oziroma nekoliko izboljšati navedene 
količnike. 

Cilj: obvladovanje stroškov 

g) Obvladovanje stroškov 

Stroški dela na rešeno zadevo, na nivoju celotnega sodnega okrožja, so v letu 2002 znašali 23.173,8 SIT, 
upoštevaje računovodsko realizacijo in število rešenih zadev v znesku 28.239. 

Materialni stroški na rešeno zadevo pa so znašali 9.567,00 SrT. 

Cilj sodišča je ohraniti stroške, ki odpadejo na posamezno rešeno zadevo na zdajšnjem nivoju 
oziroma jih skušati znižati, kar naj bi dosegli deloma tudi z uvajanjem alternativnega reševanja sporov. 

Cilj: zadovoljstvo strank in zaposlenih 

h) Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Stopnja zadovoljstav strank se na nivoju sodnega okrožja do sedaj ni merila, zato so takšni podatki žal 
nedosegljivi. Stopnja zadovoljtva zaposlenih pa je na večini sodišč našega sodnega okrožjha pogojena z 
pogoji dela, ki so v nekaterih primerih na robu vzdržnosti ter teijajo po korenitih posegih. 

A. Okrožno sodišče v Novi Gorici 

Cilj : uspešno in učinkovito poslovanje 

a) Obvladovanje pripada vseh zadev 

Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev, ki meri razmeije med številom rešenih zadev in številom 
pripadlih zadev v posameznem proračunskem letuje 1, kar pomeni, da sodišče ažurno rešuje vse pripadle 
zadeve. 

Količnik obvladovanja pripada vseh zadev za leto 2002 znaša za Okrožno sodišče v Novi Gorici 1,065 
(9.385 rešenih zadev: 8.809 pripadlih zadev). Pri analizi tega indikatoija velja poudariti tudi, da se je 
pripad vseh zadev, v primerjavi z letom prej v letu 2002 povečal za 3 %. Takšen količnik obvladovanja 
pripada nameravamo v prihodnjih petih letih tudi ohraniti oziroma povečati toliko, da bomo rešili vse 
zadeve ki predstavljajo sodne zaostanke. 

b) Obvladovanje pripada pomembnejših zadev 

Količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev v letu 2002 so za posamezne zadeve znašali: 
Kpr 1,44 (rešenih 250, pripadlih 203) 
K 0,83 (rešenih 181, pripadlih 219) 
Km 0,91 (rešenih 21, pripadlih 23) 
St 1,26 (rešenih 44, pripadlih 35) 
P 0,78 (rešenih 290, pripadlih 373) 
Pg 1,67 (rešenih 607, pripadlih 364) 

Dolgoročnega cilja doseganja količnika obvladovanja pripada na nivoju 1 za P zadeve, kjer ta količnik 
najbolj odstopa, se je sodišče lotilo že v letu 2003 z dodatno razporeditvijo sodnice, ki poleg Pg zadev 
rešuje tudi P zadeve. Poleg tega računamo, da se bomo ciljnemu količniku dodatno približali z uvedbo 
programa alternativnega reševanja sporov - mediacije, ki bo pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici steklo v 
mesecu septembru 2003. 

c) Povprečni čas reševanja vseh zadev 
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Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev bomo ohranili na dosedanji ravni (3,25 meseca 
(2.542 nerešenih na začetku leta: 9.385 rešenih v celem letu x 12 mesecev). 

d) Povprečni čas reševanja pomembnejših zadev 

Povprečni čas reševanja pomembnejših zadev je v letu 2002 znašal: 
P 17,8 mesecev (430 nerešenih na začetku: 290 rešenih v letu xl2 mes) 
K 12,99 mesecev (196 nerešenih na začetku: 181 rešenih v letu xl2 mes.) 
Pg 20,6 mesecev (1041 nerešenih na začetku leta: 607 rešenih v letu x 12 mes.) 
St 23,45 mesecev (86 nerešenih na začetku leta: 44 rešenih v letu x 12 mes.) 
Kpr 12,7 mesecev (310 nerešenih na začetku leta: 293 rešenih v letu x 12 mes.) 
Km 1,14 mesecev (2 nerešeni na začetku leta: 21 rešenih v letu x 12 mes.) 

Ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je določen kot čas, kije krajši od tistega, 
ki ga opredeljuje sodni red. Okrožno sodišče ga bo skušalo doseči z uvajanjem alternativnega reševanja 
sporov pri P in Pg zadevah. 

e) Reševanje sodnih zaostankov 

Količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je v letu 2002 znašal: 
K 3,12 (234 nerešenih zadev konec leta: 75 zadev, ki so sodni zaostanki) 
Pg 1,76 (798 nerešenih zadev konec leta: 453 zadev, ki so sodni zaostanki) 
Kpr 3,43 (220 nerešenih zadev konec leta: 64 zadev, ki so sodni zaostanki) 
Kmp 3,4 (17 nerešenih zadev konec leta: 5 zadev, ki so sodni zaostanki) 
Srg 2,15 (28 nerešenih zadev konec leta: 13 zadev, ki so sodni zaostranki) 
P 2,4 (513 nerešenih zadev konec leta: 213 zadev, ki so sodni zaostanki) 

Cilj sodišča je zviševanje količnika sodnih zaostankov posameznih pomembnih zadev za 0,5 letno. 

f) Reševanje starejših zadev 

Okrožno sodišče v Novi Gorici je imelo konec leta 2002 54 nerešenih zadev starejših od 10 let in 270 
zadev starejših od 5 let. Cilj sodišča je zmanjševanje števila starejših nerešenih zadev starejših od 5 let za 
eno desetino letno. 

Cilj: zakonito strokovno in nepristransko poslovanje 

g) Zakonito strokovno in nepristransko sojenje 

Količnik med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb pri Okrožnem sodišču v 
Novi Gorici je 9,8. Količnik razmeija med številom vloženih pritožb in številom razveljavljenih oziroma 
spremenjenih sodnih odločb pa je 6. Omenjeni količniki kažejo, da je kljub relativno velikemu številu 
vloženih pritožb (pri izračunu od pomembnejših zadev niso vpoštevane Pg zadeve) število razveljavljenih 
oziroma spremenjenih odločb nizko, kar kaže na v\soko strokovnost dela sodnikov. Cilj sodišča je ohraniti 
dosežene količnike. 

Cilj : obvladovanje stroškov 

h) Obvladovanje stroškov 

Strošek dela na rešeno zadevo pri okrožnem sodišču v Novi Gorici znaša 29.752,34 SIT, materialni stroški 
na rešeno zadevo pa so znašali 17.784,25 SIT. 

Cilj: zadovoljstvo strank in zaposlenih 

h) Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Indikatorjev stopnje zadovoljstva zaposlenih pri našem sodišču v preteklosti nismo merili. Letnih anket 
med zaposlenimi namreč v preteklih letih nismo izvajali. Na zadovoljstvo zaposlenih pa prav gotovo 
negativno vplivajo prostorski problemi s katerimi se srečuje naše sodišče. 

B) Okrajno sodišče v Novi Gorici 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

a) Obvladovanje pripada vseh zadev 

V letu 2002 je bil količnik obvladovanja pripada vseh zadev 0,96, takšen pa je bil predvsem zaradi 
izvršilnih zadev, saj je bil tovrstni koločnik za I zadeve 0,32, za Ig 0,47, In 0,87 in Z 0,78, medtem ko je bil 
pri ostalih zadevah ugodnejši (K 1,32, P 1,42, D 0,90, N 0,73, Kpd 0,7 in Dn 1,3). Obvladovanje 
pomembnejših zadev dolgoročno ni problematično, saj že v naslednjem letu predvidevamo tudi pri zadevah 
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Kpd, D in N količnik nad 1,0 (prav na omenjena področja je razporejena sodnica, ki se je vrnila s 
porodniškega dopusta). 

Enako velja tudi za zemljiško knjigo, kjer že obvladujemo pripad (pozna se, da je bil v letu 2002 za 
zemljiško knjigo sprejet poseben program odprave zemljiškoknjižnih zaostankov na Okrajnem sodišču v 
Novi Gorici v okviru projekta Svetovne banke, katerega nosilec je Vrhovno sodišče RS - Su 071100/2002 
z dne 19.2.2002). 

Za I zadeve imamo za cilj 20-30 % letno povečanje obvladovanja pripada, tako da bi predvidoma v štirih 
do petih letih obvladali pripad. To bomo dosegli z notranjimi prerazporeditvami sodnikov in sodnega 
osebja (ena dodatna sodnica je že v letošnjem letu razporejena za reševanje Ig zadev, prav tako ena 
administratorka, pomagata pa tudi dve študentki z delom preko študentskega servisa). 

b) Povprečni čas reševanja vseh zadev in reševanja pomembnejših zadev 

Povprečen čas reševanja vseh zadev je 13,2 meseca, od tega pa K 16,8, Kpd 19,8, P 17,128,2, Ig 10,5, In 
21,4, Z 5,2, D 4,6, N 26 in Dn 13,1. 

Cilj sodišča je nadaljne stremlenje k zmanjševanju povprečnega časa reševanja zadev, ki je manjše, kot ga 
opredeljuje Sodni red, kar je sodišču pri K, P, D, Ig in Z zadevah že uspelo. Za Kpd in N zadeve 
predvidevamo, da bo sodišču to uspelo že v naslednjem letu (za reševanje Kpd in N zadev razporejena še 
ena sodnica), za zemljiško knjigo pa v roku dveh let ( v zemljiški knjigi se izvaja že prej omenjeni program 
reševanja zaostankov), za I in In pa v roku pet let 

c) Reševanje sodnih zaostankov 

Za okrajno sodišče v Novi "Gorici znaša količnik zaostanka, to je sposobnost sodišča, da zmanjšuje sodni 
zaostanek 1,8. Cilj sodišča je zviševanje količnika vsaj za eno desetino letno, kar je povezano predvsem z 
realizacijo ciljev uspešnega in učinkovitega poslovanja. 

Cilj: zakonito strokovno in nepristransko poslovanje 

d) Zakonito strokovno in nepristransko sojenje 

Količnik med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb znaša 11,92. Količnik 
med številom vloženih pritožb in številom razveljavljenih in spremenjenih odločb pa 4,62. Količnika sta 
zelo ugodna in kažeta na dokaj visoko strokovno delo sodnikov. Cilj je takšno razmeije ohraniti tudi v 
bodoče ob hkratnem stremljenju za povečan obseg reševanja zadev. 

Cilj: obvladovanje stroškov 

e) Obvladovanje stroškov 

Strošek dela na rešeno zadevo pri Okrajnem sodišču v Novi Gorici znaša 20.989,4 SIT, materialni stroški 
na rešeno zadevo pa so znašali 5.681,3 SIT. 

Cilj: zadovoljstvo strank in zaposlenih 

f) Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Na sodišču tovrstnih indikatoijev doslej nismo posebej merili, saj v te namene nismo izvajali posebnih 
anket, je pa pomemben indikator dejstvo, da je bilo v glavnih zadevah v lanskem letu le 5 nadzorstvenih 
pritožb, v glavnem nanašajočih se na pospešitev posamezne zadeve. Kar se zaposlenih tiče, so njihovo 
zadovoljstvo kalili neugodni prostorski (preveč oseb v posamezni pisarni) in klimatski pogoji (vse pisarne 
še niso klimatizirane). 

C) Okrajno sodišče v Idriji 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

a) Obvladovanje pripada vseh zadev 

Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1. Ta cilj štejemo kot realen, kar je razvidno iz 
obvladovanja pripada vseh zadev v zadnjih petih letih. 

leta 1998- 1,043, leta 1999-1,308, leta 2000-1,061, leta 2001 - 1,005, leta 2002 - 0,880. V letu 2002 je 
bil količnik obvladovanja pripada vseh zadev 0,880, takšen pa je bil predvsem zaradi izvršilnih zadev, saj 
je bil tovrstni količnik za I zadeve 0,43, za Ig zadeve 0,71, za In zadeve 0,86, in za Z zadeve 1,11. Po 
našem mnenju tudi obvladovanje pripada teh zadev dolgoročno ne bi smelo predstavljali problema, zato že 
za leto 2003 predvidevamo cilni količnik obvladovanja pripada vseh zadev višji kot 1. 

Tudi pri izvršilnih zadevahe je ciljni količnik obvladovanja pripada teh zadev 1. Tudi za izvršilne zadeve je 
po našem mnenju ta količnik realen, čeprav upoštevaje rezultate obvladovanja pripada teh zadev v zadnjih 
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petih letih se zdi ta količnik nerealen, vendar je pri obvladovanju pripada teh zadev potrebno upoštevati 
tudi druge dejavnike (spremenjen način odčitavanja teh zadev in delo sodnih izvršiteljev). Podatki 
obvladovanja pripada teh zadev v zadnjih petih letih so za naše sodišče naslednji: 1998 - 0,866, 1999 - 
2,213,2000 - 0,985,2001 - 0,884,2002 - 0,564. 

Ciljni količnik zemljiškoknjižnih zadev je prav tako 1. Da je ta cilj realno postavljen izhaja iz količnikov 
obvladovanja pripada teh zadev v preteklih letih: 1998 - 0,978, 1999 - 0,944, 2000 - 1,040, 2001 - 1,040, 
2002 - 0,927. 

b) Obvladovanje pripada pomembnejših zadev 

Ciljni količnik obvladovanja pomembnejših zadev je 1. Okrajno sodišče v Idriji je v preteklih petih letih 
vsako leto rešilo več pomembnejših zadev, kot je bil njihov pripad, zato je postavljeni ciljni količnik realen. 
V zadnjih petih letih seje količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev gibal: 1998 - 1,169, 1999 - 
1,077, 2000 - 1,279,2001 -1,194,2002 - 1,016. 

c) Povprečni čas reševanja vseh zadev 

Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 3,5 mesece. V zadnjih petih letih sodišče takšnega 
količnika še ni doseglo, vendar se mu je v lanskem letu s količnikonm 3,62 mesecev že približalo. V 
preteklih letih je ta čas znašal: 1998 - 6,57 mesecev, 1999 - 6,64 mesecev, 2000 - 5,08 mesecev, 2001 - 
4,53 mesecev, 2002 - 3,62 mesecev. 

d) Povprečni Čas reševanja pomembnejših zadev 

Ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 5 mesecev. Ta cilj je realen glede na 
količnike zadnjih petih let: 1998 - 11,63 mesecev, 1999 - 10,18 mesecev, 2000 - 9,32 mesecev, 2001 - 
7,57 mesecev, 2002 - 5,77 mesecev. 

e) Reševanje sodnih zaostankov 

Za Okrajno sodišče v Idriji znaša količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev za leto 2001 11,53 ( 
število nerešenih zadev 761 : število zadev, ki predstavljajo sodni zastanek 66), za leto 2002 pa ta količnik 
znaša 24,5 (število nerešenih zadev 1104 : število zadev, ki predstavljajo sodni zaostanek 45). Cilj sodišča 
je zviševanje tega količnika za vsaj eno tretjino letno. 

f) . Reševanje starejših zadev 

Na dan 31.12.2002 je naše sodišče imelo eno nerešeno zadevo starejšo od 10 let in 80 zadev starejših od 5 
let. Cilj sodišča je zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 5 let za eno desetino letno. 

Cilj: zakonito strokovno in nepristransko poslovanje 

g) Zakonito strokovno in nepristransko sojenje 

Količnik med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb znaša za leto 2000 19,78 
(število rešenih zadev 376 : število pritožb 19), za leto 2001 15,857 (število rešenih zadev 333 : število 
pritožb 21) in za leto 2002 18,00 (število rešenih zadev 324 : število pritožb 18). 

Količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in ševilom razveljavljenih in 
spremenjenih odločb, ki so se vrnile iz pritožbe za leto 2000 znaša 4,75 ( število pritožb 19 : število razv. 
oz. sprem, odi 4), za leto 2001 3,5 ( št pritožb 21 : št razv. oz. sprem. odi. 6) in za leto 2002 9,00 ( št. 
pritožb 18 : št. razv. oz. sprem. odi. 2). Količniki so zelo ugodni in kažejo na visoko strokovno delo 

. sodnikov. Cilj je takšne količnike ohraniti tudi v bodoče. 

Cilj: obvladovanje stroškov 

h) Obvladovanje stroškov 

Strošek dela na rešeno zadevo pri Okrajnem sodišču v Idriji znaša 21.976,4 SIT, materialni stroški na 
rešeno zadevo pa so znašali 5.656,9 SIT. 

Cilj: zadovoljstvo strank in zaposlenih 

i) Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Na našem sodišču tovrstnih indikatoijev doslej nismo posebej merili, saj v ta namen nismo izvajali 
posebnih anket. Je pa pomemben podatek, da smo v lanskem letu na našem sodišču imeli le dve 
nadzorstvani pritožbi in sicer v izvršilni in pridržalni zadevi, ki sta se nanašali na pospešitev zadev. Prav 
tako na našem sodišču doslej nismo opravljali letnih anket med zaposlenimi. Opozorili bi na prereč 
prostorski problem zemljiške knjige kjer vse delo poteka v enem prostoru. 

D) Okrajno sodišče v Ajdovščini 

poročevalec, št. 83/VII 2388 13. oktober2003 



Cilj : uspešno in učinkovito poslovanje 

a) Obvladovanje pripada vseh zadev in pripada pomembnejših zadev 

Količnik obvladovanja pripada vseh zadev za Okrajno sodišče v Ajdovščini znaša 0,702 v letu 2002 
oziroma 70,2 % na letni ravni. Količnik obvladovanja pomembnejših zadev je 1,233 ali 123,3 % na letni 
ravni. Podatki izračunov za oba količnika so povzeti iz Sodne statistike Ministrstva za pravosodje za leto 
2002. 

b) Povprečni čas reševanja vseh zadev in povprečni čas reševanja pomembnejših zadev 

Količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev oziroma pomembnejših zadev po podani formuli ni 
razumljiv. Ustrezni podatki so sicer navedeni na straneh od 107 do 112 v zgorajnevedeni publikaciji 
Ministrstva za pravosodje. 

Za navedene kriterije po zgoraj nevedenih količnikih za obdobje v letu 2003 pričakujemo, da se bodo 
ohranila postavljena razmeija s tem, da se bo povečal količnik obvladovanja pripada vseh zadev za 10 
odstotnih točk. Sodišče bo namreč še naprej prvenstveno reševalo pomembnejše starejše zadeve v večjem 
obsegu zato, da čimprej zagotovi kriterije za dosego razumnih rokov obvladovanja oziroma obravnavanja 
zadev. 

Glede dolgoročnega obdobja do konca leta 2007 pa pričakujemo, da se bo predvsem povečeval količnik 
obvladovanja pripada vseh zadev na približno 85 oziroma 90 odstotnih točk, ker še vedno ne bo mogoče 
zagotoviti popolnega odpravka starejših zadev, predvsem iz povsem procesnih razlogov. 

c) Reševanje sodnih zaostankov 

Količnik sodnih zaostankov za pomembnejše zadeve znaša 0,60 oziroma 60 %. 

Tudi tu pričakujemo v kratkoročnem obdobju, to je v letu 2003, izboljšanje količnika pomembnejših zadev 
za cca 5 odstotnih točk, v dolgoročnem obdobju pa za cca 30 odstotnih točk, iz razlogov, ki so navedeni že 
pri prejšnjih navedbah zaradi popolnih odpravkov starejših zadev. 

d) Reševanje starejših zadev 

V letu 2004 je po podatkih po stanju 1.1.2003 62 zadev starejših od 10 let, v teku leta 2003 in 2004 pa 
pričakujemo, da bomo število takih nerešenih zadev uspeli odpraviti. 

V obdobju do leta 2007 pa je vseh zaostankov po istem statističnem poročilu predvideno na 126 zadev. V 
letu 2007 tako pričakujemo, da bo število nerešenih zadev starejših od 10 let znašalo okrog 24 zadev, to pa 
predvsem zaradi problemov, ki se kažejo v zvezi z zagotovitvijo procesnih in drugih predpostavk za 
izvedbo postopka. 

Cilj: obvladovanje stroškov 

e) Obvladovanje stroškov 

Strošek dela na rešeno zadevo pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini znaša 19.398,6 SIT, materialni stroški 
na rešeno zadevo pa so znašali 6.628,9 SIT. 

Glede povečanja kriterija kvalitete dela in obvladovanja stroškov gre pripomniti, da se zakonodaja 
intenzivno spreminja, poleg tega pa bodo prevzeti še kriteriji, ki veljajo v Evropski uniji. To se bo zgodilo 
prav v letu 2004 in se bo uveljavljalo tudi vse do leta 2007. Ker gre deloma za povsem neprimerljive 
obsege dela oziroma izrabe delovnegačasa ter veijetno tudi za povečane stroške na rešeno zadevo, 
predlagamo, da ustrezni normativ izračuna oziroma poda Okrožno sodišče po dogovoru z Vrhovnim 
sodiščem. 

Cilj: zadovoljstvo strank in zaposlenih 

f) Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Glede kriterija stopnja zadovoljstva navajamo, da ne moremo posredovati anketnih ugotovitev 
zadovoljstva strank in zadovoljstva zaposlenih, saj take nakete v tako kratkem času ne moremo izpeljati, 
postavlja pa se tudi vprašanje v kakšnem smislu gre meriti stopnjo zadovoljstva strank, saj gre v 
kontradiktomem postopku pričakovati, da vsaj ena od strank ne bo zadovoljna z odločitvijo sodišča. 

Glede strukture indikatorejv z upoštevanjem zemljiškoknjižnih in izvršilnih zadev navajamo, da se pri 
našem sodišču izvaja program odprave zaostankov v tusodni zemljiški knjigi. Program poteka po 
predvidenem planu in obsegu. V letu 2004 pričakujemo, da bodo vneseni vsi zemljiškoknjižni podatki, 
vendar bo ostala še dokaj viskoka stopnja nerešenih vpisov, saj je pripad praktično enak številu nerešenih 
zadev. Pozitivna posledica je, da število nerešenih zadev v absolutni številki ostaja približno na isti ravni 
kot na začetku obdobja. V obdobju do leta 2007 pričakujemo zmanjševanje števila nerešenih zadev do 
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konca obdobja, tako, da se bo na koncu obdobja od sedaj cca 7000 nerešenih zadev prišlo na cca 2000 
nerešenih zadev, kar pa je vse odvisno od strukture novega pripada. Glede izvršilnih zadev pričakujemo, 
da se bo obseg zadev obnašal po že podanih količnikih in indikatoijih tako za obdobje leta 2004 kot za 
obdobje do leta 2007. 

E) Okrajno sodišče v Tolminu 

Cilj : uspešno in učinkovito poslovanje 

a) Obvladovanje pripada vseh zadev 

Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1. Ta cilj štejemo kot realen glede na obvladovanje 
pripada vseh zadev v zadnjih petih letih: 1998 - 1,010,1999 - 1,017,2000 - 1,020,2001 - 1,379,2002 - 
1,093. 

b) Obvladovanje pripada pomembnejših zadev 

Ciljni količnik izvršilnih zadev je 1. Tudi za izvršilne zadeve je ta količnik realen, glede na obvladovanje 
pripada v preteklih letih in glede na druge dejavnike (delovanje izvršitelja). Obvladovanje pripada v 
zadnjih petih letih je bilo sledeče: 1998 - 0,66,1999 - 0,88,2000 - 1,028,2001 - 0,913, 2001 - 1,109. 

Ciljni količnik zemljiškoknjižnih zadev je prav tako 1. Sodišče sicer pripada teh zadev v zadnjih petih letih 
ni obvladovalo, na kar kažejo količniki: 1998 - 0,95, 1999 - 0,92,2000 - 0,87, 2001 - 0,59, 2002 - 0,93. 
Glede na to, da se sedaj zaostanki teh zadev vendarle uspešno odpravljajo po posebnem programu, na kar 
kaže tudi količnik obvladovanja teh zadev za prvo polletje leta 2003, ko znaša 1,63, pa štejemo tudi ta cij 
za realen. 

Ciljni količnik obvladovanja pomembnejših zadev je 1. Tukajšnje sodišče je v preteklosti vsako leto rašilo 
več zadev kot jih je pripadlo, zaradi česar štejemo tak količnik za realen. V zadnjih petih letih seje količnik 
gibal: 1998 - 1,003,1999 -1,02,2000 - 1,03,2001 - 1,11,2002 - 1,04. 

c) Povprečni čas reševanja vseh zadev in čas reševanja pomembnejših zadev 

Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 6 mesecev. V preteklih letih je sodišče tak 
rezultat že doseglalo. Od njega seje odmaknilo, ker ni več obvladovalo pripada zemljiškoknjižnih zadev. 
Ob tem, da se zaostanki teh zadev na podlagi izvajanja posebnega programa sedaj zmanjšujejo, je mogoče 
pričakovati, da bo spet dosežen. V preteklih letih je ta čas znašal: 1998 - 5,63 mesecev, 1999 - 5,76 
mesecev, 2000 - 6,58 mesecev, 2001 - 8,20 mesecev, 2002 - 8,76 mesecev. 

Ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 6 mesecev. Ta cilj je realen glede na 
rezultate zadnjih pet let: 1998 - 7,62 mesecev, 1999 - 8,40 mesecev, 2000 - 8,32 mesecev, 2001 - 8,10 
mesecev, 2002 - 6,93 mesecev. 

d) Reševanje sodnih zaostankov 

Količnik zaostanka, to je sposobnost sodišča, da zmanjšuje s sodnim redom določene sodne zaostanke, je v 
letu 2002 za Okrajno sodišče v Tolminu za pomembnejše zadeve znašal 2,44. 

Ciljni količnik sodnih zaostankov teh zadev je 3. Cilj je realen glede na to, da sodišče vsako leto reši večje 
število teh zadev, kot jih pripade, kot tudi zaradi precejšnjega zmanjšanja števila nerešenih P in K zadev v 
zadnjih petih letih (104 nerešene P zadeve in 73 nerešenih K zadev koncem leta 1988 in 55 nerešenih P 
zadev ter 47 nerešenih K zadev koncem leta 2002). Načrtujemo zmanjšanje števila nerešenih zadev, 
starejših od 10 let za polovico. Ta cilj je realen zaradi zaključka zadev, ki so predstavljale oviro za 
nadaljevanje prekinjenih postopkov. 

Cilj: zakonito strokovno in nepristransko poslovanje 

e) Zakonito strokovno in nepristransko sojenje 

Količnik med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je v letu 2002 znašal 
16,33. Količnik med številom vloženih pritožb in številom razveljavljenih ali spremenjenih zadev pa 3. Cilj 
je tako razmeije ohraniti tudi v bodoče. 

Cilj : obvladovanje stroškov 

f) Obvladovanje stroškov 

Strošek dela na rešeno zadevo pri Okrajnem sodišču v Tolminu znaša 16.786,6 SIT, materialni stroški na 
rešeno zadevo pa so znašali 4.070,1 SIT. 

Cilj: zadovoljstvo strank in zaposlenih 

g) Zadovoljstvo strank in zaposlenih 
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Na Okrajnem sodišču v Tolminu se stopnja zadovoljstva strank doslej ni posebej merila, saj se v te namene 
niso izvajale posebne ankete. 

Sodišče je v letu 2002 prejelo le eno nadzorstvano pritožbo, ki se je nanašala na pospešitev N zadeve. Prav 
tako se ni merila stopnja zadovoljstav zaposlenih. Na njihovo zadovoljstvo pa gotovo vplivajo pogoji dela v 
prizidku stavbe, kjer so pisarne kazenskega, pravdnega in izvršilnega oddelka. V teh prostorih pogoji dela 
niso ustrezni (dotrajani leseni deli oken, zaradi katerih prostore ob dežju zamaka, ni izolacije. Nujno 
potrebna je njihova temeljita obnova. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilji za Okrožno sodišče v Novi Gorici in vsa okrajna sodišča sodnega okrožja so razvidni iz 
dolgoročnih ciljev podprograma. 

2948 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za zamenjavo dotrajane, poškodovane in tehnično tehnološko 
zastarane opreme, nabavo nove opreme, ki je potrebna za vzdrževanje pogojev, ki omogočajo sodišču opravljanje 
svoje funkcije v skladu z Zakonom o sodiščih, ter manjša investicijska vlaganja v obstoječe prostore. 

2. IzhodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišče je priporočilo Vrhovnega sodišča R Slovenije in skupni dogovor, da zadoščajo sredstva v višini 30.000,00 
SIT na zaposlenega. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Celotna postavka je vključena v projekt "Načrt razvojnih programov" s šifro 4221-02-0001 in nazivom majše 
investicije. Pričetek financiranja je datiran 01.01.2003, konec pa 31.12.2005. Za celoten projekt se črpajo le 
proračunski viri, saj gre v tem projektu le za manjše investicije, ki so opredeljene že v prvem polju in ne gre za 
obsežnejši projekt v pravem pomenu besede. 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč    

1. Opis podprograma 

Sodna veja oblasti kot eden izmed treh vej oblasti ima za nalogo zagotavljanje funkcije pravne države, ki je 
določena v členu 2 Ustave RS, z zagotavljanjem vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in 
nepristranskim sodiščem v razumnem roku (člen 23 Ustave RS). 

2. Pravne podlage 

Delovno področje proračunskega uporabnika je določeno z Zakonom o sodiščih (člen 101-103), medtem ko je 
delovanje opredeljeno v Sodnem redu, kjer so vsebinsko in terminsko opredeljena delovanja in naloge. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Sodišča sodnega okrožja Novo mesto: 

CILJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 
indikatoiji: 

1. ciljni količnik pripada vseh zadev je 1,025 

2. ciljni količnik obvladovanja pomembnejših zadev je 1,013 

3. ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 7,038 

4. ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 7,475 

5. ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 4,405 

6. zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 5 let v skupnem obsegu za 10%. 

CILJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 
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indikator 

1. povečanje kvalitete dela 
ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 6,89 
ciljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je 3,9. 

CHJ: OBVLADOVANJE STROŠKOV 
indikator 
izrabo delovnega časa smo ocenili na 112,5%, upoštevaje doseganje pričakovanega obsega dela, 
določenega s strani sodnega sveta 
strošek dela na rešeno zadevo: 11.329,00 SIT 
materilani stroški na rešeno zadevo: 3.655,00 SIT 

CILJ: ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH 
indikator 

1. stopnja zadovoljstva 
stopnja zadovoljstva strank, izmerjena z letno anketo: ANKETA ni bila izvedena 
stopnja zadocvoljstva zaposlenih, izmerjena z letno anketo: ANKETA ni bila izvedena 

Okrožno sodišče v Novem mestu: 

CELJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 
indikatorji: 

1. ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,1 

2. ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,1 

3. ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 2,25 m 

4. ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 6,0 m 

5. ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 9,00 

6. zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 5 let v skupnem obsegu zadev za 0,5%, to je na 4,1%. 

CHJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 
indikator. 

1. povečanje kvalitete dela 
ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 3,66, 
ki je enak kot v letu 2002. Okrožno sodišče si za cilj ne postavlja ustreznega izboljšanja navedenega 
količnika, saj je le-ta pretežno odvisen od strank in števila vloženih pritožb kot pa od dela sodišča, 
ciljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je 3,4. Okrožno sodišče si postavlja doseči ta cilj tako, da bi se 
povečala kvaliteta dela sodnikov pri reševanju pomembnejših zadev. 

CILJ: OBVLADOVANJE STROŠKOV 
izraba delovnega časa smo ocenili na 150%, upoštevaje doseganje pričakovanega obsega dela, 
določenega s strani sodnega sveta 
strošek dela na rešeno zadevo: 60.562,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo: 24.249,00 SIT 

CILJ: ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH: 
indikator 

1. stopnja zadovoljstva 
stopnja zadovoljstva strank, izmerjena z letno anketo: ANKETA ni bila izvedena 
stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmerjena z letno anketo: ANKETA ni bila izvedena 

Okrajno sodišče v Novem mestu: 

CILJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 
indikatorji: 

1. ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,20 
2. ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,00 
3. ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 10 
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4. ciljni koliCnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 10 
5. ciljni količnik obvladovanja pripada Dn zadev 1,40 
6. ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev 1,00 
7. ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,52 
8. ciljni količnik sodnega zaostanka vseh zadev je 1,89 
9. ciljni količnik sodnega zaostanka Dn zadev je 1,47 
10. zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 5 let v skupnem obsegu zadev na 25%. 

CILJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 
indikator: 

1. povečanje kvalitete dela 
ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 7,00. 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je 2,50. 

2. obvladovanje stroškov 
izrabo delovnega časa je 100% (upoštevaje doseganje pričakovanega obsega dela, določenega s strani 
sodnega sveta) 
strošek dela na rešeno zadevo: 6.230,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo: 1.488,00 SIT 
(opomba: v izračunu stroškov so upoštevani tudi zemljiškoknjižni izpiski) 

CILJ: ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH: 
indikator 

1. stopnja zadovoljstva 
stopnja zadovoljstva strank, izmeijena z letno anketo: ANKETA ni bila izvedena 
stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmeijena z letno anketo: ANKETA ni bila izvedena 

Okrajno sodišče v Črnomlju: 

CHJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 
indikatorji: 

1. ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,90 

2. ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,00 

3. ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 12,90 

4. ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 7,90 

5. ciljni količnik obvladovanja pripada Dn zadev 1,00 

6. ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev 0,50 

7. ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 1,60 

8. zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 5 let v skupnem obsegu zadev za 0,5%. 

CILJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 
indikator 

1. povečanje kvalitete dela 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 
10,40. 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je 3,20. 

2. obvladovanje stroškov 

izraba delovnega časa je 100% (upoštevaje doseganje pričakovanega obsega dela, določenega s strani 
sodnega sveta) 
strošek dela na rešeno zadevo: 6.810,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo: 2.447,00 SIT 
(opomba: v izračunu stroškov so upoštevani tudi zemljiškoknjižni izpiski) 

CILJ: ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH: 

indikator 
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1. stopnja zadovoljstva 
stopnja zadovoljstva strank, izmeijena z letno anketo: ANKETA ni bila izvedena 
stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmeijena z letno anketo: ANKETA ni bila izvedena 

Okrajno sodišče v Trebnjem: 

CILJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 
indikatoiji: 

1. ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,90 
2. ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 0,95 
3. ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 3,00 
4. ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 6,00 
5. ciljni količnik obvladovanja pripada Dn zadev 0,95 
6. ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev 0,75 
7. ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 4,50 
8. zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 5 let v skupnem obsegu zadev za 30%. 

CHJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 
indikator: 

1. povečanje kvalitete dela 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 6,5. 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je 6,5. 

2. obvladovanje stroškov 
izraba delovnega časa je 100% (upoštevaje doseganje pričakovanega obsega dela, določenega s strani 
sodnega sveta) 
strošek dela na rešeno zadevo: 8.930,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo: 2.094,00 SIT 
(opomba: v izračunu stroškov so upoštevani tudi zemljiškoknjižni izpiski) 

CILJ: ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH: 
indikator 

1. stopnja zadovoljstva 
stopnja zadovoljstva strank, izmerjena z letno anketo: ANKETA ni bila izvedena 
stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmeijena z letno anketo: ANKETA ni bila izvedena 

7972 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki 7972- Investicije in investicijsko vzdrževanje so namenjena zamenjavi dotrajane, 
poškodovane in tehnično tehnološko zastarele opreme ter manjša investicijska vlaganja v obstoječe prostore, da se 
bo lahko lahko zagotavljalo nemoteno delovanje sodišč novomeškega sodnega okrožja v lem 2005. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Planirana sredstva na postavki 7972 so nižja, kot je zakonsko dovoljeno in so v primerjavi z letom 2004 večja za 
10,1%.V strukturi predloga proračuna 2005 predstavljajo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje 0,4%. 

Celotna proračunska postavka je vključena v projekt načrta razvojnih programov s šifro 4222-02-0001 in nazivom 
Manjše investicije. Vsa planirana sredstva so pokrita s proračunskimi viri. 
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09024202 - Administracija okrožnih sodiSč 

1. Opis podprograma 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (čl.2 Ustave RS), kar uresničuje s ključno nalogo, da 
se vsakomur zagotovi pravico do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja pred neodvisnim in nepristranskim 
sodiščem (čl.23 Ustave RS). 

2. Pravne podlage 

Okrožno sodišče v Krškem izvaja naloge na podlagi čl. 101 

Zakona o sodiščih. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji na dan 31.12.2007: 

A.OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 

CILJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 

INDIKATORJI: 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,03 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1 
ciljni količ. povprečnega časa reševanja vseh zadev je 3 mesece 
ciljni količ. povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 13 mesecev 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 4 zmanjšanje števila nerešenih zadev, 
starejših od 10 let na 0,80 % glede na vse nerešene zadeve 

CILJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 

INDIKATOR: POVEČANJE KVALITETE DELA 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za 
K zadeve 1,6; za Kpr zadeve 5; za Km zadeve 3,3; za P zadeve 4; za Pg zadeve 5,4 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je za K zadeve 4,1; za Kpr zadeve 9; za Km zadeve 6; za P 
zadeve 2,3; za Pg zadeve 1,1 

CILJ: OBVLADOVANJE STROŠKOV 

INDIKATOR: IZRABA DELOVNEGA ČASA, STROŠKI NA REŠENO ZADEVO 
izraba delovnega časa je večja od 93% 
strošek dela na rešeno zadevo 61.040,55 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo 26.449,29 SIT 

(1) Osnova so statistični podatki iz tabele 1 za leto 2002 in drugi statistični podatki za leto 2002 

B.OKRAJNO SODIŠČE V BREŽICAH 

Okrajno sodišče v Brežicah ima za cilj uspešno in učinkovito poslovanje gledano tako kratkoročno kot tudi 
dolgoročno. Kot pokazatelj uspešnosti dela navajam naslednja področja: obvladovanje pripada, zmanjšanje 
povprečnega časa reševanja zadev, sodnih zaostankov in števila nerešenih zadev starejših od 10 let ob 
predpostavki konstantnega pripada in sicer: 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev v letu 2007 je 1.00 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev v letu 2007 je 1.10 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev v letu 2007 je 25 mesecev 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev v letu 2007 je 18 mesecev 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev v letu 2007 je 1.80 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev do leta 2007 za 10 % 
ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev (I, Ig, In) v letu 2007 je 0.75 (sedaj 0.49) 
ciljni količnik obvladovanja zemljiškoknjižnih zadev v letu 2007 je 1.10 (sedaj 0.48) 

Ob izračunu ciljnih količnikov obvladovanja pomembnejših zadev je upoštevano dejstvo, da sodniki že doslej 
bistveno presegamo pričakovanje rezultate dela in da v bodoče niso 
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predvidene nove zaposlitve sodnikov (razen sodnikov za prekrške, kar pa v analizo ni bilo mogoče vključiti). 
Večji poudarek je dan na reševanje starejših zadev ter dviga kvalitete dela. Pri obvladovanju vseh zadev pa so 
ustrezno upoštevane nove zaposlitve v zemljiški knjigi, ki so že realizirane ter nova zaposlitev na izvršilnem 
oddelku, kar je že odobreno in bo po priporočilu Vrhovnega sodišča RS realizirano v začetku leta 2004. 

Okrajno sodišče v Brežicah ima za cilj zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje, ki ga spremlja tudi 
povečanje kvalitete dela na način, da do leta 2007 planiramo za 10% do 15 % manj spremenjenih oz. 
razveljavljenih sodnih odločb. 

Ob zasledovanju cilja obvladovanja stroškov se glede na rezultate preteklih let povečuje izraba delovnega časa, 
tako, da ocenjujem, da je delovni čas vseh zaposlenih praktično optimalno izrabljen ob predpostavki, da ne gre 
za daljše odsotnosti posameznikov. V letu 2002 je bila odsotnost zaposlenih zaradi bolezni oz. porodniškega 
dopuste sodnice izjemno visoka inje od 43.482 ur izrabljenega delovnega časa odsotnost zaradi bolezni znašala 
1072 ur, zaradi daljše bolezenske odsotnosti, ko je šlo za refundacijo, pa 5530 ur. Materialni stroški v celoti so za 
leto 2002 znašali 40.442.037,54 SIT in so na 

rešeno zadevo znašali 10.871,51 SIT, medtem koje znašal strošek dela na rešeno zadevo 20.666,95 SIT. Zaradi 
igemno visokih materialnih stroškov v kazenskih zadevah (v letu 2002 skupaj rešenih 233 zadev in v prvem 
polletju 2003 rešenih 106 kazenskih zadev so materialni stroški zaradi številnih pripomih zadev, ki vključujejo 
visoke stroške in nagrade zagovornikov po uradni dolžnosti in tolmačev, zelo visoki in jih v tem smislu tudi ni 
možno bistveno zmanjšati) in visokih stroškov zelo stare in do nedavnega tudi slabo vzdrževane sodne zgradbe v 
bodoče ne bodo bistveno zmanjšani, predvidevam pa, da se bo glede na predhodne ocene nekoliko znižal strošek 
dela na rešeno zadevo. 

Sodišče ima za cilj tudi zadovoljstvo strank in zaposlenih, pri čemer doslej stopnje zadovoljstva strank in 
zaposlenih nismo merili z anketami, je pa povečano stopnjo zadovoljstva pri zaposlenih razbrati skozi visoko 
stopnjo storilnosti slednjih, glede stopnje zadovoljstva strank pa skozi manjše število nadzorstvenih pritožb in 
vlog, naslovljenih na Varuha človekovih pravic. 

C. OKRAJNO SODIŠČE V KRŠKEM 

Dolgoročne cilje Okrajnega sodišča v Krškem na dan 31.12.2007 je v tem trenutku težko napovedati iz 
razloga, ker bo najveijetneje od leta 2005 naprej Okrajnemu sodišču v Krškem priključen tudi Sodnik za 
prekrške v Krškem, zato v tem delu ni možno ničesar napovedati. Vsekakor pa bo do leta 2007 potrebno na 
Okrajnem sodišču v Krškem v celoti odpraviti sodne zaostanke v zemljiški knjigi (v začetku leta 2003 je bil 
sprejet program sodnih zaostankov, katerega učinki so že vidni v prvi polovici leta 2003; zaposlitev dodatne 
zemljiškoknjižne referentke, ter vključitev zemljiškonjižnih referentk v pogodbeno usklajevanje zemljiške 
knjige), kot posledica prehoda na elektronsko zemljiško knjigo, medtem ko za izvršilne zadeve v tem trenutku 
tudi ni ničesar možno napovedovati predvsem iz razloga ker bodo povečani sodni zaostanki posledica 
neodčrtanih izvršilnih zadev, ki bodo v delu pri sodnem izvršitelju. Predsednik Okrajnega sodišča pa lahko 
sodnega izvršitelja nadzoruje zgolj na podlagi 297 a člena Zakona o izvršbi in zavarovanju. Nadalje je 
potrebno še poudariti, da je tudi težko napovedati dolgoročne cilje do leta 2007, saj je pravosodje specifično, 
predvsem iz razloga, ker sprememba kakršnega koli zakona povzroči sodni zaostanek(npr. spremenjen način 
odčrtavanja izvršilnih zadev), ali pa poveča obseg dela sodišča (npr .izdajanje dodatnih sklepov o dedovanju 
zaradi uveljavljanja vojne odškodnine in podobno). 

V nadaljevanju bodo prikazani vsi potrebni indikatoiji, iz katerih bo moč vsaj približno opredeliti cilje za 
obdobje 2003 - 2007, ter za leto 2004. 

CILJI OKRAJNEGA SODIŠČA V KRŠKEM 

Okrajno sodišče v Krškem je za postavitev ciljev po posameznih indikatoijih opravilo izračun za leto 2000, 
2001,2002 in prvo polovico 2003. 

USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE OKRAJNEGA SODIŠČA V KRŠKEM 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev in ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših 
zadev 

Količnik obvladovanja pripada mora biti 1,00 ali več, kar je odvisno od trenutnega položaja sodišča. Iz 
izračuna količnika obvladovanja pripada je razvidno, da je bil količnik v letih 2000-2002 nižji kot 1,00, 
medtem, ko je v prvi polovici 2003 malo nad 1,00. Enako je tudi giede obvladovanja pripada pomembnejših 
zadev (K,Kpd,P,I,Ig,In,D, N,Dn), kot tudi posebej izračunanega obvladovanja Dn zadev (posledica sprejetega 
programa reševanja sodnih zaostankov). Opazen pa je upad obvladovanja pripada I, Ig in In od leta 2000 do 
prve polovice leta 2003, kar je posledica že omenjenega spremenjenega Sodnega reda glede odčrtovanja 
izvršilnih zadev. 
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Glede na zgoraj navedeno Okrajno sodišče v Krškem napoveduje ciljni količnik obvladovanja pripada vseh 
zadev za obdobje od 2003-2007 približno ali vsaj malo nad 1.00, pri čemer pa glede izvršilnih zadev 
napovedujemo postopno rast do količnika 1.00 do leta 2007. Glede. Dn zadev pa je cilj sodišča obdržati 
količnik iz prve polovice leta 2003 vse do 2007, to je 1.25. Nadalje se še napoveduje količnik obvladovanja 
pripada pomembnejših zadev (K, Kpd, I, Ig, In, D, N, Dn), prav tako okrog 1.00 ter težiti, da bi do leta 2007 
dosegli vsaj količnik 12 

ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev in reševanja pomembnejših zadev 

Pri opredelitvi navedenega cilja ima sodišče pred sabo dejstvo, da mora težiti k času reševanja zadev, ki je 
krajši od časa, ki ga Sodni red opredeljuje kot sodni zaostanek. 

Sodišče je pri izračunu količnika povprečnega časa reševanja vseh zadev upoštevalo leto 2000,2001,2002 ter 
prvo polovico leta 2003 ter ugotovilo, daje bil povprečen čas reševanja 17,5 meseca, kar je skoraj enako času 
reševanja pomembnejših zadev. Na podlagi takšnega izračuna sodišče napoveduje povprečen čas reševanja 
vseh zadev za obdobje 2003 - 2007, oz. za posamezno leto v tem obdobju okrog 18 mesecev. 

Tudi pri izračunu količnika povprečnega reševanja pomembnejših zadev (K,Kpd,I,Ig,In,D,N,Dn), je sodišče 
upoštevalo zgoraj navedeno obdobje ter ugotovilo, da je bil povprečen čas reševanja 25,5 mesecev, tako da 
sodišče za obdobje 2003 - 2007 napoveduje skrajšanje časa reševanja zadev na 18 mesecev. 

Sodišče je še razčlenilo čas reševanja izvršilnih zadev I,Ig, In ter ugotovilo, da je bil povprečen čas reševanja 
teh zadev v obdobju 2000 do prve polovice leta 2003 13,3 meseca, kar je 1,3 meseca več, daje zadeve šteti 
kot sodni zaostanek. Sodišče si bo prizadevalo takšen količnik ohranjati vse do leta 2007, vendar pa bo to 
nemogoče, saj so neodčrtane izvršilne zadeve v delu pri sodnem izvršitelju, tako da je bil čas reševanja 
posamezne izvršilne zadeve v prvi polovici leta 2003 celo 24,65 meseca, tako da bo potrebno do leta 2007 ta 
količnik znižati na količnik 12. 

Prav tako je sodišče posebej tudi izračunalo čas povprečnega reševanja Dn zadev, ter ugotovilo, daje bil ta čas 
v obdobju 2000 do prve polovice leta 2003 14,35 meseca za posamezno zadevo, pri čemer se to povprečje 
ujema tudi s količnikom povprečnega časa reševanja zadev za prvo polovico leta 2003. Vsekakor pa bo 
potrebno do leta 2007 v posameznih letih zniževati povprečen čas reševanja Dn zadev ter se vsaj približati 
količniku 9, vse pa ob upoštevanju trenutnega stanja na sodišču. 

ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 

Z navedenim količnikom se meri sposobnost sodišča, da zmanjšuje s Sodnim redom določene sodne zaostanke, 
pri čemer je cilj sodišča vsako leto doseči višji količnik zaostanka. Sodišče je za izračun sodnih zaostankov 
pomembnejših zadev upoštevalo podatke sodnih zaostankov 2000,2002 in prvo polovico leta 2003. Količnik 
sodnih zaostankov vseh pomembnejših zadev je bil v letu 2000, v letu 2002 1,72 in v prvi polovici leta 2003 
6,09, tako, da primerjava slednjih dveh količnikov vzbuja optimizem zaradi rasti količnika. 

Po posameznih pomembnejših zadevah pa je količnik sodnih zaostankov izredno težko napovedati za obdobje 
2003 - 2007, saj je ta količnik odvisen od zasedenosti sodniških mest ter od prisotnosti vseh delavcev na delu. 
Pričakovati je, da bo količnik glede K zadev v obdobju 2003-2007 na nivoju 3-4, P zadev na nivoju 2-3, 
N,I,Ig,In,Dn zadev na nivoju 1-3 in D zadev na nivoju 2-4. V kolikor bodo napovedani količniki v letu 2007 
resnično še višji, pa bo pomenilo, da se bo sodišče občutno rešilo sodnih zaostankov,ki ga obremenjujejo že od 
leta 1995 naprej. 

zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let 

Sodišče je tudi pri izračunu tega procenta upoštevalo obdobje 2000 do prve polovice leta 2003, ter ugotovilo, 
daje bil povprečni procent nerešenih zadev nad 10 let glede na število vseh nerešenih zadev 0,12%, tako, daje 
za obdobje 2003-2007 realno pričakovati procent nerešenih zadev nad 10 let na nivoju od 0,10% do 0,20%. 

CHJ: ZAKONITO,STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 

Pri izračunu navedenih ciljev je sodišče upoštevalo obdobje od 2000 do 2002,kot je prikazano v nadaljevanju, 
ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb 

Ugotoviti je na podlagi opravljenega izračuna, da je bilo glede na število vseh rešenih zadev na Okrajnem 
sodišču v Krškem vloženih 11% pritožb. Seveda se število pritožb razlikuje glede na posamezno vrsto 
pomembnejših zadev. Tako je pričakovati, da bo v obdobju 2003-2007 v posameznem letu procent vloženih 
pritožb v K zadevah 16%, v P zadevah 20%, v N zadevah 20%, v I zadevah 10%,v Ig zadevah 8%, v In 
zadevah 5% ali manj, v D zadevah 10% in Dn zadevah 1%. 

ciljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb 

Ugotoviti je na podlagi opravljenega izračuna, da je bilo glede na število vseh rešenih zadev na Okrajnem 
sodišču v Krškem spremenjenih in razveljavljenih 3.18%. 
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Tako je pričakovati da bo v obdobju 2003-2007 v posameznem letu procent razveljavljenih in spremenjenih 
odločb v K zadevah 3,5%, v P zadevah 8%, v N zadevah 6%, v I zadevah 2%, Ig zadevah 3 %, In zadevah 6 % 
ali manj, v D zadevah 2 % in Dn zadevah 1 % ali manj. 

CILJ: OBVLADOVANJE STROŠKOV 

Sodišče je pri napovedi procenta izrabe delovnega časa stroškov dela in materialnih stroškov na rešeno zadevo 
upoštevalo izračun po podatkih za obdobje 2000 - 2002. 

izraba delovnega časa 

V skladu z izračunom procenta izrabe delovnega časa zaposlenih v letih 2000,2001, kije znašal v obeh letih 
91% in glede na 87% v letu 2002, je tudi v obdobju 2003-2007 pričakovati 90 % izrabe delovnega časa vseh 
zaposlenih. 

strošek dela na rešeno zadevo 

Uvodoma je potrebno poudariti, da strošek dela predstavljajo bruto plače, davki, prispevki ter drugi osebni 
prejemki. Tako je v letu 2000 znašal strošek dela na rešeno zadevo 12.489,20 SIT, v letu 2001 15.867,00 SIT 
in v letu 2002 20.773,50 SIT, kar pomeni, da je bil stroške dela na posamezno rešeno zadevo vsako leto višji, 
zato predlagamo, da finančno računovodska služba upošteva inflacijo ter druge dejavnike, ki vplivajo na 
povišanje stroškov dela. Namreč napovedati, kakšni bodo stroški dela na rešeno zadevo v obdobju 2003-2007 
je popolnoma nemogoče. Lahko ocenimo, da bi lahko povprečno znašal med 20.000,00 in 50.000,00 SIT. 

materialni stroški na rešeno zadevo 

Uvodoma je potrebno poudariti, da materialni stroški predstavljajo celotno proračunsko postavko materialnih 
stroškov. Tako je v letu 2000 znašal materialni strošek na rešeno zadevo 3.955,90 SIT, v letu 2001 4.428,80 
SIT in v letu 2002 6.004,80 SIT, kar pomeni, da je bil materialni strošek dela na posamezno rešeno zadevo 
vsako leto višji, zato predlagamo, da finančno računovodska služba upošteva inflacijo ter druge dejavnike, ki 
vplivajo na povišanje materialnih stroškov. Namreč napovedati kakšni bodo materialni stroški na rešeno 
zadevo v obdobju od 2003-2007 je popolnoma nemogoče. Lahko ocenimo, da bi lahko povprečno znašali med 
6.000,00 in 20.000,00 SIT. 

CILJ: STOPNJA ZADOVOLJSTVA STRANK Z DELOM SODIŠČA IN ZAPOSLENIH 

Navedenega indikatoija Okrajno sodišče v Krškem v tem trenutku ne more oceniti, ker nimamo nikakršnih 
podatkov, ker se stopnja zadovoljstva do sedaj ni ugotavljala. Možno pa je, da se bo navedeni cilj lahko 
ugotavljal potem, ko bo sodišče imelo svojo spletno stran, kjer bo možno ob vsakem času izpolnjevati anketo 
zadovoljstva tako strank, kot tudi zaposlenih. 

D.OKRAJNO SODIŠČE V SEVNICI 

Dolgoročni cilji Okrajnega sodišča v Sevnici na dan 31.12.2007 ni mogoče napovedati, ker bo 1.1.2005 po 
Zakonu o prekrških postal oddelek tega sodišča Sodnik za prekrške v Sevnici. Na splošno je potrebno 
povedati, da bo pripad zadev, njihovo reševanje in sodne zaostanke, lahko statistično obdelati in napovedati 
glede na sprejem procesne zakonodaje na posameznih pravnih področjih, ki se zaenkrat pripravljajo, na drugi 
strani pa so v celoti negotovi in nepredvidljivi. Vsekakor pa bo potrebno na Okrajnem sodišču v Sevnici do 
leta 2007, z zagotovostjo veijetno prej, v celoti odpraviti sodne zaostanke v zemljiški knjigi, ker je bil v 
začetku leta 2003 sprejet program pospešenega reševanja zadev na tem področju, medtem ko za izvršilne 
zadeve v tem trenutku tudi ni ničesar mogoče napovedati glede na način odčrtavanja teh zadev, ker lahko 
stranka (upnik), spreminja sredstva izvršbe vse do konca izvršbe zadeve, razen tega pa je reševanje teh zadev 
odvisno od dela sodnih izvršiteljev. 

CILJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE OKRAJNEGA SODIŠČA V SEVNICI 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev 

Ker se v obdobju leta 2000-2003 ni bistveno povečalo odstopanje v pripadu zadev, pri čemer sodišču ni znano, 
kaj bo pomenila sprememba procesnih predpisov in vključitev Sodnika za prekrške v Sevnici glede 
pristojnosti Okrajnega sodišča v Sevnici, je ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev 1 ali več, kar je 
odvisno od prej omenjenega in kadrovskega položaja sodišča, 

količnik obvladovanj a vseh zadev j e 0,94 
količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1.15 
količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 13.39 
količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 5.19 
količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 4.09 
trenutno nimamo zadev starejših od 10 let 
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Količnik rezmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 7.80% in sodišče 
si bo prizadevalo ohraniti ali zmanjšati ta odstotek. 

Količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 
spremenjenih odločb je 1.96% in sodišče si bo prizadevalo obdržati ta odstotek. 

Izraba delovnega časa je 85 %, v obdobju od 2003-2007 je pričakovati 90% izrabo delovnega časa vseh 
zaposlenih, to pa je pričakovati tudi v letu 2003. 

Strošek dela na rešeno zadevo je 22.128,53 sit, nemogoče pa je napovedati, kakšni bodo materialni stroški na 
rešeno zadevo v obdobju od 2003-2007 zaradi sprememb procesne in druge zakonodaje. 

Nobene podlage ni bilo, da se izdela letna anketa stopnje zadovoljstva strank, zato so sedanje napovedi lahko 
samo čista spekulacija. 

Tudi ni bila opravljena anketa stopnje zadovoljstva zaposlenih, edini kriterij, ki bi kazal na relativno stopnjo 
zadovoljstva, je podatek, daje bilo malo boleznin. 

Navedeni cilji in planirani rezultati naj bi predvidoma veljali v proračunskem letu 2005, ti bi veljali tudi za 
obdobje 2003-2007, če bi se upoštevalo samo sedanje stanje na sodišču, ne pa tudi dejstvo, da bo 1.1.2005 
Sodnik za prekrške v Sevnici postal oddelek Okrajnega sodišča v Sevnici in da ne bi bilo občutnejših 
sprememb procesne in druge zakonodaje. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI, INDIKATORJI IN PLANIRANI REZULTATI V PRORAČUNSKEM 
LETU 2005: 

A.OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 

CILJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 

INDIKATORJI: 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,03 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1 
ciljni količ. povprečnega Časa reševanja vseh zadev je 3 mesece 
ciljni količ. povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 13 mesecev 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 4 
zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let na 0,80 % glede na vse nerešene zadeve 

CILJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 

INDIKATOR: POVEČANJE KVALITETE DELA 
ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za 
K zadeve 1,6; za Kpr zadeve 5; za Km zadeve 3,3; za P zadeve 4; za Pg zadeve 5,4 
ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je za K zadeve 4,1; za Kpr zadeve 9; za Km zadeve 6; za P 
zadeve 2,3; za Pg zadeve 1,1 

CILJ: OBVLADOVANJE STROŠKOV 

INDIKATOR: IZRABA DELOVNEGA ČASA STROŠKI NA REŠENO ZADEVO 
izraba delovnega časa je večja od 93% 
strošek dela na rešeno zadevo 54.121,49 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo 24.643,08 SIT 

(1) Osnova so statistični podatki iz tabele 1 za leto 2002 in drugi statistični podatki za leto 2002 

B.OKRAJNO SODIŠČE V BREŽICAH 

Okrajno sodišče v Brežicah ima za cilj uspešno in učinkovito poslovanje gledano tako kratkoročno kot tudi 
dolgoročno. 

Kot pokazatelj uspešnosti dela navajam naslednja področja: obvladovanje pripada, zmanjšanje povprečnega 
časa reševanja zadev, sodnih zaostankov in števila nerešenih zadev starejših od 10 let ob predpostavki 
konstantnega pripada in sicer: 
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ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev v lem 2005 je 0,80 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev v letu 2005 je 1.05 
ciljni količnik povprečnega Časa reševanja vseh zadev v letu 2005 je 28 mesecev 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev v letu 2005 je 19 mesecev 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev v letu 2005 je 1.75 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev v letu 2005 za 10 % 
ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev (I, Ig, In) v letu 2005 je 0.75 (sedaj 0.49) 
ciljni količnik obvladovanja zemljiškoknjižnih zadev v letu 2005 je 1.10 (sedaj 0.48) 

Ob izračunu ciljnih količnikov obvladovanja pomembnejših zadev je upoštevano dejstvo, da sodniki že doslej 
bistveno presegamo pričakovanje rezultate dela in da v bodoče niso 

predvidene nove zaposlitve sodnikov (razen sodnikov za prekrške, kar pa v analizo ni bilo mogoče vključiti). 
Večji poudarek je dan na reševanje starejših zadev ter dviga kvalitete dela. Pri obvladovanju vseh zadev pa so 
ustrezno upoštevane nove zaposlitve v zemljiški knjigi, ki so že realizirane ter nova zaposlitev na izvršilnem 
oddelku, kar je že odobreno in bo po priporočilu Vrhovnega sodišča RS realizirano v začetku leta 2004. 

Okrajno sodišče v Brežicah ima za cilj zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje, ki ga spremlja tudi 
povečanje kvalitete dela na način, da do leta 2007 planiramo za 10% do 15 % manj spremenjenih oz. 
razveljavljenih sodnih odločb. 

Ob zasledovanju cilja obvladovanja stroškov se glede na rezultate preteklih let povečuje izraba delovnega časa, 
tako, da ocenjujem, daje delovni čas vseh zaposlenih praktično optimalno izrabljen ob predpostavki, da ne gre 
za daljše odsotnosti posameznikov. V letu 2002 je bila odsotnost zaposlenih zaradi bolezni oz. porodniškega 
dopusta sodnice izjemno visoka in je od 43.482 ur izrabljenega delovnega časa odsotnost zaradi bolezni 
znašala 1072 ur, zaradi daljše bolezenske odsotnosti, ko je šlo za refundacijo, pa 5530 ur. Materialni stroški v 
celoti so za leto 2002 znašali 40.442.037,54 SIT in so na rešeno zadevo znašali 10.871,51 SIT, medtem ko je 
znašal strošek dela na rešeno zadevo 20.666,95 SIT. Zaradi izjemno visokih materialnih stroškov v kazenskih 
zadevah (v letu 2002 skupaj rešenih 233 zadev in v prvem polletju 2003 rešenih 106 kazenskih zadev so 
materialni stroški zaradi številnih pripomih zadev, ki vključujejo visoke stroške in nagrade zagovornikov po 
uradni dolžnosti in tolmačev, zelo visoki in jih v tem smislu tudi ni možno bistveno zmanjšati) in visokih 
stroškov želo stare in do nedavnega tudi slabo vzdrževane sodne zgradbe v bodoče ne bodo bistveno 
zmanjšani, predvidevam pa, da se bo glede na predhodne ocene nekoliko znižal strošek dela na rešeno zadevo. 

Sodišče ima za cilj tudi zadovoljstvo strank in zaposlenih, pri čemer doslej stopnje zadovoljstva strank in 
zaposlenih nismo merili z anketami, je pa povečano stopnjo zadovoljstva pri zaposlenih razbrati skozi visoko 
stopnjo storilnosti slednjih, glede stopnje zadovoljstva strank pa skozi manjše število nadzorstvenih pritožb in 
vlog, naslovljenih na Varuha človekovih pravic. 

C. OKRAJNO SODIŠČE V KRŠKEM 

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI, INDIKATORJI IN PLANIRANI REZULTATI V PRORAČUNSKEM 
LETU 2005 

V nadaljevanju bodo predstavljene zgolj številke, ki jih bo sodišče zasledovalo v letu 2005, medtem ko so 
zgoraj natančno opredeljeni cilji za obdobje 2003-2007. 

USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE V LETU 2005 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,00 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,2 
ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev je 0,8 
ciljni količnik obvladovanja Dn zadev je 1,2 
ciljni količ. povprečnega časa reševanja vseh zadev je 26 mesecev 
ciljni količ. povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 20 mesecev 
ciljni količ. povprečnega časa reševanja izvršilnih zadev je 23 mesecev 
ciljni količ. povprečnega časa reševanja Dn zadev je 13 mesecev 
ciljni količnik zmanjšanja števila nerešenih zadev, starejših od 10 let je 0,15% 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je v K zadevah 4, v P zadevah 2, v N zadevah 
1,5, v Ig in I zadevah 1,5, v In zadevah 1,4 , v D zadevah 4 in v Dn zadevah 1,3 

CILJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 

INDIKATOR: POVEČANJE KVALITETE DELA 
ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za 
K zadeve 8%; za P zadeve 20%; za N zadeve 15 %, za I zadeve 9%, za Ig zadeve 9%, za In zadeve 5 
%, za D zadeve 20% in za Dn zadeve 1 %oz. skupno okrog 11 % 
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ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in Številom 
razveljavljenih in spremenjenih odločb je za K zadeve 2 %, za P zadeve 9%, za In zadeve 7%, za I 
zadeve 2 %, za Ig zadeve 5 %, za D zadeve 2,5%, za N zadeve 5 %, za Dn zadeve 1% oz. skupno 
okrog 5 % 

CILJ: OBVLADOVANJE STROŠKOV 

INDIKATOR: IZRABA DELOVNEGA ČASA, STROŠKI NA REŠENO ZADEVO 
izraba delovnega časa je večja od 91 % 
strošek dela na rešeno zadevo bo znašal cca.25.000,00 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo bo znašal cca. 9.000,00 SIT 

D.OKRAJNO SODIŠČE V SEVNICI 

Dolgoročni cilji Okrajnega sodišča v Sevnici na dan 31.12.2007 ni mogoče napovedati, ker bo 1.1.2005 po 
Zakonu o prekrških postal oddelek tega sodišča Sodnik za prekrške v Sevnici. Na splošno je potrebno 
povedati, da bo pripad zadev, njihovo reševanje in sodne zaostanke, lahko statistično obdelati in napovedati 
glede na sprejem procesne zakonodaje na posameznih pravnih področjih, ki se zaenkrat pripravljajo, na drugi 
strani pa so v celoti negotovi in nepredvidljivi. Vsekakor pa bo potrebno na Okrajnem sodišču v Sevnici do 
leta 2007, z zagotovostjo verjetno prej, v celoti odpraviti sodne zaostanke v zemljiški knjigi, ker je bil v 
začetku leta 2003 sprejet program pospešenega reševanja zadev na tem področju, medtem ko za izvršilne 
zadeve v tem trenutku tudi ni ničesar mogoče napovedati glede na načina odčitavanje teh zadev, ker lahko 
stranka (upnik), spreminja sredstva izvršbe vse do konca izvršbe zadeve, razen tega pa je reševanje teh zadev 
odvisno od dela. sodnih izvršiteljev. 

CILJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE OKRAJNEGA SODIŠČA V SEVNICI 

ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev 

Ker se v obdobju leta 2000-2003 ni bistveno povečalo odstopanje v pripadu zadev, pri čemer sodišču ni znano, 
kaj bo pomenila sprememba procesnih predpisov in vključitev Sodnika za prekrške v Sevnici glede 
pristojnosti Okrajnega sodišča v Sevnici, je ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev 1 ali več, kar je 
odvisno od prej omenjenega in kadrovskega položaja sodišča. 

količnik obvladovanja vseh zadev je 0.94 
količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1.15 
količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 13.39 
količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 5.19 
količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 4.09 
trenutno nimamo zadev starejših od 10 let 

Količnik rezmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 7.80% in sodišče 
si bo prizadevalo ohraniti ali zmanjšati ta odstotek. 

Količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 
spremenjenih odločb je 1.96% in sodišče si bo prizadevalo obdržati ta odstotek. 

Izraba delovnega časa je 85 %, v obdobju od 2003-2007 je pričakovati 90% izrabo delovnega časa vseh 
zaposlenih, to pa je pričakovati tudi v letu 2005. 

Strošek dela na rešeno zadevo je 22.128,53 sit, nemogoče pa je napovedati, kakšni bodo materialni stroški na 
rešeno zadevo v letu 2005 zaradi sprememb procesne in druge zakonodaje. 

Nobene podlage ni bilo, da se izdela letna anketa stopnje zadovoljstva strank, zato so sedanje napovedi lahko 
samo čista spekulacija. 

Tudi ni bila opravljena anketa stopnje zadovoljstva zaposlenih, edini kriterij, ki bi kazal na relativno stopnjo 
zadovoljstva, je podatek, daje bilo malo boleznin. 

Navedeni cilji in planirani rezultati naj bi predvidoma veljali v proračunskem letu 2005, ti bi veljali tudi za 
obdobje 2003-2007, če bi se upoštevalo samo sedanje stanje na sodišču, ne pa tudi dejstvo, da bo 1.1.2005 
Sodnik za prekrške v Sevnici postal oddelek Okrajnega sodišča v Sevnici in da ne bi bilo občutnejših 
sprememb procesne in druge zakonodaje. 

2969 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče reševanje pripadlih zadev na Okrožnem sodišču v Krškem in na Okrajnem sodišču v Brežicah, Sevnici in 
Krškem ter zaostankov na sodiščih, kijih imajo. 
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pri izračunu je upoštevan znesek 25.000,00 SIT na zaposlenega. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva zagotavljajo nemoteno poslovanje sodišča. 

4. Planirani indikatorji 

Zmanjšanje zaostankov na sodiščih, kijih imajo ter tekoče reševanje pripada na vseh sodiščih. 

' jest SBMBa iSJšIlA -i 'm irtl LK t$T$w$leW& > f?J -ji'. spi MJ4 aj v 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč  

1. Opis podprograma 

Ključna naloga Okrožnega sodišča na Ptuju, ki pokriva tudi Okrajno sodišče na Ptuju in v Ormožu, je zmanjšanje 
števila stanja zadev, oziroma zmanjšanje "sodnih zaostankov". 

2. Pravne podlage 

Delo Okrožnega sodišča na Ptuju (vključno z obema okrajnima sodiščema na Ptuju in v Ormožu) opredeljujejo: 
- Zakon o sodiščih (UL RS 19/94, 45/95,26/99,28/00,26/01, 56/02 in 67/02) 
- Zakon o sodniški službi (UL RS 19/94, 8/96,24/98,48/01 in 67/02) 
- Sodni red (ULRS 17/95,35/98,91/98,22/00,113/00,62/01 in 102/01). 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zmanjšanje stanja zadev na vseh treh sodiščih na število, oziroma nivo, ki bo pomenil sprotno 
reševanje pripadlih zadev v najkrajšem razumnem roku ob upoštevanju vseh zakonitih rokov. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Glavni letni izvedbeni cilj v letu 2005 je tekoče reševanje zadev in zmanjševanje stanja nerešenih zadev ob 
predvideni kadrovski zasedenosti za leto 2005. 

2972 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za manjše investicije omogočajo nakup opreme manjše vrednosti, ki je nujna za nemoteno delovanje 
sodišča. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Predlog pravic porabe na postavki manjših investicij izhaja iz predvidene porabe 30.000,00 SIT na zaposlenega. 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč    

1. Opis podprograma 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti 
vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. člen 
Ustave). 

2. Pravne podlage 

Pravna podlaga za poslovanje Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu je 101. člen Zakona o sodiščih. Pravna podlaga 
za poslovanje Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu je 100. člen Zakona o sodiščih. 
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3. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu so uspešno in učinkovito poslovanje, zakonito, 
strokovno in nepristransko poslovanje, obvladovanje stroškov, zadovoljstvo strank in zaposlenih. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Naša ključna naloga v letu 2005 je tekoče reševanje vseh zadev iz pristojnosti Okrožnega in Okrajnega sodišča v 
Slovenj Gradcu. Cilj je zmanjševanje sodnih zaostankov, kljub povečanju letnega pripada zadev. 

Na Obrazcu 1: Prihodki in drugi prejemki proračuna smo za leto 2005 planirali 350.143 tisoč sit prihodkov iz 
naslova sodnih taks pravnih in fizičnih oseb, denarnih kazni, ter povprečnin in stroškov kazenskega postopka. 

7975 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki za manjše investicije smo planirali stroške za zamenjavo dotrajane, poškodovane in 
tehnično tehnološko zastarane opreme, ter izdatke za manjša investicijska vlaganja v obstoječe prostore. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izračuni temeljijo na planu načrtovanih manjših investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2005. Sredstva smo 
planirali v višini 30.000,00 sit na zaposlenega po stanju na dan 15.07.2003 ob upoštevanju predvidene inflacije za 
leto 2004 in 2005. Planirana sredstva za leto 2005 znašajo 2.771 tisoč sit. 

09024601 - Administracija upravnega sodišča      

1. Opis podprograma 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti 
vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. člen 
Ustave). 

2. Pravne podlage 

Zakoni, ki opredeljujejo pristojnost sodišča, so: 
Zakon o upravnih sporih, 
Zakon o azilu, 
Zakon o lokalnih volitvah. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Uspešno in učinkovito poslovanje je meijeno z indikatorji obvladovanja pripada, zmanjšanja povprečnega časa 
reševanja zadeve in sodnih zaostankov. Ciljni količniki za leto 2007 so: 
količnik obvladovanja pripada vseh zadev 1,05 
količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev 1,05 
količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev 8,7 
količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev 12,0 
količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 5,3 
količnik razmeija med številom rešenih pomembejših zadev in številom vloženih pritožb 4,5 
količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembejših zadevah 
in številom razveljavljenih in spremenjenih odločb je 8,3 
izraba delovnega časa je 93,75 %. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Glavni izvedbeni indikatoiji in planirani rezultati v letu 2005 so: 
količnik obvladovanja pripada vseh zadev 1,05 
količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev 1,05 
količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev 9,0 
količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev 14,0 
količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 5,1 
količnik razmerja med številom rešenih pomembejših zadev in številom vloženih pritožb 3,5 
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količnik razmerj a med številom vloženih pritožb v pomembejših zadevah 
in številom razveljavljenih in spremenjenih odločb je 8,15 
strošek dela na rešeno zadevo 73.825 SIT 
materialni strošek na rešeno zadevo 19.460 SIT 

3588 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ključna naloga Upravnega sodišča je odločanje v upravnih sporih, za katere je pristojno sodišče s sedežem v 
Ljubljani in z oddelki v Novi Gorici, Celju in Mariboru. Pristojnosti sodišča so določeni v Zakonu o upravnih 
sporih. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Predlogi pravic porabe temeljijo na podlagi: 

1.izhodišč, danih v proračunskem priročniku za leti 2004 in 2005, 

2.intemih navodil koordinatorja (Vrhovno sodišče RS). 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva manjših investicij bodo uporabljena za zamenjavo dotrajane, poškodovane in tehnično ali tehnološko 
zastarane opreme manjše vrednosti in za manjša investicijska vlaganja v obstoječe prostore. 

4. Planirani indikatorji 

Ocena potrebnih sredstev je narejena na podlagi predvidenega stroška 30.000 S IT/zaposlenega, usklajena z rastjo 
4,2 %. 

09025001 - Administracija višjega delovnega in socialnega sodišča  

1. Opis podprograma 

Poslanstvo Višjega delovnega in socialnega sodišča (VDSS) v okviru sodne veje oblasti je v ralizaciji pravne države 
na področju delovnih razmerij in socialne varnosti z vidika ključne naloge zagotoviti na tem področju vsakomur 
pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku. Pri tem je glavna naloga 
VDSS reševanje pritožb zoper odločitve prvostopenjskih delovnih in socialnih sodišč v RS. 

2. Pravne podlage 

pravno podlago za delovanje VDSS predstavljajo določbe 2. in 23. člena Ustave RS in 9. člen Zakona o delovnih in 
socialnih sodiščih (Ur. 1. RS št. 19/94). 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Ker je pred leti prišlo pri VDSS do nesprejemljivega zaostanka pri reševanju zadev, tako, daje bila na tem področju 
ogrožena ustavna pravica do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja ( v letu 200 povprečno trajanje postopka 
pri osdišču 18 mesecev), je bil v letu 2001 sprejet program reševanja sodnega zaostanka. V letu 2002 seje program 
reševanja sodnega zaostanka uspešno realiziral (znižanje zaostanka za 749 zadev oz. za 22,5 %, slarajšanje 
povprečenega trajanja reševanja zadev na 10,5 koledarskih mesecev). V letu 2003 so se pojavile pri reiaizaciji ciljev 
programa reševanja sodnega zaostanka določene nepredvidene težave (v prvem polletju povečan pripad novih zadev 
za 27 %, nekajmesečni kadrovski izpad treh sodnikov), tako, daje sodišče v prvem polletju doseglo le 4 % nadaljnje 
znižanje števila rešenih zadev. 

Končni dolgoročni cilj programa reševanja sodnega zaostanka pri VDSS je, da preide sodišče v letu 2007 na tekoče 
reševanje pritožbenih zadev znotraj šestmesečnega roka, ob povprečenem trajanju postopkov tri do štiti mesece. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

V letu 2005 je ob popolni kadrovski zasedbi ter dodatni dodelitvi enega okrožnega sodnika ter ob nepremenjenih 
procesnih rešitvah predvideno znižanje sodnega zaostanka na realnih 20 %, ker pomeni dejansko povprečno trajanje 
reševanja zadev izpod šest mesecev oz. reševanje vseh zadev znotraj 10 mesečnega roka. 
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3601 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje materialnih pogovjev za delovanje sodišča v načrtovanem okviru. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Dopolnitev opreme prostorov sodišča in zamenjava dotrajane opreme. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Dopolnitev opreme prostorov sodišča in zamenjava dotrajane opreme. 

4. Planirani indikatorji 

planirana sredstva za drobne investicije po dogovoijenem izhodišču (30.000 SIT na zaposlenega). 

09025002 - Administracija delovnih in socialnih sodišč  

3602 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru investicij sodišče ne predvideva večjih akcij. Iz naslova malih investicij so sredstva predvidena za nabavo 
mini kuhinje za predsedstveno pisarno in za manjša vzdrževalna dela. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišča na katerih temelji izračun predloga pravic porabe so v skladu z navodili Ministrstva za finance ob priravi 
finančnih načrtov za leti 2004-2005. Indikatorjev zato sodišče na malih investicijah nima. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Večjih projektov sodišče na tej proračunski postavki nima. 

4. Planiram indikatorji 

Večjih projektov sodišče na tej proračunski postavki nima 

09025002 - Administracija delovnih in socialnih sodišč  

1. Opis podprograma 

Poslanstvo sodne veje oblasti je zagotavljanje pravne države (2. čl. Ustave RS), preko klučne naloge zagotoviti 
vsakomur pravico do sodnega varstva pred nodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. čl. Ustave 
RS). 

2. Pravne podlage 

Delovno sodišče v Kopra izvaja naloge na podlagi 89. čl. Zakona o sodiščih (Ur. 1. RS št 14/94, 45/95, 38/99 in 
28/00) in Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. 1. RS št 19/94). 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji na dan 31.12.2007 

CILJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 

INDIKATORJI; obvladovanje pripada, zmanjševanja povprečnega časa reševanja zadev, sodnih zaostankov in 
števila nerešenih zadev, strejših od pet let 
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ciljni količnik obladovanja pripada vseh zadev je 6 mesecev 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 3 mesece 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 6 mesecev 
ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnajših zadev je 2 meseca 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 3 mesece 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 5 let v skupnem obsegu zadev za 100%. 

CILJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJA 

CILJ: OBVLADOVANJE STROŠKOV 

INDIKATORJI; maksimalna izraba delovnega časa, zmanjšanje stroškov dela in materialnih stroškov na rešeno 
zadevo. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Cilji so identični dolgoročnim ciljem iz prejšnje točke. 

3603 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost Delovnega sodišča v Kopru je reševanje delovnih in socialnih sporov. Na proračunski postavki 3603- 
Manjše investicije, planiramo sredstva, ki so potrebna za nakup pisarniškega pohištva in opreme, manjše vrednosti 
in so nujno potrebna za poslovanje. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Finančni načrt Delovnega sodišča v Kopru za leto 2005 na proračunski postavki 3603-Manjše investicije je 
pripravljen v skladu z 20.členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur.l.RS 
št.l 18 z dne 30.12.2003). 

09025002 - Administracija delovnih in socialnih sodišč  

1. Opis podprograma 

Izvajanje sodne funkcije v indivudulanih in kolektivnih delovnih sporih ter socialnih sporih. 

2. Pravne podlage 

Pravni temelj za delovanje sodišča določa Zakon o sodiščih in Zakon o delovnih in socialnih sodiščih. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Enako kot za leto 2004. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Enako kot za leto 2004. 

3604 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Enako kot za 2004. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Enako kot za 2004. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Enako kot za 2004. 
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09025002 - Administracija delovnih in socialnih sodišč  

1. Opis podprograma 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države preko ključne naloge zagotoviti vsakemu pravico do 
sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (2. in 23.člen Ustave RS). 

2. Pravne podlage 

4. člen Zakona o delovnih in socialnih sodiščih določa pristojnost Delovnih sodišč za reševanje individualnih 
delovnih sporov; 6.člen pa za reševanje kolektivnih sporov. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Ker že nekaj let beležimo ugodne trende v smislu odprave zaostankov, želimo obdržati ta trend in praktično sproti 
reševati delovne spore. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Praktično sprotno reševanje delovnih sporov tako na sedežu sodišča kot na vseh treh zunanjih oddelkih; v Murski 
Soboti, Slovenj Gradcu in na Ptuju. 

3605 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ključna naloga Delovnega sodišča je odločanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih za katere je pristojno 
sodišče v Mariboru(z oddelki v Murski Soboti,Slovenj Gradcu in na Ptuju). Pristojnosti so določene v Zakonu o 
delovnih in socialnih sodiščih. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Na postavki 3605 - Investicije in ivesticijsko vzdrževane državnih organov smo planirali sredstva na kontu 420200 
nakup pisarniškega pohištva. 

Izhodišča so pripravljena v skladu z 20. ČL Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Nabava pisarniške opreme za dopolnitev izrabjene opreme. 
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SPU/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

41 VRHOVNO SODIŠČE RS 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

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

proračuna 2004 proračuna 2004 
(D (2) 

Predlog Strukt predloga Indeks 
proračuna 2005 proračuna 2005 

(3) (4) (5M3y(l> 

41 {VRHOVNO SODIŠČE RS 

|09 IIPRAVOSODJE 2.119.359 99,03 2.297.012 

|| 2.140.023 |j 100,0Q| | 2-?17.312| 100,00| | 108,3| 

H 2.119.359^|| 99,03j [ Z297.012 \ [ 99,12^ [~ 

99,12j f 108,4 
0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 

sodišč 

09024101 Administracija vrhovnega sodišča 
09024102 Brezplačna pravna pomoč 
09024104 Informatizacija sodišč 

09024105 Posodobitev evidentiranja nepremičnin 
09024106 Reševanje sodnih zaostankov - Herkules 

14112 IjlSodni svet RS 

2.119.359 

1.015.475 
125.000 

548.855 
375.690 

54.339 

99.03 

47,45 
5,84 

25,65 

17,56 
2,54 

2.297.012 

1.182.944 
130.250 
571.907 
355.290 

56.621 

11 20.664 If 20.300 1L 

09 PRAVOSODJE 20.664 9,97 20.300 

99J2 

51,05 
5,62 

24,68 
15,33 
2,44 

0,88 

108.4 

116^5 
104,2 
104,2 
94,6 

104,2 

"9ŠJi 

982 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09024103 Administracija Sodnega sveta 

20.664 

20.664 

0.97 

0,97 20300 

0.88 

0,88 

98-2 

98,2 
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SPU/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tiso! tolarjih 

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

proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 
d) (2) (3) (4) (5H3y(l) - W (2) (3) (4) (SH3y(l) 

42 jjVIŠJA IN OKROŽJA SODISCA fr[~ 20.882.480 j|| 100,00| | 21.496.207^ j 100,Q0| | 102^>| 

IKTT-lii««:—LI 1,S7|| | 339.065 1 P 1,S8| I 103,21 ^2l^^JjVišj^odHče^elj^ H 328.566 | T 

jo9 IIpraVOSODJE 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodiSč 

09024201 Administracija višjih sodišč 

Ij2l2 Mvišje sodišče Koper 

328.566 

328.566 

328.S66 

11 353.914 \ f 

|09 | [PRAVOSODJE 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09024201 Administracija višjih sodišč 

353.914 

353.914 

353.914 

^l^^l^šjesodišč^jubljana 

§9 ||PRAVOSOPJE 

2902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodiSč 

09024201 Administracija višjih sodišč 

1.215.930 

1.215.930 

1.215.930 

^S^JVKj^odjščeMaribor" 632.900^ f 

§9^ | |PRAVOSODJE 

29Q2 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09024201 Administracija višjih sodišč 

^^£_j|Okrožno sodišče v Celju 

632.900 

632.900 

632.900 

Hj^~] jPRAVOSODJE 
2502 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 

2.277.333 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 

v Kopru 

2.277.333 

2.277333 

I^I]|PRAVOSODJE 
2222 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 

sodišč 

1.672.255 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 

^^^j(Okirožno sodišče v Kranju 

1.672.255 

1.672.255 

[pravosodje 
^§22 Koordinaciia vrhovnega sodišča in delovanje 

sodišč 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

1.466.752 

1.466.752 

1.466.752 

1,57 339.065 

12 

1,57 

339.065 

339.065 

1,69| | 364.864 || f 

364.864 1,69 

1.69 

1,69 

364.864 

364.864 

"11 1.215.930^1 5,82| | 1.256.778 1 f 

5,82 1.256.778 

S.82 

5,82 

1.256.778 

1.256.778 

3,03| j 652.937 j f 

652.937 3,03 
3.03 

3,03 

652.937 

652.937 

2.277.33311 lO^lfc | 2355.253 1 

2355.253 10,91 

10.91 

10,91 

2355.253 

2355.253 

8,01 1.722.121 
8.01 

8,01 

1.722.121 

1.722.121 

7,02 1.507.194 

7.02 

7,02 

1.507.194 

1.507.194 

1,58 

1.58 

1,58 

1,70 

1.70 

1,70 

"šiššir 

5,85 

5J5 

3,04 

3,04 

3,04 

10,96|r 

10,96 

10.96 

10,96 

8,01 

8.01 

8.01 

7,01 

7.01 

7,01 

103,2 

ma 

103,2 

^o|l 103^ 

103,1 

103.1 

103,1 

103,4| 

103,4 

10M 

5,85 103,4 

"3^11 103^ 

103,2 
103,2 

103^ 

103,4| 

103,4 

103.4 

103,4 

jL_jj^Š]lL - 8.0111 1.722.121 II 8,0111 103,01 

103,0 

103.0 

103,0 

H|| 1.466.752 j 1 7,02|1 1.507.194 j f 7,01| j 102,8| 

102,8 

102.8 

102,8 
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SPU/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

42 VIŠJA TN OKROŽNA SODIŠČA 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisol tolarjih 

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

proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 
(1) (2) (3) (4) (SH3y(l) 

|42I^JOfajofaosodBče^jubyan^ H 5.9SS.855^| 28,52^1 6.121.0181 | 28,47| | 102.8l| 

PRAVOSODJE 5.955.855 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 

|421^JjOkn>žnosodB£«^MaHboru>^^^^^^ 

5.9SS.85S 

5.955.855 

~|| 2.048.617 | f 

|09 | [PRAVOSODJE 2.048.617 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 

|422^JOta^MsodSče^MursWSobot^^^^^ 

2.048.617 

2.048.617 

~j\ 1.081.8881T 

[o9 Upravosodje 1.081.888 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 

|422^J[Olffožnoj>odišče^Nw^Gonc^^^^^^ 

1.081.888 

1.081.888 

H 989.5151 f 

|o9 ||pravosodje 989.515 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 

14222 klOkroŽDO sodišče v Novem mestu 

989.515 

989.515 

JI 877.662 
K 

28,52 
28.52 

28,52 

9,81 

9.81 

9,81 

5,18 

m 

5,18 

4,74 

4.74 

4,74 

6.121.018 

6.121.018 

6.121.018 

9^11 2.098.258 j f 

2.098.258 
2.098.258 

2.098.258 

5,18| 1 1.111.261 j f 

1.111.261 

1.111.261 

1.11U61 

1.022.942 IL 

1.022.942 

1.022.942 

1.022.942 

4,20| | 905.796 | f 

28,47 

28.47 

28,47 

9,76 

5,17 

lil 

4,76 

4.76 

4,76 

jZDt 

102,8 

1021 

102,8 

102^1 

102,4 

9.76 122,4 

9,76 102,4 

102^1 

102,7 

102.7 

5,17 102,7 

1/76 > I 103,4j| 

103,4 
]014 

103,4 

09 ||pravosodje 877.662 4,20 905.796 4,21 103,2 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 

|422^Joiaožn<^odišče^&Skeii^^^^^^^^ 

[09 |[pravosodje 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 

|4224 ^Okrožnosodgče^na Ptuju 

] (pravosodje" 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 

|422j^J[Olffožn<^5odjšč^^ilovenj>Gradci^^^^ 

|o9 I [pravosodje" 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 
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SPU/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

Predlog sprememb Strukt sprem. Predlog Strnkt predloga Indeks 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 

(D (2) (3) (4) (5M3y(l) 

|46 i UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE 1 
ISLOVENUE 

576.840 | 100, oo| 596.992 | 100,00| 103,5)| 

(4611 ^Upravno sodišče Republike Slovenije |j 576.840 11 100,00| | 596.992 | | 100,00j j 103,S| 

|09 jjPRAVOSODJE 576.840 100,00 596.992 100,00 103,5 
0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 576.840 100.00 596.992 

sodišč 

09024601 Administracija upravnega sodišča 576.840 100,00 596.992 

100.00 

100,00 

103.5 

103,5 

13- oktober2003 2411 poročevalec, št. 83/VII 



SPU/PU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Predlog sprememb S trakt, sprem. Predlog Strukt predloga bdela 

proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 
(D (2) (3) (4) (5H3V(1) 

[SO ^DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA jI 1.657.273 100,00^ 1.708.576 \ [ 100,00| 

[50U^J||\2lj^elovn^n^ocialnosa^šč^^Ljubljun^|l.,^_L^, 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09025001 Administracija višjega delovnega in 
socialnega sodišča 

|5012 ^Delovno sodišče v Celju 

399.328 

399.328 

24.10 

24,10 

412.554 

412.554 

~j[| 110.097 '|[~ 113.861 iL 

244Š|£ 

24.15 

24,15 

1034| 

103; 

09 ||PRAVOSODJE 399.328 j 24,10 412.554 24,15 103,3 

103.3 

1033 

6,66| [ 103,4| 

09 |)PRAVOSODJE 110.097 6,64 113.861 6,66 103,4 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09025002 Administracija delovnih in socialnih 
sodišč 

110.097 

110.097 

[501^J|Delovn^odSč^v^fopru^ ~|| 133.322| T 

6.64 113.861 

6,64 113.861 

8,04| | 136.944 | [~ 

|09 ||PRAVOSODJE 133.322 8,04 136.944 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09025002 Administracija delovnih in socialnih 
sodišč 

ISOl^JlDclo^oj^ocialn^odiščevLiuhljani^^ 

|09 ||PRAVOSODJE 

133.322 

133.322 

8.04 

8,04 

136.944 

136.944 

K 
713.815 K 

713.815 43,07 734.052 
0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 

sodišč 

09025002 Administracija delovnih in socialnih 
sodišč 

713.815 

713.815 

|501^J[Delovnosodišče^llaribon/" ^l^^^30071lj£ 

43.07 

43,07 

734.052 

734.052 

311.165 

|09 | [pravosodje 300.711 18,14 311.165 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09025002 Administracija delovnih in socialnih 
sodišč 

300.711 

300.711 

18.14 

18,14 

311.165 

311.165 

6.66 

6,66 

8,02 

8.02 

8,02 

43,Q7| | 734.052 | f~ 42,96^ (~ 

42,96 

42.96 

42,96 

18,2l| I 

18,21 

18.21 

18,21 

103.4 

103,4 

8,0211 102,7j| 

102,7 
102.7 

102,7 

102,8| 

102,8 

102.8 

102,8 

103,5i 

1031 

103,5 
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Tožilstva 
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KAZALO 

Tožilstva 

1. del 

09 - PRAVOSODJE 
0903 - Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

09034401 - Administracija vrhovnega državnega tožilstva 
09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev 

2. del 

4411 - Vrhovno državno tožilstvo RS 

4416 - Okrožno državno tožilstvo v Celju 
4417 - Okrožno državno tožilstvo v Kopru 

4418 - Okrožno državno tožilstvo v Kranju 

4419 - Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 

4420 - Okrožno državno tožilstvo v Mariboru 

4421 - Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti 

4423 - Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu 

4424 - Okrožno državno tožilstvo v Krškem 

4425 - Okrožno državno tožilstvo na Ptuju 

4426 - Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu 
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1. del 

09 - PRAVOSODJE 

i. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja Jinančnega načrta 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

0903 - Delovanje tožilstva in pravobranilstva  

1. Opis glavnega programa 

V okviru pravosodja kot področja porabe državnega proračuna uokvirjajo glavni program - delovanje tožilstva -135. 
. člen Ustave Republike Slovenije in na tej podlagi sprejeti Zakon o državnem tožilstvu (Ur.l. 63/94,59/99 in 110/02) 
ter podzakonski akti (Pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev, Navodilo za organizacijo in 
delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve, Navodilo o poravnavanju v kazenskih zadevah in drugi). 

Ključne naloge državnega tožilstva opredeljuje temeljna funkcija vlaganja in zastopanja kazenskih obtožb oziroma 
pregona kaznivih dejanj. Nosilci temeljne funkcije so državni tožilci, ki kot upravičeni tožilci po Zakonu o 
kazenskem postopku vlagajo in zastopajo obtožbe, vlagajo pritožbe in druga redna ter izredna pravna sredstva, 
sodelujejo z organi odkrivanja, jih usmeijajo in ukrepajo v okviru pristojnosti v predhodnem (predkazenskem) 
postopku. Z institutom poravnavanja in odloženega pregona državni tožilec odpravi protipravno stanje zunaj 
funkcije pregona. Kadar tako določa zakon s procesnimi akti in drugimi pravnimi sredstvi nastopa v civilnih in 
drugih sodnih ter upravnih postopkih. Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije kot vrh državno tožilske 
službe je pristojno za nastopanje pred Vrhovnim sodiščem RS v kazenskih, gospodarsko kazenskih, civilnih in 
upravnih zadevah, usklajuje in organizira pritožbeno funkcijo, hkrati pa opravlja svetovalno in usmeijevalno vlogo 
pri zagotavljanju dela okrožnih državnih tožilstev, izobraževalne naloge, izvaja nadzor in na podlagi ugotovljenega 
stanja oblikuje politiko pregona kaznivih dejanj, sprejema pravna stališča ter izdaja navodila za delo. državnih 
tožilstev. Kot posebna organizacijska enota je za pregon najzahtevnejših oblik kriminala pri Vrhovnem državnem 
tožilstvu RS organizirana Skupin državnih tožilcev za posebne zadeve s pristojnostjo na območju celotne države. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP) 

Državna tožilstva se bodo tudi dolgoročno trudila vzdrževati trend tekočega reševanja zadev. Okrepili bomo svoje 
delovanje na področju pregona najzahtevnejših in prekomejnih oblik kriminala (trgovina z belim blagom, pranje 
denaija, mamila, trgovina z orožjem, ilegalna emigracija), intezivirali delo pri reševanju bagatelnega kriminala na 
alternativni način - z odloženim pregonom in poravnavanjem ter nadaljevali z mednarodnimi aktivnostmi v zvezi z 
Evropsko unijo in vzdrževali neposredne in redne stike s pravosodnimi organi po svetu. 

3. Glavni letni izvedbeni cilji 

V izpolnjevanju dolgoročnih ciljev bomo v državnih tožilstvih skušali doseči in vzdrževati cilj tekočega reševanja 
vseh zadev v povprečno pričakovanem roku treh mesecev, kar je razumen rok tudi v okviru evropskih 
demokratičnih standardov odločanja v sodnih postopkih, okrepili nadzor nad kvaliteto odločitev, okrepili naloge 
usmeijanja organov odkrivanja ter pospešeno reševali najbolj zapletene in odmevne zadeve. Vključevanje v 
neposredne oblike mednarodne pravne pomoče pa spremlja vedno bolj intenzivno delovanje in sodelovanje v 
mednarodnih in posebej institucijah Unije in Sveta Evrope. Dvig kvalitete dela ostane tudi v naprej ena 
najpomembnejših nalog tožilske funkcije, zato je nujno skrbeti za izobraževanje tožilcev in pomočnikov, strokovnih 
sodelavcev in drugih uslužbencev. 

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

09034401 Administracija vrhovnega državnega tožilstva 
4411 - Vrhovno državno tožilstvo RS 

09034403 Administracija okrožnih državnih tožilstev 
4416 - Okrožno državno tožilstvo v Celju 
4417 - Okrožno državno tožilstvo v Kopru 
4418 - Okrožno državno tožilstvo v Kranju 
4419 - Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 
4420 - Okrožno državno tožilstvo v Mariboru 
4421 - Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti 
4422 - Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici 
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4423 - Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu 
4424 - Okrožno državno tožilstvo v Krškem 
4425 - Okrožno državno tožilstvo na Ptuju 
4426 - Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu 

09034401 - Administracija vrhovnega državnega tožilstva  

1. Opis podprograma 

Vrhovno državno tožilstvo RS, kot vrh državno tožilske funkcije, je pristojno za nastopanje pred Vrhovnim 
sodiščem RS v kazenskih, gospodarsko-kazenskih, civilnih in upravnih zadevah, izvaja , usklajuje in organizira 
pritožbeno funkcijo, hkrati pa opravlja svetovalno in usmeijevalno vlogo pri zagotavljanju dela okrožnih državnih 
tožilstev, izobraževalne naloge, izvaja nadzor in na podlagi ugotovljenega stanja oblikuje politiko pregona kaznivih 
dejanj, sprejema pravna stališča ter izdaja navodila za delo državnih tožilstev.Kot posebna organizacijsak enota je za 
pregon najzahtevnejših oblik kriminala pri Vrhovnem državnem tožisltvu RS organizirana Skupina državnih 
tožilcev za posebne zadeve s pristojnostjo na območju cele države. 

2. Pravne podlage 

Delovanje Vrhovnega državnega tožilstva sloni na 135. členu ustave Republike Slovenije in na tej podlagi sprejetih 
zakonov in podzakonskih aktov: zakon o državnem tožilstvu, Zakon o kazenskem postopku, Pravilni o notranji 
organizaciji in poslovanju državnih tožilstev, Navodilo zaa organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev za 
posebne zadeve, Navodilo o poravnavanju v kazenskih zadeva. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

V izpolnjevanju dolgoročnih ciljev bomo v državnih tožilstvih skušali doseči in vzdrževati cilj tekočega reševanja 
vseh zadev v povprečno pričakovanem roku treh mesecev, kar je razumen rok tudi v okviru evropskih 
demokratičnih standardov odločanja v sodnih postopkih, okrepili nadzor nad kvaliteto odločitev, okrepili naloge 
usmeijanja organov odkrivanja ter pospešeno reševali najbolj zapletene in odmevne zadeve. Vključevanje v 
neposredne oblike mednarodne pravne pomoče pa spremlja vedno bolj intenzivno delovanje in sodelovanje v 
mednarodnih in posebej institucijah Unije in Sveta Evrope. Dvig kvalitete dela ostane tudi v naprej ena 
najpomembnejših nalog tožilske funkcije, zato je nujno skrbeti za izobraževanje tožilcev in pomočnikov, strokovnih 
sodelavcev in drugih uslužbencev. 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev   

1. Opis podprograma 

135. člen Ustave Republike Slovenije določa, da ureditev in pristojnosti državnih tožilstev določa zakon. Temeljna 
naloga državnih tožilcev je pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj. Za uresničevanje te naloge 
državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe ter opravlja druga procesna dejanja tožilca v kazenskem postopku, 
vlaga pritožbe, sodeluje z organi odkrivanja, jih usmeija in ukrepa, kar je potrebno v zvezi z odkrivanjem dejanj 
oziroma storilcev v okviru pristojnosti v predhodnem postopku. V okviru pooblastil, ki jih določi državni tožilec 
lahko te naloge opravljajo tudi pomočniki državnega tožilca. Uspešno opravljanje teh nalog pa je mogoče doseči le z 
ustrezno zasedenostjo tožilskih mest in mest tožilskega osebja s kvalitetnimi primerno izobraženimi kadri. 

2. Pravne podlage 

Po 1. členu Zakona o državnem tožilstvu (ZDT) izvajajo državni tožilci pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih 
kaznivih ravnanj, za katera je tako določeno z zakonom. 

2. člen ZDT določa: 
državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe ter opravlja druga procesna dejanja tožilca v kazenskem 
postopku, kolikor zakon ne določa drugače 
državni tožilec vlaga predloge za pregon in pravna sredstva v zadevah prekrškov, če tako določa zakon 
državni tožilec vlaga procesne akte v civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih, če tako 
določa zakon. 

8. člen ZDT določa: 
državni tožilec je v okviru temeljne funkcije vlaganja in zastopanja kazenske obtožbe pristojen opravljati 
vsa procesna dejanja upravičenega tožilca po zakonu o kazenskem postopku, sodelovati na narokih in sejah 
ter ukreniti, kar je potrebno, da se odkrijejo kazniva dejanja in njihovi storilci 
v izvrševanju funkcije pregona storilcev kaznivih dejanj in drugih ravnanj, ki so kazniva, državni tožilec 
sodeluje z organi odkrivanja, jih usmeija in ukrepa, kar je potrebno v zvezi z odkrivanjem dejanj oziroma 
storilcev, v okviru pristojnosti državnega tožilca v predhodnem postopku, kijih določa zakon o kazenskem 
postopku. 
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9. člen ZDT določa: 
v civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih državno tožilstvo vlaga procesne akte in 
druga pravna sredstva, za katero je pooblaščeno z zakonom. 

Na podlagi 13. člena ZDT nastopajo okrožni državni tožilci pred sodišči s položajem okrajnih in okrožnih sodišč, 
njih pa lahko nadomeščajo pomočniki državnega tožilca v okviru pooblastil, ki jih določi pristojni državni tožilec. 

52. člen ZDT določa, da okrožno državno tožilstvo deluje za območje okrožnega soišča s splošno pristojnostjo in 
okrajnih sodišč z območja tega okrožnega sodišča. Svoje funkcije pred okrajnimi sodišči izvaja okrožno državno 
tožilstvo s sedeža okrožnega državnega tožilstva ali z zunanjega oddelka. 

53. člen ZDT določa, daje zunanji oddelek organizacijska enota državnega tožilstva, ki opravlja funkcije okrožnega 
državnega tožilstva pred enim ali več okrajnimi sodišči. 

45. člen Zakona o kazenskem postopku določa: 

(1) Glavna pravica in glavna dolžnost državnega tožilca je preganjanje storilcev kaznivih dejanj. 

(2) Glede kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, je državni tožilec pristojen: 
1. da ukrene, kar je potrebno v zvezi z odkrivanjem kaznivih dejanj in izsleditvijo storilcev ter za usmeijanje 

predkazenskega postopka, 
2. da zahteva preiskavo, 
3. da vloži in zastopa obtožnico oziroma obtožni predlog pred pristojnim sodiščem, 
4. da vlaga pritožbe zoper nepravnomočne sodne odločbe in izredna pravna sredstva zoper pravnomočne 

sodne odločbe. 

(3) Državni tožilec opravlja tudi druga dejanja, ki so določena v tem zakonu. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

CILJI: 
uspešno in učinkovito poslovanje 
dosledno upoštevanje zakonsko predvidenih rokov 
tekoče reševanje zadev v okviru 90 dnevnega roka 
skrb za zadovoljstvo strank v postopkih pred sodišči 
kakovosten in ustrezno izobražen kader 
zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

INDIKATORJI: 

Pri pripravi proračuna smo upoštevali proračunski priročnik 2004-2005. 

V letu 2005 v okviru danih limitov ne bo zadostnih sredstev za uresničevanje vseh željenih ciljev v celoti. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

CILJI: 
uspešno in učinkovito poslovanje 
dosledno upoštevanje zakonsko predvidenih rokov 
tekoče reševanje zadev v okviru 90 dnevnega roka 
skrb za zadovoljstvo strank v postopkih pred sodišči 
kakovosten in ustrezno izobražen kader 
zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

INDIKATORJI: 

Pri pripravi proračuna smo upoštevali proračunski priročnik 2004-2005. 

V letu 2005 v okviru danih limitov ne bo zadostnih sredstev za uresničevanje vseh željenih ciljev v celoti. 

2. del 
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3054 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka plač predstavlja sredstva za izplačilo plač, nadomestil, drugih odhodkov, prispevkov in 
davkov za zaposlene na Vrhovnem državnem tožisltvu RS v letu 2005. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišča za izračun potrebnih sredstev so bila; število zaposlenih na dan 31.7.2003, zakonske podlage za izplačilo 
plač ter kazalci iz Proračunskega priročnika za leto 2004-2005.V okviru limita za leto 2005 pa ni bilo mogoče 
planirati sredstev za novo zaposlene in pripravnike, ki so zakonska kategorija. 

4585 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah je bil upoštevan količnik 1,52 od 1. julija 2005. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 
(Ur.1.73/03). 

33 78 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke materialnih stroškov smo planirali materialna sredstva za nemoteno delovanje Vrhovnega 
državnega tožisltva RS.Ob tem poudaijamo, da kar 53% stroškov vsebuje najemnina poslovnih prostorov, ostali 
stroški pa predstavljajo stroške pisarniškega materiala, strokovne literature, prevodov, telefonskih in poštnih 
storitev, prevozne stroške, stroške izobraževanj, službenih potovanj itd. V limitu za leto 2005 je sicer zmanjkalo 
sredstev za načrtovane izdatke Državnotožilskega sveta, in delovanje strokovnega centra, ustanovljenega z Zakonom 
o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu in sredstva, ki jih potrebujemo za organizacijo 
izobraževanj tožilcev, kar želimo uskladiti na usklajevalnih sestankih. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišča so: predvidena poraba v letu 2004, rast cen iz Proračunskega priročnika 2004-2005. 

2981 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke manjših investicij smo planirali sredstva za nadomestilo in vzdrževanje dotrajanih ali tehnično 
zastarelih manjših osnovnih sredstev kot so: pisarniška oprema, diktafoni, mobiteli... 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Načrt predvidenih nabav manjših investicij za leto 2005. 

3081 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančni načrt Okrožnega državnega tožilstva v Celju vsebuje tudi finančni načrt Zunanjega oddelka v Velenju. Na 
dan 31.07.2003 je bilo na Okrožnem dražvnem tožilstvu v Celju,skupaj z Zunanjim oddelkom v Velenju zaposlenih 
16 državnih tožilcev, 2 pomočnika in 14 administrativno tehničnih delavcev. Okrožno državno tožilstvo v Celju je 
po pripadu zadev drugo največje tožilstvo v Republiki Sloveniji, od leta 1999 dalje beležimo konstanten porast 
kazenskih zadev zato bo potrebno povečati število administrativno tehničnih delavcev še za 3 delovna mesta. Na 
podlagi Odloka o določitvi pripravniških mest, objavljenem v Uradnem listu RS št 59/2003, pa bomo zaposlili tudi 
3 pripravnike, ki se bodo pri nas usposabljali v skladu z Zakonom o pravniškem državnem izpitu. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Skladno z dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust 2005 je osnova za 
uskladitev plač določena v višini 3,04%. Osnovne plače se uskladijo od julija 2005 dalje v v išini polovice osnove to 
je l,52%.Regres za ld za leto 2004 v višini 144.700 na zaposlenega. Sredstva za napredovanje se načrtujejo največ v 
višini 0,5% od sredstev za plače. Uspešnost za javne uslužbence se planira v višini 2% od osnovnih plač. Za 
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načrtovanje dodatkov za posebne pogoje dela, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči se upošteva poprečna rast 
plač v javnem sektoiju ki znaša za leto 2005 3,1 %. Sredstva za stroške prehrane med delom in povračila prevoza na 
delo se načrtujejo skladno s splošno rastjo cen življenskih potrebščin. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Okrožno državno tožilstvo v Celju kot neposredni proračunski uporabnih je pripravilo finančni načrt v okviru 
postavljenih limitov. 

4586 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s 50. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektoiju ter 2. in 8. členom navedenega Dogovora se plače 
uskladijo le za polovico osnove, drugo polovico pa bo potrebno nameniti za odpravo nesorazmerij med plačami. 

Za ta namen smo načrtovali sredstva v višini polovice osnove za uskladitev plač za posamezno leto na posebni 
proračunski postavki - Sredstva za izvedbo ZSPJS . 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Priročnik za sestavo plana 2004/2005 . 

3405 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na potrebo po dodatnih zaposlitvah, bo potrebno najeti nove poslovne prostore in s tem se bodo povečali tudi 
stroški za najemnino, prav tako pa tudi ostali fiksni stroški, povezani z najemom poslovnih prostorov 
(elektrika,telefon,..) 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Osnova za izračun potrebnega obsega sredstev za izdatke za blago in storitve je v letu 2005, sprejeti rebalans 2003 
in realna ocena porabe sredstev do 31.12.2003 glede na porabo do 31.07.2003 , (ki je večja od sprejetega rebalansa 
2003). 

Procent povečanja materialnih stroškov za leto 2005 , na predvideno porabo za leto 2003/2004je 4,0 % . 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Okrožno državno tožilstvo kot neposredni proračunski uporabnik ja pripravilo finančni načrt v okviru postavljenega 
limita, kljub ugotovitvi, da tako planirana sredstva ne bodo zadoščala za nemoteno delovanje in poslovanje tožilstva. 

2993 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za manjše investicije bomo v letu 2005 uporabili za izboljšanje delovnih pogojev. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva namenjena za male investicije, v okviru limita za leto 2005 planirana 30.000,00 sit. na zaposlenega na dan 
31.07.2003. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva za manjše investicije bomo porabili za nemestitev klima naprav,... 

3082 - Plače 

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke 3082 - Plače, planiramo sredstva potrebna za nemoteno poslovanje tožilstva, in sicer v okvirih, ki 
pokrivajo potrebe zaposlenih. Sredstva so potrebna za izplačilo bruto plač delavcev skupaj z vsemi predpisanimi 
davki in prispevki. 
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2. IzhodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izračun predloga PU 2005 (PU05) v okviru postavke 3082-Plače, temelji na izhodiščih in kazalcih Ministrstva za 
finance, zbranih v treh zvezkih "Proračunskega priročnika 2004-2005". Izračun je omejen z danim limitom, ki pa ne 
pokriva vseh potreb v okviru postavke. 

4587 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke 4587 - Sredstva za izvedbo ZSPJS planiramo, sredstva potrebna za odpravo nesorazmerij med 
plačami, seveda v okvirih ki jih določajo Zakon o sistemu plač v javnem sektoiju, Dogovor o višini in načinu 
uskladitve osnovih plač ter Proračunski priročnik 2004-2005 Ministrstva za finance. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izračun predloga PU 2005 v okviru postavke 4587 - Sredstva za izvedbo ZSPJS, temelji na izhodiščih in kazalcih 
Ministrstva za finance, zbranih v "Proračunskem priročniku 2004-2005" ter Dogovoru o višini in načinu uskladitve 
osnovnih plač za leti 2004 in 2005. 

3406 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke 3406 - Materialni stroški, planiramo sredstva potrebna za nemoteno poslovanje tožilstva, in sicer 
v okvirih, ki pokrivajo potrebe tako pogodbenih kot nepogodbenih obveznosti. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izračun predloga PU 2005 (PU05) v okviru postavke materialnih stroškov, temelji na oceni realizacije za leto 2003 
(pogodbenih in nepogodbenih obveznosti) povečani za procent povprečne letne rasti cen življenjskih potrebščin za 
leto 2004 in leto 2005, ter seveda v okviru danih limitov. Uporabljena izhodišča in kazalci prikazanih izračunov so 
khrati izhodišča Ministrstva za finance, zbrana v treh zvezkih "Proračunskega priročnika 2004-2005". 

2997 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke 2997 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov, planiramo sredstva potrebna za 
nemoteno poslovanje tožilstva, in sicer v okvirih, ki pokrivajo potrebe po nabavi novih osnovnih sredstev ter 
investicijskega vzdrževanja. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izračun predloga proračuna za leto 2005 v okviru postavke 2997, temelji na izhodiščih in kazalcih Ministrstva za 
finance, zbranih v treh zvezkih "Proračunskega priročnika 2004-2005". 

3083 - Plače 

1. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Osnova za izračun planiranih sredstev za plače za leto 2005 so naša planska sredstva, potrebna za plače v letu 2004. 
Kljub temu, da nam je v letu 2004 za plače namenjenih samo 189,5 mio sredstev, smo kot osnovo za izračun mase 
za leto 2005 vzeli 198 mio, brez upoštevanih napredovanj in pripravnikov. 

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Pri izračunu potrebnih sredstev za plače v letu 2005 smo se točno držali navodil. Sredstva smo povečali za 1,5% 
glede na leto 2004, upoštevali smo 0,5% mase sredstev za napredovanje. Planirali smo zaposlitev 1 pripravnika, 
čeprav bi v letu 2005 že imeli čisto realne možnosti za zaposlitev 2 pripravnikov, 

4588 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

I. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Osnova je masa sredstev za plače v letu 2004 glede na planirane vrednosti. 
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2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Od osnove smo upoštevali sredstev v višini 1,52%. 

3. Planirani indikatorji 

Sredstva zadostujejo. 

3407 - Materialni stroški 

1. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Osnova za planiranje potrebnih sredstev za materialne stroške za leto 2005 so planirana sredstva za leto 2004. 

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Upoštevali smo rast cen življenskili potrebščin za 4,2%. 

3. Planirani indikatorji 

Planirana sredstva zadostujejo. 

3565 - Investicije in investicijsko vzdrževanje driavnih organov 

1. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Planirali smo za 4,2% več sredstev kot v eltu 2004 - tolikšna je rast cen življenskih stroškov za leto 2005. 

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva bomo porabili za nabavo zaščitne obleke za dežurne tožilce, poslovne torbe za tožilce in druge 
manjše nabave. 

3. Planirani indikatorji 

Planirana sredstva zadostujejo. 
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3084 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka plač predstavlja sredstva, potrebna za izplačilo plač, nadomestil, drugih odhodkov, prispevkov 
in davkov za zaposlene na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani RS za leto 2005. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišča za izračun potrebnih sredstev so bila: število zaposlenih na dan 31.07.2003, saj postavljeni limit ni 
omogočal izračun sredstev za novo zaposlene, ki jih načrtujemo še v letu 2005, zakonske podlage za izplačilo plač 
ter kazalci iz Proračunskega priročnika za leto 2004-2005. 

4589 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah je bil upoštevan količnik 1,52% od 01. julija 2005. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Dogovor o višini in načinu uskladitve plač ter višini regresa za lemi dopust za leti 2004-2005. 

3408 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke materialni stroški planiramo sredstva za pokritje materialnih stroškov, ki bodo nastali z 
delovanjem Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Ob tem poudarjamo, da kar 57% stroškov vsebuje 
najemnina poslovnih prostorov, ostali stroški pa predstavljajo s trške pisarniškega materiala, strokovne literature, 
prevodov, telefonskih in poštnih storitev, prevozne stroške, stroške službenih potovanj, izobraževanja itd. V okviru 
limita za leto 2004 sicer ni bilo omogočeno planirati sredstev za nove najemnine zaradi povečanja zaposlenih ter 
sredstev za prevode, sodne stroške in poravnave. 
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišča za izračun potrebnih stroškov za leto 2005 so predvidena poraba v letu 2003, rast cen po podatkih iz 
Proračunskega priročnika za leto 2004-2005, podpisane pogodbe (najemnine), planirani stroški v skladu z Zakonom 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu. 

7987 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke manjših investicij smo planirali sredstva za nadomestila in vzdrževanje dotrajanih manjših 
osnovnih sredstev, kot so: pisarniška oprema, diktafoni, mobiteli.. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Načrt predvidenih nabav manjših investicij za leto 2005. 

• ■ 7:/-. •. : .v    
"T '/;rr K 1 j? f* S 

3085 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naloga Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru je izvajanje pregona storilcev kaznivih dejanj, prizadevanje za 
enoten pristop državnih tožilcev pri reševanju kazenskih zadev, izvajanje postopkov poravnavanja po 161.a členu 
ZKP, izvajanje odloženega pregona po 162. členu ZKP, izvajanje dežurne službe po Pravilniku o notranji 
organizaciji in poslovanju Državnih tožilstev RS, izvajanje nalog iz Strokovnega navodila o sodelovanju policije in 
državnega tožilstva pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj, izjavanje varovanja zaseženih stvari po Pravilniku o 
notranji organizaciji in poslovanju Državnih tožilstev v Republiki Sloveniji. 

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekti, ki se izvajajajo v Okrožnem državnem tožilstvu izhajajo iz dejavnosti Okrožnega državnega tožilstva ter 
nalog, ki nam jih nalaga Zakon o državem tožilstvu RS, Pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju Državnih 
tožilstev v Republiki Sloveniji in drugi podzakonski predpisi. 

4592 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

1. Planirani indikatorji 

Skladno s 50. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektoiju in 2. ter 8. členom Dogovora smo upoštevali 
uskladitev plač od julija 2005 dalje v višini 1,52 %. 

3409 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke materialni stroški planiramo sredstva za pokritje materialnih stroškov, ki bodo nastali z 
delovanjem okrožnega državnega tožilstva. 

3566 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Planirani indikatorji 

v okviru investicij smo glede na limit planirali sredstva v višini 1.200.000 SIT, kar nam bo omogočilo nakup novih 
mobilnih telefonov za dežurno službo - tožilce in nakup opreme za pisarno za novega tožilca. 
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3086 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okvira proračunske postavke 

Naloga okrožnega državnega tožilstva je izvajanje pregona storilcev kaznivih dejanj, prizadevanje za enoten pristop 
državnih tožilcev pri reševanju kazenskih zadev, izvajanje postopkov poravnavanja, izvajanje odloženega pregona, 
izvajanje dežurne službe po Pravilniku o notranji organizaciji in poslovanju Državnih tožilstev RS, izvajanje nalog 
iz Strokovnega navodila o sodelovanju policije in državnega tožilstva pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj, 
izjavanje varovanja zaseženih stvari po Pravilniku o notranji organizaciji in poslovanju Državnih tožilstev v 
Republiki Sloveniji 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Vrednost količnikov smo v tem letu povečali s 1.8.2005 za 3,04%. 

3410 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke materialni stroški planiramo sredstva za pokritje materialnih stroškov, ki bodo nastali z 
delovanjem okrožnega državnega tožilstva. 

3567 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi v tem letu smo za izračun postavke vzeli število zaposlenih in po osebi 30.000 SIT. 

3088 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plače smo planirali po stanju zaposlenih na dan 31.julij 2003, upoštevali smo predvideno rast plač, 
predvideli smo odpravnine in ostale odhodke v skladu z priporočili vlade oz.MF 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Vrednost količnikov za plače od 1.8.04 ->3,13% in za 3,04% od 1.8.2005 

Osnova za davek na plače ocena davka v letošnjih mesecih. 

Prevoz, stanje zaposlenih julij 2003, povečanje za rast cen. 

1 x solidarnostna pomoč, ter jubilejna nagrada -201. in odpravnina en funkcionar 

3412 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialne stroške smo planirali, glede na porabo v prvih sedmih mesecih letošnjega leta in predvideno porabo do 
konca, sredstva smo povečali za predvideno rast cen. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

v letu 2004 rast 4,3 % glede na predvideno porabo v letu 2003, ter 4,2 % v letu 2005 

3569 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirali smo sredstva zaradi zamenjave dotrajane, poškodovane ali tehnično zastarele opreme, in manjša 
investicijska vlaganja, ki so nujna za nemoten potek dela. 

v skladu z investicijskim načrtom Tu 41/2003 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

v letu 2003 ni porabe na tej postavki, zato je za leto 2004 in 2005 upoštevan investicijski načrt oz. ocena potreb. 
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4560 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje Vrhovnega državnega tožilstva RS in izmed 11-tih tožilstev tudi 
sredstva za delovanje Okrožnega državnega tožilstva v Krškem 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišče za določenaje sredstev za plače zaposlenih na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem je vrednost 
količnikov po stanju na dan 15.7.2003 in povečanje vrednosti količnikov, kar pa ne zadostuje za napredovanja 
funkcionaijev in amilustrativnih delavcev, vsakoletno povečanje delovne dobe in predvideno zaposlitev pravosodnih 
pripravnikov in strokovno-tehnične delavke po kadrovskem načrtu za leti 2004/2005. 

5683 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nemoteno delovanje tožilstev so v glavnem programu določene sredstva za pokrivanje materialnih stroškov. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišča za določanje višine materialnih stroškov so predvidene rasti cen v letih 2004 in 2005, kot tudi določen 
limit, ki bo v našem primeru brez večjih povečanj stroškov in izrazitem varčevanju zahteval le manjša dodatna 
sredstva. 

3576 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 bomo sredstva za manjše investicije porabili za vzdrževanje poslovnih prostorov in nadomestitev 
dotrajane opreme na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Podlaga za izračun obsega sredstev temelji na Številu zaposlenih po stanju na dan 15.7.2003. 

4566 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Okrožno državno tožilstvo na Ptuju je samostojen državni organ. Njegov položaj in razmerja z drugimi državnimi 
organi, pravice in dolžnosti zaposlenih ureja Zakon o državnem tožilstvu. 

Notranjo organizacijo in poslovanje državnih tožilstev ureja Pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju državnih 
tožilstev. 

Okrožni državni tožilci zraven pregona storilcev kaznivih dejanj tudi vlagajo procesne akte v civilnih in drugih 
sodnih postopkih ter v upravnih postopkih, če tako določa zakon, v predhodnem kazenskem postopku pa usmerjajo 
organe odkrivanja storilcev kaznivih dejanj in ukrepajo, kadar je potrebno v zvezi z odkrivanjem storilcev. 

Okrožno državno tožilstvo na Ptuju se srečuje z večjim obsegom dela kot v prejšnih letih. Trend povečanja pripada 
v zadnjih letih narašča, saj seje število polnoletnih in mladoletnih storilcev povečalo. 

Cilj okrožnega državnega tožilstva na Ptuju je pravočasno, kvalitetno, strokovno in učinkovito reševanje vseh zadev 
predvsem pa na področju: 

odložitve kazenskega pregona po čl. 162 Zakona o kazenskem postopku, 
poravnavanja po čl. 161 .a Zakona o kazenskem postopku, 
kaznivega dejanja zanemajjanja mladoletnih oseb po čl. 201. Kazenskega zakonika, 
kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa mamil po čl. 196 in čl. 197 Kazenskega zakonika in 
drugo. 

Za dosego vseh ciljev je potrebna dobra kadrovska zasedba, izobraževanje zaposlenih, udeležbe na vseh 
pomembnejših seminarjih ter dobra organizacijska kultura. 
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Načrtovanje proračuna je uspešno le, če temelji na pravilno izdelanih zakonskih okvirjih. Zakonodaja, ki ureja 
proračunsko financiranje zajema: Ustavo Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju 
proračuna, Zakon o računovodstvu in Zakon o javnih naročilih. Te zakone operacionalizira več podzakonskih 
predpisov, ki urejajo podrobnejšo členitev, med drugim oblike finančnih načrtov, način dela in postopke finančne 
službe za pripravo in izvrševanje proračuna. 

Izhodišče za planiranje sredstev za plače zaposlenih za leto 2005 je stanje zaposlenih na dan 15.7.2003 in povprečni 
mesečni količniki za te zaposlene. 

Pri planiranju sredstev za plače za leto 2005 smo dosledno upoštevali navodila in izhodišča iz Proračunskega 
priročnika za leto 2004-2005. 

Glede na sistemizacijo delovnih mest in zaposlitve pripravnikov že v letu 2004, pa ugotavljamo, da nam sredstva za 
plače za leto 2005 ne bodo zadoščala. 

5689 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
% 

Okrožno državno tožilstvo na Ptuju je samostojen državni organ. Njegov položaj in razmeija z drugimi državnimi 
organi, pravice in dolžnosti zaposlenih ureja Zakon o državnem tožilstvu. 

Notranjo organizacijo in poslovanje državnih tožilstev ureja Pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju državnih 
tožilstev. 

Okrožni državni tožilci zraven pregona storilcev kaznivih dejanj tudi vlagajo procesne akte v civilnih in drugih 
sodnih postopkih ter v upravnih postopkih, če tako določa zakon, v predhodnem kazenskem postopku pa usmerjajo 
organe odkrivanja storilcev kaznivih dejanj in ukrepajo, kadar je potrebno v zvezi z odkrivanjem storilcev. 

Okrožno državno tožilstvo na Ptuju se srečuje z večjim obsegom dela kot v prejšnih letih. Trend povečanja pripada 
v zadnjih letih narašča, saj se je število polnoletnih in mladoletnih storilcev povečalo. 

Cilj okrožnega državnega tožilstva na Ptuju je pravočasno, kvalitetno, strokovno in učinkovito reševanje vseh zadev 
predvsem pa na področju: 

odložitve kazenskega pregona po čl. 162 Zakona o kazenskem postopku, 
poravnavanja po čl. 161 .a Zakona o kazenskem postopku, 
kaznivega dejanja zanemaijanja mladoletnih oseb po čl. 201. Kazenskega zakonika, 
kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa mamil po čl. 196 in čl. 197 Kazenskega zakonika in 
drugo. 

Za dosego vseh ciljev je potrebna dobra kadrovska zasedba, izobraževanje zaposlenih, udeležbe na vseh 
pomembnejših seminarjih ter dobra organizacijska kultura in kvalitetna strokovna literatura. 

2. Izhodiiča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Načrtovanje proračuna je uspešno le, če temelji na pravilno izdelanih zakonskih okvirjih. Zakonodaja, ki ureja 
proračunsko financiranje zajema: Ustavo Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju 
proračuna, Zakon o računovodstvu in Zakon o javnih naročilih. Te zakone operacionalizira več podzakonskih 
predpisov, ki urejajo podrobnejšo členitev, med drugim oblike finančnih načrtov, način dela in postopke finančne 
službe za pripravo in izvrševanje proračuna. 

Izhodišče za planiranje sredstev za materialne stroške za leto 2005 je stanje zaposlenih na dan 15.7.2003 in število 
pripadajočih zadev na tožilstvu v letu 2003. 

Pri planiranju sredstev za materialne stroške za leto 2005 smo dosledno upoštevali navodila in izhodišča iz 
Proračunskega priročnika za leto 2004-2005. 

3578 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za investicije za leto 2005 so namenjena za manjše nabave drobnega inventarja (stoli, mize..) ter za 
popravila delovnih sredstev. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišče za planirana sredstva je število zaposlenih, znesek na zaposlenega pa okrog 30.000,00 SIT. 
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6039 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo funkcionarjem in administrativnim delavcem za delo v skladu s poslanstvom in ključnimi deli in nalogami. 
To pomeni, da mora tožilstvo, poleg ostalega, zagotoviti kvalitetno opravljanje dežurne službe, usmerjati in izvajati 
predkazenski postopek, izvajati odloge po členu 162 ZKP in poravnavanje po členu 161a ZKP ter kvalitetno 
opravljati kazenski postopek pred sodiščem. 

Kot zakonska podlaga za opisano služi Zakon o državnem tožilstvu, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu, ter procesna in kazenska zakonodaja. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišče za izračun potrebnih sredstev za plače za leto 2005 so plače na dan 15.07.2003, povečane za procent 
povečanja plač avgusta 2004 in avgust 2005. Pri tem niso upoštevana napredovanja in nove zaposlitve. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Za leto 2005 je v skladu z obstoječo sistemizacijo predvidena zaposlitev enega okrožnega državnega tožilca, enega 
pomočnika okrožnega državnega tožilca in treh novih strokovnih sodelavcev. Potrebno bo zagotoviti tudi sredstva 
za redna napredovanja zaposlenih. 

6042 - Materialni stroški 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo funkcionarjem in administrativnim delavcem za delo v skladu s poslanstvom in ključnimi deli in nalogami. 
To pomeni, da mora tožilstvo, poleg ostalega, zagotoviti kvalitetno opravljanje dežurne službe, usmeijati in izvajati 
predkazenski postopek, izvajati odloge po členu 162 ZKP in poravnavanje po členu 161a ZKP ter kvalitetno 
opravljati kazenski postopek pred sodiščem. 

Kot kazenska poldaga za opisano služi Zakon o državnem tožilstvu, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu, ter procesna in kazenska zakonodaja. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišče za izračun potrebnih sredstev je poraba materialnih stroškov do 15.07.2003, smiselno preračunana na 12 
mesecev in povečana za objavljen indeks rasti cen življenjskih potrebščin za leti 2004 in 2005. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Predvidene nove zaposlitve bodo povzročile potrebo po dodatnih sredstvih iz naslova materialnih stroškov, zlasti za 
delovno obleko, izobraževanja, pisarniški material in strokovno literaturo. 
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SPV/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

44 TOŽILSTVA 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

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

proračuna 2004 proračuna 2004 
Predlog Strukt predloga 

proračuna 2005 proračuna 2005 
Indeks 

M IjTOŽILSTVA | 3.671.759 || 100,00| 3.791.440 I 100,oo| 103,3| 

[^41^JjVrhovno državno tožilstvo RS 

[09 j [PRAVOSODJE 871.468 
0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

09034401 Administracija vrhovnega državnega 
tožilstva 

[^l^JOkrožii<Miržavni^ožibtvo^^elji^^^~ 

jošT~l [PRAVOSODJE 

871.468 

871.468 

317.379 K 

317.379 
9903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

09034403 Administracija okrožnih državnih 
tožilstev 

l^r^JjOkrožnodraa^^ožilstv^^Copni 

jo9 ] [PRAVOSODJE 

317.379 

317.379 

K 
217.333 

K 

217.333 
2903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

09034403 Administracija okrožnih državnih 
tožilstev 

217.333 

217.333 

Okrožno državno tožilstvo v Kranju 
K 

217.017 
K 

PRAVOSODJE 217.017 
2203 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

09034403 Administracija okrožnih državnih 

217.017 

217.017 
tožilstev 

^l^^j[Ok^«n^driavnotožilstvovLjiibIjarii 

g^71|PRAVOSODJE 876.458 

2202 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 
09034403 Administracija okrožnih državnih 

tožilstev 

^^^^jjOlajožn^riaTO^ožilstv^Mariboni 

Bi PRAVOSODJE  

876.458 

876.458 

J. 334.431 
K 

334.431 
2223 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

09034403 Administracija okrožnih državnih 
tožilstev 

^jj^^^lOkrožno državno tožilstvo v Murski Soboti 

[pravosodje 

334.431 

334.431 

2223 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

09034403 Administracija okrožnih državnih 
159.802 

159.802 
tožilstev 

23,73 893.514 

23,73 

893.514 

893.514 

327.151 

8,64 327.151 
8.64 

8,64 
327.151 

327.151 

224. 

5,92 224.191 

5,92 

5,92 

224.191 

224.191 

223.441 iL 

5,91 223.441 

5.91 

5,91 

223.441 

223.441 

23,87 908.042 

23.87 

23,87 

908.042 

908.042 

9,11 345.221 

201 
9,11 

345.221 

345.221 

4J£ 

435 

165.512 

165.512 

871.4681| 23,731 [ 893.514 j| | 23,57H 102,5| 

23,57 
23.57 

23,57 

8,63 

m 
8,63 

5,91 

121 
5,91 

5,89 

5.89 

5,89 

~j\ 876.458"|| 23,87||| 908.042 1 [ 23,9Š^f 

23,95 

2195 

23,95 

9,11 

201 
9,11 

4.37 

4,37 

102,5 

102.5 

102,5 

8,6311 103,l| 

103,1 

mi 
103,1 

103; 

103,2 

103.2 

103,2 

5,891 j 103,0| 

103,0 

1M 

103,0 

103,6| 

103,6 

103.6 

103,6 

9,1 lfr [ 345.221 j T 9,11^1 103,2| 

103,2 

mz 

103,2 

II 159.802 4,35| [ 165.512 ^ [ 4,37^ 103,6| 

159.802 4,35 165.512 437 103,6 

103.6 

103,6 
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SPU/PU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

44 TOŽILSTVA 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

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

proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 
d) C2) (?) (4) 

PRAVOSODJE 154.526 
0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

09034403 Administracija okrožnih državnih 
tožilstev 

154.526 

154.526 

[442^J[01orran^ržavn^ffiUlstv^^(ovenijnesti^ 150.712 | f 

|o9 | Pravosodje 150.712 
0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

09034403 Administracija okrožnih državnih 
tožilstev 

150.712 

150.712 

09 PRAVOSODJE 128.267 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

09034403 Administracija okrožnih državnih 
tožilstev 

|442S ^Okrožno državno tožilstvo na Ptuju 

128.267 

128.267 

09 PRAVOSODJE 127.720 
0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

09034403 Administracija okrožnih dižavnih 
tožilstev 

127.720 

127.720 

|44^^JfOkr^od^vnt^o^tT^v^oviGorici < JI ^^.154.526j[~,^,^4,211 [^^160J3^| 

4,21 160338 

421 
4,21 

160338 

160338 

Tioir 157.860 
IC 

4,10 157.860 

4.10 

4,10 

157.860 

157.860 

|4424^^(oigmn^djjiavno^ožils^o^^rjkerr^^^^^J | MMMMM^2&267j I [_^^^Jl33^14£j 

3,49 133.145 

3.49 

3,49 

133.14S 

133.145 

3,48 131.970 

MS 
3,48 

131.970 

131.970 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 

09034403 Administracija okrožnih državnih 
tožilstev 

»6-64$ 

116.646 
LIS 
3,18 

121.055 

121.055 

±£1 L 

4,23 

423. 
4,23 

4,16 

4.16 

4,16 

3,51 

lil 
3,51 

3,48 
3.48 

3,48 

3.19 

3,19 

103,8 
103.8 

103,8 

104,7 
104.7 

104,7 

103,8 

103.8 

103,8 

11 127.72011 3,48|| 131.970 j| [ 3,48^ | 103 j]| 

103,3 

1031 

103,3 

1*426 \ Okrožno državno tožilstvo v Slovenj 
Gradcu 

| 116.646 i 3,18|| 121.055|| 3,19|| 103,8] 

[09 | |PRA V OSODJE 116.646 3,18 121.055 3,19 103,8 

121S 
103,8 
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452 

Družbeni pravobranilec RS 

4 
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09034501 - Administracija družbenega pravobranilca 

/. Opis podprograma 

Družbeni pravobranilec RS je samostojni državni organ, ki opravlja z zakoni določene funkcije v zvezi z varstvom 
družbene lastnine. Svojo funkcijo opravlja na celotnem območju države. Družbeni pravobranilec RS in njegovi 
namestniki so za svoje delo odgovorni Državnemu zboru RS. 

2. Pravne podlage 

Zakoni, ki organu nalagajo varstvo družbene lastnine so: Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb 
v lasti Slovenske razvojne družbe d. d. (ZZLPPO), v skladu z določbo 63. člena navedenega zakona še nekatere 
določbe Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) ter Zakona o Družbenem pravobranilcu RS (ZDruP). 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Na dan 1. 1. 2003 je bilo odprtih oziroma še ne povsem zaključenih 60 revizijskih poročil od 1225 skupaj prejetih v 
času od 1. 7. 1993 do 31. 12. 2002. Na podlagi prejetih poročil je organ v istem obdobju vložil 337 tožb zaradi 
odprave oškodovanj družbene lastnine, od katerih na dan 1.1.2003 še ni rešenih oziroma pravnomočno končanih 57 
tožb, ki jih pristojna sodišča še vedno obravnavajo. Družbeni pravobranilec RS bo svoje aktivnosti v letu 2005 
usmeijal tako, da bo kot tožeča stranka v postopkih na sodiščih prispeval k temu, da se vložene tožbe čimprej 
končajo s pravnomočno odločitvijo sodišča ali pa, v sporazumu s toženo stranko, s sodno ali izvensodno poravnano. 
Glavni cilj delovanja Družbenega pravobranilca RS je odprava z revizijskimi poročili ugotovljenih oškodovanj 
družbene lastnine. 

3050 - Plače 

1. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Planirana sredstva za leto 2005 so bila izračunana v skladu z navodili iz Proračunskega priročnika 2004 - 2005, 
zvezek št.2, na osnovi danih izhodišč in predvidenega števila zaposlenih pri Družbenem pravobranilcu RS. 

4721 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

1. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Planirana sredstva so izračunana v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektoiju ter v skladu z 
Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač, kot je navedeno v Proračunskem priročniku 2004 -2005, 
zvezek št 2.Tako se polovica uskladitve plač nameni za odpravo nesorazmerij med plačami. 

3374 - Materialni stroški 

I. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Planirana sredstva so izračunana na osnovi ocenjene realizacije za leto 2003,z upoštevanjem povprečne letne rasti 
cen, predvidene za leto 2004 in 2005 (Proračunski priročnik 2004 -2005, zvezek št 1) 

7994 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva so planirana na osnovi načrta nabav malih vrednosti in na osnovi načrta zamenjav le-teh, ki so dotrajane. 
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SPU/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

*52 DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisož tolarjih 

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

proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 
d) a> (3) (4) (5H3ya) 

1*32 ^DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS || 166.610 100,00j| f 171.976 \ 

^S12j|Dnižbeni^ravobranile^^5^^^^^ 

100,0011 103,21 

li 166.610 II 100,00|| 171.976 j | 100,00|l 103^| 

[09~~] (PRAVOSODJE 166.610 100,00 171.976 100,00 103,2 
0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 166.610 100.00 171.976 

09034501 Administracija družbenega pravobranilca 166.610 100,00 171.976 
100-00 
100,00 

103.2 

103,2 
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Državno pravobranilstvo RS 
i ' 
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09034502 - Administracija državnega pravobranilca  

1. Opis podprograma 

Državno pravobranilstvo je zastopnik Republike Slovenije in drugih subjektov, določenih v Zakonu državnem 
pravobranilstvu, pred sodišči in upravnimi organi. Državno pravobranilstvo je samostojen državni organ in opravlja 
tudi druge naloge določene s posebnimi zakoni. 

2. Pravne podlage 

Podlago za delo Državnega pravobranilstva predstavljajo Zakon o državnem pravobranilstvu, Zakon o javnih 
uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v državnih 
tožilstvih, v državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških, Uredba o določitvi dodatkov 
strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, javnih 
pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o prekrških, Zakon o 
upravnem sporu, Zakon o davčnem postopku, Zakon o vzajemnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 
denacionalizaciji, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o brezplačni pravni pomoči, Zakon o reviziji 
postopka javnega naročanja in Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Državno pravobranilstvo v skladu z zakoni navedenimi pod točko 2 zastopa državo in državne organe pred 
domačimi in mednarodnimi sodišči, pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in upravnimi organi pa nastopa 
tudi kot zastopnik javnega interesa. V vseh tekočih zadevah z vlogami predstavlja stališča svoje stranke oz. javnega 
interesa, udeležuje pa se tudi obravnav pred različnimi sodišči in upravnimi organi. Obseg dela v letu 2005 ne bo 
manjši, saj se število novih odškodninskih zahtevkov zoper državo ne zmanjšuje, država pa tudi postaja bolj aktivna 
pri uveljavljanju in izteijevanju svojih teijatev. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

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

3052 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na sprejet proračuna za leto 2005 bo Državno pravobranilstvo skušalo zagotoviti kvalitetno in pravočasno 
izvajanje svojih pristojnosti v okviru odobrenih sredstev. 

Pri tem pa opozaijamo na sledeče: 
z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo bo Državno pravobranilstvo udeleženo tudi v postopkih 
pred Evropskim sodiščem v Luksemburgu in pred Komisijo Evropske unije, v kolikor se bodo zadeve 
nanašale na Republiko Slovenijo. Iz zagotovljenih sredstev za plače funkcionarjev bo Državno 
pravobranilstvo zaposlilo enega državnega pravobranilca, ki bo zadolžen za področje prava Evropske unije, 
z notranjimi prerazporeditvami pa bomo zaposlili na vpisniku oz. pri vodenju pisarne oddelka 
pravobranilsko osebo. V danem trenutku še ni mogoče predvideti kolikšen bo obseg dela na tem področju. 
V kolikor bo potrebno zaposliti nove državne pravobranilce oz. pravobranilsko osebje bo potrebno sredstva 
za njihove zaposlitve posebej zagotoviti. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Planirana sredstva za leto 2005 so bila izračunana v skladu z navodili iz Proračunskega priročnika 2004 - 2005, 
zvezek št.2, na osnovi danih izhodišč in predvidenega števila zaposlenih na Državnem pravobranilstvu. 

4765 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

l. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Planirana sredstva so izračunana v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter v skladu z 
Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač, kot je navedeno v Proračunskem priročniku 2004 -2005, 
zvezek št. 2.Polovica uskladitve plač se nameni za odpravo nesorazmerij med plačami. 
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3376 - Materialni stroški 

1. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Planirana sredstva so bila izračunana na osnovi ocenjene realizacije za leto 2003, povečane za povprečno letno rast 
cen, predvideno za leto 2004 in 2005 (Proračunski priročnik 2004 -2005, zvezek Štl) 

3586 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva so planirana na osnovi načrta nabav malih vrednosti in na osnovi načrta zamenjav le-teh, ki so dotrajane. 

09054501 - Odškodnine neupravičeno obsojenim in za postopke pred ESĆP  

1. Opis podprograma 

V okviru navedenega podprograma vodimo postavke za odškodnine neupravičeno obsojenim, odškodnine na 
podlagi prijateljskih poravnav sklenjenih v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice in odškodnine 
na podlagi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. 

2. Pravne podlage 

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

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Državno pravobranilstvo vodi na podlagi ZKP in ZP postopke za izplačilo odškodnin pred vložitvijo tožbe. Kot 
zastopnik Republike Slovenije pred Evropskim sodiščem za človekove pravice pa Državno pravobranilstvo vodi 
tudi postopke na podlagi katerih lahko pride do sklenitve prijateljske poravnave o plačilu odškodnine na podlagi 
prijateljske poravnave. Ker pa se pojavljajo še težave glede realizacije sodb Evropskega sodišča za človekove 
pravice, je bila na pobudo Ministrstva za finance dodana tudi proračunska postavka odškodnina na podlagi sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice. Sredstva za odškodnine po ZKP in ZP in za prijateljske poravnave oz. 
sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice se Državnemu pravobranilstvu zagotavljajo v proračunu vsako leto. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

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

3498 - Odškodnine na podlagi sodbe 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višine niti Časa dospelosti odškodnin, ki se izplačujejo iz podprograma 09054501, ni mogoče v naprej predvideti, 
zato je ustreznost dodeljenih zneskov negotova. 

3494 - Odškodnine po sklenjeni prijateljski poravnavi 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višine niti časa dospelosti odškodnin, ki se izplačujejo iz podprograma 09054501, ni mogoče v naprej predvideti, 
zato je ustreznost dodeljenih zneskov negotova. 

8436 - Sredstva za odškodnine neupravičeno obsojenim 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višine niti časa dospelosti odškodnin, ki se izplačujejo iz podprograma 09054501, ni mogoče v naprej predvideti, 
zato je ustreznost dodeljenih zneskov negotova. 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

*54 DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč lolaijik 

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

proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 
  (D (2) (?) (4) (SH3V(1) 

1 DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO 
RS 

1.345.561 fcj 100,OOfr 

109 | [PRAVOSODJE 1.345.561 100,00 1391.836 
0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 1.089.413 

09034502 Administracija državnega pravobranilca 1.089.413 
02Q5 OdSkodnine 256.149 

09054501 Odškodnine neupravičeno obsojenim in 256.149 
za postopke pred ESČP 

80.96 

80,96 
19.04 

19,04 

1.121.779 

1.121.779 
270.057 

270.057 

1.391.836 j | 100,00fr | 103,4| 

^jj^jlDržavpo pravobranilstvo RS^ ^ |m]|I m m ^34^6ljj1"^^^,[^^L39LM6j| [^^^^100j00| 

] 

100,00 

80.60 

80,60 
19.40 

19,40 

103,4 

103.0 

103,0 
105.4 

105,4 
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Senat za prekrške Republike 

Slovenije 
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1. del 

09 - PRAVOSODJE 

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP 

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

Senat za prekrške je v skladu z Zakonom o prekrških pristojen za: odločanje o pritožbah zoper odločbe sodnikov za 
prekrške prve stopnje in drugih organov, pristojnih za odločanje v postopku o prekršku, za reševanje sporov o 
pristojnosti med sodniki za prekrške ter za druge zadeve, ki so določene z zakonom (med drugim sprejemanje stališč 
in načelnih pravnih mnenj, pregledovanje dela sodnikov za prekrške in dajanje strokovne pomoči, vodenje evidence 
kazenskih točk ter prenehanj veljavnosti vozniških dovoljenj idr.). 

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Pri projekciji proračuna za leti 2004 in 2005 so pri nekaterih glavnih programih v okviru področja 09 Pravosodje 
poleg splošnih pravil upoštevane tudi določene specifike, in sicer: 

v okviru glavnega programa 0901 so predvidena dodatna sredstva na področju investicij v letu 2005 za 
novo sodno stavbo v Ljubljani; 
v okviru glavnega programa 0902 so sredstva za izdatke za blago in storitve v obeh letih povišana za 220 
mio za doseganje večje učinkovitosti sodišč; 
v okviru glavnega programa 0904 so predvidena dodatna sredstva za poravnavo obveznosti iz naslova 
najemnin za denacionalizirano zgradbo zaporov v Kopru, manj sredstev pa bo potrebnih zaradi 
spremenjenega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna 

Dolgoročni cilji področja 09 Pravosodje so: zagotovitev nemotenega delovanja pravosodnih organov ter doseganje 
večje učinkovitosti sodišč. 

S 1.1.2005 se prične uporabljati Zakon o prekrških, ki ukinja Senat za prekrške in sodnike za prekrške ter prenaša 
njihove pristojnosti na sodišča. 

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

0906 - Administracija senata in sodnikov za prekrške  

/. Opis glavnega programa 

Glavni program 0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške bo glede na nov zakon o prekrških (ZP-1) 
predvidoma s 1.1.2005 priključen h glavnemu programu 0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč. 
Vse pristojnosti Senata za prekrške in sodnikov za prekrške se tako prenesejo na sodišča. 

Glavni program obsega delovanje Senata za prekrške in sodnikov za prekrške. Zakonske podlage, ki opredeljuje 
delovno področje glavnega programa so: Zakon o prekrških (ZP-1) Zakon o sodniški službi, Sodni red, Pravilnik o 
notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških ter drugi zakoni in podzakonski predpisi. Senat za prekrške 
je pristojen za odločanje o pritožbah zoper odločbe organov za postopek o prekršku na 1. stopnji, prvostopenjski 
organi pa so pristojni za vodenje postopkov o prekrških z izdajo ustreznih odločb na prvi stopnji in izvrševanje 
izrečenih sankcij v tem postopku. 

2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP) 

Glavni dolgoročni cilj programa je kar se da kvalitetno in sprotno reševanje zadev iz njegove pristojnosti. 

3. Glavni letni izvedbeni cilji 

V začetku leta 2005 bodo potekale zaključne aktivnosti v zvezi z novo organizacijo področja prekrškov. Sodniki za 
prekrške si bodo prizadevali za zmanjšanje zaostankov in za večjo učinkovitost in kvaliteto dela, za kar pa bo 
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potrebno tudi dodatno strokovno izobraževanje zaposlenih. Vse zastavljene cilje bo mogoče uresničiti le ob 
zadostnih pravicah porabe proračunskih sredstev. 

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

4911 - Senat za prekrške Republike Slovenije 
09064901 Administracija senata za prekrške 

2. del 

09064901 - Administracija senata za prekrške  

1. Opis podprograma 

V skladu z novim zakonom o prekrških (ZP-1, Ur. 1. RS, št. 7/03) bo sedanje področje delovanja Senata za prekrške 
RS (podprogram 09064901) razdeljeno na 4 višja sodišča s sedežem v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru 
(podprogram 09024201). 

Senat za prekrške je v skladu z zakonom o prekrških pristojen za odločanje o pritožbah zoper odločbe 
prvostopenjskih organov, za reševanje sporov o pristojnosti med organi za postopek o prekršku na 1. stopnji ter za 
druge zadeve, ki so določene z zakonom. 

2. Pravne podlage 

Pravne podlage, ki opredeljuje delovno področje podprograma so: Zakon o prekrških (ZP-1), Zakon o sodniški 
službi, Sodni red, Pravilnik o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških ter drugi zakoni in 
podzakonski predpisi. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Glavni letni izvedbeni cilj v letu 2005 je kvalitetno in čimbolj tekoče reševanje zadev ter prizadevanje za čimvečjo 
učinkovitost delovanja sodišč. Glede na dejstvo, da se področje delovanja Senata za prekrške razdeli na 4 višja 
sodišča, bo potrebno okrepiti tudi kadrovsko zasedbo. Vse cilje pa bo možno uresničiti le ob zagotovitvi zadostnega 
obsega proračunskih sredstev. 

3051 - Plače 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavkah za plače so namenjena za pokrivanje plač zaposlenih sodnikov in administracije. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Senat je pripravil izračun, ki temelji na predlogu načrta delovnih mest, zakonih in drugih podzakonskih aktih, ki 
urejajo sistem plač v državnih organih ter na kvantitativnih izhodiščih za planiranje plač, ki so bila navedena v 
Proračunskem priročniku 2004-2005. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki nimamo projektov. 
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3375 - Materialni stroški 

J. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki za materialne stroške se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih izdatkov, ki nastajajo pri 
poslovanju Senata za prekrške. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

V finančnem načrtu Senat za prekrške ni predvidil kakšnih novih izdatkov glede na pretekla leta. Pri načrtovanju 
potrebnega obsega sredstev smo upoštevali izhodišča iz navodil za pripravo proračuna 2004-2005. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke nimamo projektov. 

1538 - Svet SP - materialni stroški 
t 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju materialnih izdatkov za delo Sveta sodnikov za prekrške. 

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki nimamo projektov. 

3589 • Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva zagotovljena na postavki za male investicije so namenjena za nadomestitev opreme manjše vrednosti ter za 
investicijsko vzdrževanje le-te. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Ta sredstva je Senat za prekrške planiral v manjšem obsegu kot to dovoljuje zakon o izvrševanju proračuna (to je 
približno v višini 25.000 SIT na zaposlenega delavca). 

3. Planirani indikatorji 

Iz teh sredstev se bo kupila nujno potrebna oprema, ki bo nadomestila sedanjo že iztrošeno. 
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SPV/PV- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

49 SENAT ZA PREKRŠKE RS 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

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

proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 
(1) a) © (4) (SH3V('2 

49 USENAT ZA PREKRŠKE RS |1 471.570100,00| f 490.414) [ 100,00| | 104,j) 

|491^J|Sena^^relcrškeRepubUke^Sloveniie^^^j j"^^^471u57(j | 490.414")| f 100,00| f 

|09 ||PRAVOSODJE 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekržke 471.570 100.00 490.414 

09064901 Administracija senata za prekrške 471.570 100,00 490.414 
?0Q,0Q 
100,00 

104,01 

471.570 100,00 490.414 100,00 104,0 

ms 
104,0 
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Sodniki za prekrške 
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09066101-Administracija organov za postopek o prekršku  

1. Opis podprograma 

Sodniki za prekrške Republike Slovenije od leta 2005 ne bodo več samostojni državni organi sodne veje oblasti, 
ampak bodo priključeni okrajnim sodiščem. 

2. Pravne podlage 

Zakonske podlage, ki opredeljujejo delovno področje sodnikov za prekrške so: Zakon o prekrških (ZP-1, Uradni list 
RS, št. 7/03) , Zakon o sodniški službi, Sodni red, Pravilnik o notranjem poslovanju organov za postopek o 
prekrških ter drugi zakoni in podzakonski predpisi. Vsebina dela sodnikov za prekrške je vodenje postopkov o 
prekrških (vseh zadev o prekrških, razen carinskih in deviznih)z izdajo ustreznih odločb na prvi stopnji in 
izvrševanje izrečenih sankcij v tem postopku. 

3. Dolgoročni cilji podprograma 

Glavni dolgoročni cilj vseh sodnikov za prekrške je poleg tekočega vodenja postopkov o prekršku Še prizadevanje 
za čimbolj učinkovito delo, s katerim bi se število zaostankov postopoma zmanjševalo. Da pa bi resnično zmanjšali 
zaostanek in s tem tudi ustavitev postopkov zaradi zastaranja ter posledično tudi zmanjšanje izdatkov za odvetniške 
storitve, bi bilo potrebno okrepiti kadrovsko zasedenost pri posameznih sodnikih za prekrške. 

4. Letni izvedbeni cilji podprograma 

Glavni letni izvedbeni cilj v letu 2005 je reševanje čimveč tekočih zadev, tako da bi se zmanjšalo število zaostankov 
in ustavitev postopkov zaradi zastaranja. Eden izmed ciljev je tudi izobraževanje zaposlenih, kar bi prispevalo k 
večji učinkovitosti dela. Sodniki za prekrške bodo aktivno sodelovali pri izvedbi predvidene reorganizacije ter za 
čim hitrejšo vključitev v delo okrajnih sodišč. Vse zastavljene cilje pa bo mogoče uresničiti le ob zadostnem obsegu 
proračunskih sredstev. 

PLAČE 

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavkah za plače so namenjena za plače zaposlenih delavcev pri vseh 55 sodnikih za prekrške. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji), na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sodniki za prekrške so pripravili izračun potrebnih sredstev za plače, ki temelji na izdelanih predlogih načrtov 
delovnih mest, zakonih in drugih podzakonskih aktih, ki urejajo sistem plač v državnih organih ter na kvantitativnih 
izhodiščih za planiranje plač, ki so bila navedena v Proračunskem priročniku 2004-2005. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sodniki za prekrške v okviru postavk za plače nimajo projektov. 

4. Planirani indikatorji 

Uspešnost zastavljenih ciljev se ocenjuje na podlagi meril za ugotavljanje pričakovanega obsega dela, sprejetih na 
Svetu sodnikov za prekrške. 

M A TERIALNI STR OŠ KI 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavkah za materialne stroške se zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih izdatkov, ki nastajajo pri 
poslovanju sodnikov za prekrške. 

2. Izhodišča in kazalci (indikatorji), na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

V finančnih načrtih sodniki za prekrške niso predvideli kakšnih novih izdatkov glede na pretekla leta. Pri 
načrtovanju potrebnega obsega sredstev so upoštevali izhodišča iz navodil za pripravo proračuna 2004-2005. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru postavk za materialne stroške sodniki za prekrške nimajo projektov. 

MALE INVESTICIJE 

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva zagotovljena na postavkah za male investicije so namenjena za nadomestitev opreme manjše vrednosti ter 
za investicijsko vzdrževanje le-te. 
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji), na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Ta sredstva so sodniki za prekrške večinoma planirali v manjšem obsegu kot je določeno z Zakonom o izvrševanju 
proračuna (to je 50.000 SIT na zaposlenega delavca), nekateri sodniki za prekrške pa teh sredstev v letu 2005 sploh 
niso predvideli. 

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Poleg malih investicij pri večini sodnikov za prekrške je v skladu z navodili iz proračunskega priročnika v letu 2004 
začet nov projekt, in sicer odkup poslovnih prostorov pri Sodniku za prekrške Murska Sobota. 

4. Planirani indikatorji 

Iz teh sredstev se bo kupila nujno potrebna oprema, ki bo nadomestila sedanjo že iztrošeno. Pri Sodniku za prekrške 
Murska Sobota pa bo v letu 2005 izveden odkup poslovnih prostorov. 

| ^ '—    
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SPU/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

61 SODNIKI ZA PREKRŠKE 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

vtisoitota/jH1 

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

proračuna 2004 proračuna 2004 
(D (2) 

Predlog Strukt predloga Indeks 
proračuna 2005 proračuna 2005 

(3) (4) (5M3V(1) 

[61 KsODNDa ZA PREKRŠKE 

|6101^J|Sodniil^a^preto^ke^dovščin^ 

[09 IIPRAVOSODJE 

3.429.574j| 

1C 37.767 K 39.062 1C 

37.767 1,10 39.062 

100,00^1 3.554.714 j f~ 100,00| ( 103,7)| 

103^1 

1,10 103,4 
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

37.767 

37.767 

LI0 

1,10 

39.062 

39.062 

58.451 
It jat 

60.601 

09 PRAVOSODJE 58.451 1,70 60.601 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

6103 j[Šodnik^zajirelarške Celje 

jo9 IIPRAVOSODJE 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

58.451 

58.451 

1.70 

1,70 

60.601 

60.601 

[6104 ||Sodnik za prekrške Cerknica 
K 

21.548 
K o^r 23.277 J L 

L10 

1,10 

1,70 

1.70 

1,70 

0,65! 

ms 
103,4 

^1 1,70|1 103^ 

l03^1 

mJ- 
103,7 

09 IIPRAVOSODJE 21.548 0,63 23.277 0,65 108,0 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

21.548 

21.548 

0.63 

0,63 

23.277 

23.277 

|6105^J|Sodnik za prekrške Črnomelj 

j09 ||PRAVOSODJE 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

j6106 frfŠodnik za prekrške Domžale 

09 PRAVOSODJE 81.667 2,38 78.508 
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

|6107 |||Sodnik za prekrške Dravograd' 

81.667 

81.667 

2.38 

2,38 

78.508 

78.508 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

0.65 

0,65 

2,21 

2.21 

2,21 

108,0 

26J. 

96,1 
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SpU/Pu . IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

^SODNIKI ZA PREKRŠKE 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

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

proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 
d) (2) (3) (4) (5H3V(1) 

^2i~||Sodnik2a prekrške Gornja Radgona "~~l| 50.979 j|[ 1,49|| | 52.683 j| [_ M8| | 1Q3J| 

§l]]|PRAVOSODJE II 50.979] I 1,491 ( 52.6831 | 1,48| [ 103,3 

Administracija senata in sodnikov za prekrške 
^066101 Administracija organov za postopek o 

prekršku 

za prekrške Grosuplje  

50.979 

50.979 

1.49 

1,49 

52.683 

52.683 

®5066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

39.968 

39.968 
Lil 
1,17 

45.674 

45.674 

^^~~j(Šodnik za prekrške Hrastnik 

^066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

23.923 

23.923 

0.70 

0,70 

24.705 

24.705 
F1 

^^JlSod^ik 

[pravosodje 

za prekrške Idrija 

090fi ~  Administracija senata in sodnikov za prekrške 
°6610l Administracija organovza postopek o 

prekršku 

za prekrške Ilirska Bistrica ||~ 
KcT m     

30.638 0,89 31.675 
30.638 

30.638 

0.89 

0,89 

31.675 

31.675 

(pravosodje 
09n*   2§Q6 TT~ T :—:  oSffiinistracna senata in sodnikov za prekrške 

%6l0l Administracija organov za postopek o 
prekršku 

 j. 

39.928 
39.928 

39.928 

1,16| 
1.16 

40.988 

[^odnikza prekrške Izola 

109 
34£63jr 

1,16 

40.988 

40.988 

35. liši C 

[pravosodje 

"" Adrni:;:,stracii:i senata in sodnikov za prekrške 
°66loi . i . . 1 Administracija organov za postopek o 

prekršku 

 tj 

34.563 1,01 35.810 
34.563 

34.563 

1.01 

1,01 

35.810 

35.810 

09 
'pravosodje 

^ TTr—: : :  . —^^SUSistraciia senata in sodnikov za prekrške 
^loT^r^— — "umimstracija organov za postopek o 

prekršku 

[PRAVOSODJE 
29OK r: -— 

42.096 1,23 43.484 
42.096 

42.096 

1,23 

1,23 

43.484 

43.484 

^ Ad^~ ~  q —SUfllstracna senata in sodnikov za prekrške 

Administracija organov za postopek o 
prekršku 

43.170 1,26 44.565 I 
43.170 

43.170 

1.26 

1,26 

44.565 

44.565 

2445 

1.48 

1,48 

L2S 
1,28 

0.69 

0,69 

0,89 
0.89 

0,89 

1,15 
1.15 

1,15 

1,01 

Mi 

1,01 

1,22 

L22 

U2 

1,25 
1.25 

U5 

103.3 

1033 

11 39.968 11 1,17|| 45.6741 P 1,28||) 114,3| 

PRAVOSODJE 39.968 | 1,17 45.674 | | 1,28| 114,3 

114.3 

114,3 

II 23.9231| 0,70|| 24.705 j | 0,69^ | 103,3| 

PRAVOSODJE 23.923 0,70 24.705 0,69 103,3 

103.3 

103,3 

IP 30.638^11 0,89| 31.675 j "" 0,8911 103,4^ 

103,4 
103.4 

103,4 

39.92811 1,16|[ 40.988~| | 1,151| | 102,7| 

102,7 
102.7 

102,7 

1,01 |j| 103,6| 

103,6 

103.6 

103,6 

42.096 j f 1,2311 43.484 j | 1,221 | 103^3| 

103,3 

103.3 

103,3 

43.170^ j i,26| | 44.S65 | | ljŽfr | 103,2| 

ti 
103 2 

103 a 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

61 SODNIKI ZA PREKRŠKE 

Bilanca odhodkov Leto 201» 

/ tisoč tolaiftj 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt predloga Ind«"5 

proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 
(1) (2) (3) (4) (5M3V2J 

[6X16 ||Sodnik za prekrške Kočevje 
K 

40.803 jC 1,1911 42.149 j | l,19fr j 103^1 

09 PRAVOSODJE 40.803 1,19 42.149 
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

|6n^j^Sodnikjj^prela-šk^Koper^^^^^^^j[^ 

40.803 

40.803 

1.19 

1,19 

42.149 

42.149 

96.771 J t. 100.816 K 

09 I [pravosodje 96.771 2,82 100.816 
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

96.771 

96.771 

2.82 

2,82 

100.816 

100.816 

[6n8^J|Sodnik^prekršk^franj 91.766 it _2v68j| £ 

09 | PRAVOSODJE 91.766 2,68 95.001 
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organovza postopek o 
prekršku 

91.766 

91.766 
2.68 

2,68 

95.001 

95.001 

|6119 |[Sodnik za prekrške Krško 77.499 K 

09 PRAVOSODJE 77.499 2,26 81.096 
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

|6120 ^Sodnik za prekrške Laško 

77.499 

77.499 

226 

226 

81.096 

81.096 

~fr| 33.973lf| 0,99)1 j 35.2201 £ 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

26.295 0,77 27.185 

|6122 ^[Sodnik za prekrške Lendava" JL. 45.044 1 1,31 K 46.506 j r 

!09 PRAVOSODJE 45.044 1,31 46.506 
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 45.044 

09066101 Administracija organov za postopek o 45.044 
prekršku 

1.31 

1,31 

46.506 

46.506 

|6123 [Sodnik za prekrške Litija It 22.507 |f 23.263 | T 

09 PRAVOSODJE 22.507 0,66 23.263 
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

22.507 

22.507 

0.66 

0,66 

23.263 

23.263 

1,19 

1.19 

1,19 

103 

I02J 
103,3 

iŠ4|| 104jj 

2,84 

2.84 

2,84 

jO4^ 
104,2 

^67| 

2,67 

2.67 

2.67 

ugl 

jo^j 
lO^ž 

103,5 

2,26| 1 81.0961 | 2,28 104J 

2,28 
228 

2,28 

I04i 
104,6 

0,991 -m 

|09 ||pravosodje 33.973 0,99 35.220 0,99 
0906 Administraciia senata in sodnikov za prekrške 33.973 0.99 35.220 0.99 iS& 

09066101 Administracija organov za postopek o 33.973 0,99 35.220 0,99 1"3> 
prekršku 

|6121 ^Sodnik za prekrške Lenart 26.29511 0,77| | 27.185 | 1 0,76*1 & 

|09 ||PRAVOSODJE 26.295 0,77 27.185 0,76 f 

0,76 103,4 

11 

1,31 
1.31 

1,31 

ifi3> 
103^ 

ii 

0,65 

0.65 

0,65 

-J033 

102^ 
103/ 
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SfV/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

2 SODNIKI ZA PREKRŠKE 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

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

proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 
d) (2) (3) (4) (5H3V(1) 

Sodnik za prekrške Ljubljana 11 582.901 |1 n,oo| T' 602. ■626 | j X6,9S | 103,41 

[PRAVOSODJE 1 582.901 | 17,00 602.626 16,95 103,4 
2226 Administracija senata in sodnikov za prekrške 582.901 

09066101 Administracija organov za postopek o 582.901 
prekršku 

^^^|Sodnikzi^)rekr5k^jutomei^^^^^^|[^ 55.754 K 
joT^ [PRAVOSODJE 
2§fi6 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

^9066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

55.754 

55.754 

55.754 

^j[Sodmk za prekrške Logatec ~fr[~ 

[pravosodje 

2§Sš Administracija senata in sodnikov za prekrške 
09066101 Administracija organovza postopek o 

prekršku 

22.119 K 

22.119 

22.119 

22.119 

^^jjSodnik za prekrške Maribor 

far 

J L 241.662 K 

Ejiš PRAVOSODJE 
2906 

241.662 

Administracija senata in sodnikov za prekrške 
09°66101 Administracija organovza postopek o 

prekršku 

"c"~'nik za prekrške Mozirje 

241.662 

241.662 

3L 22.567 iL 

PRAVOSODJE 
2906 

22.567 
Administracija senata in sodnikov za prekrške 22.567 

22.567 ^9066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

^^^IŠo^iiuapi^a^ke^^irsk^obota^^^^J [^^^^0X72^j^ 

[PRAVOSODJE  

Administracija senata in sodnikov za prekrške 
®0661 g j Administracija organov za postopek o 

prekršku 

107.723 

107.723 

107.723 

c za prekrške Nova Gorica K 97.976 

[pravosodje 

K 

2206 
97.976 

Administracija senata in sodnikov za prekrške 

°66!01 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

^^^jjSodnik za prekrške Novo mesto | [~ 

97.976 

97.976 

112.571 

[pravosodje 
2906 ~  

K 

112.571 
Administracija senata in sodnikov za prekrške 

66101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

112.571 

112.571 

17.00 

17,00 

j£jf 

1,63 

1.63 

1,63 

0,64 

0.64 

0,64 

7,05 
7.05 

7,05 

0,66 

0.66 

0,66 

3,14 

3J4 

3,14 

2fiSir 

2,86 

2.86 

2,86 

3,28 
K 

3,28 
3.28 

3,28 

602.626 

602.626 

57.669 K 

57.669 

57.669 

57.669 

0,64^ j 22.853~| [_ 

22.853 

22.853 

22.853 

7,05)1 [ 251.980 I £ 

251.980 
251.980 

251.980 

23.324 
23.324 

23.324 

109.084 K 

109.084 

109.084 

109.084 

102.052 J L 

102.052 

102.052 

102.052 

119.497 K 

119.497 

119.497 

119.497 

°ktober 2003 

16.95 

16,95 

T62j^ 

1,62 

L« 

1,62 

0,641 [ 

0,64 

0.64 

0,64 

7j09j£ 

7,09 
7.09 

7,09 

0,66 

0.66 

0,66 

3,07 

3.07 

3,07 

2,87 

2.87 

2,87 

3,36 

3,36 

103.4 

103,4 

103 3 

103,4 
103.4 

103,4 

103^| 

103,3 

103.3 

103,3 

104,; 

104,3 

104.3 

104,3 

JM>6j I 23.3241 f 0|66| | 103,4j 

103,4 
103.4 

103,4 

101 3 

101,3 

I0L3 

101,3 

2,87| j 104,2fr 

104,2 
104 2 

104 2 

3,36^| 106,2| 

106,2! 

J062 
106,2 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

61 SODNIKI ZA PREKRŠKE 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarji 

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

proračuna 2004 proračuna 2004 
(D (2) 

Predlog Strukt predloga Inde"* 
proračuna 2005 proračuna 2005 

(3) (4) (5 

6133 j||Sodnik za prekrške Ormož jC 55.321 K l,6l|| [ 57.459 | H 

09 PRAVOSODJE 55.321 1,61 57.459 
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

55.321 

55.321 
1.61 

1,61 

57.459 

57.459 

[6135 |[Sodnik za prekrške Piran 48.153 ii ~M0| | 49.789 | [~ 

09 PRAVOSODJE 48.153 1,40 49.789 
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

|6136^J|SodniJ^a^prelm|rePostojna 

48.153 

48.153 

1.40 

1,40 

49.789 

49.789 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

|6137 ^[Sodnik za prekrške Ptuj   

{09 j [PRAVOSODJE 
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

[6138 ijSodnik za prekrške Radlje ob Dravi ~ 

09 PRAVOSODJE 26.668 0,78 27.603 
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopeko 
prekršku 

[613^J|Sodnikjjaj>rekrškeRadovljica^^^^^^ 

[09 '^PRAVOSODJE 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

16140 |Sodtiik za prekrške Ravne na Koroškem 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

45.384 

45.384 

1.32 

1,32 

46.781 

46.781 

|6141 frjSodnik za prekrške Ribnica 
K 

37.938 K 1,11| j 39.248 | P 

09 PRAVOSODJE 37.938 1,11 39.248 
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

37.938 

37.938 
1.11 

1,11 

39.248 

39.248 

1Ž2H -55H 

1,62 

1.62 

1,62 

10^2 
103,9 

,40 

iffvj] 1,40 
1.40 

1,40 

io2i 
103,4 

09 ||PRAVOSODJE 45.384 | 1,32 | 46.781 1 1,32 lOjiJ 

1.32 

1,32 

]0^ 
103,1 

MO^i 

1,10 

1.10 

1,10 

102=2 
103,' 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

5; SODNIKI ZA PREKRŠKE 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

SPlJ/PU/PPP/GPR/PPR 
Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Stru k t. predloga Indeks 

proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 
(D (2) (3) (4) (5H3V(1) 

^4^^j[Sodnil^i^jrekršk^levnič^ X 23, 0,68|| 1 24.233 j| [ 0,68^ 

§g~~l [PRAVOSODJE 
22SŠ Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

'^^^^^[Sodnik2aprekrškejSežanir^^^^^^^^~J f 

23.475 0,68 24.233 
23.475 

23.475 

0.68 

0,68 

24.233 

24.233 

67.023 K 

Si PRAVOSODJE 
S§06 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

67.023 1,95 68.402 
67.023 

67.023 

1.95 

1,95 

68.402 

68.402 

09 PRAVOSODJE  
2§B6 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

^9066101 Administracija organovza postopek o 
prekršku 

43.011 1,25 44.470 
43.011 

43.011 

L25 

1,25 

44.470 

44.470 

S?L_ pravosodje 52.876 1,54 54.621 

^9066101 Administracija organov za postopeko 
prekršku 

52.876 

52.876 

1.54 

1,54 

54.621 

54.621 

^066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

48.446 

48.446 

1.41 

1,41 

50.631 

50.631 

jlspdnik za prekrške Šentjur pri Celju ~~| P 

(pravosodje 

31.543 \ f 

Administracija senata in sodnikov za prekrške 
®661 o l Administracija organov za postopek o 

prekršku 

[pravosodje 

31.543 0,92 32.602 

31.543 

31.543 

0.92 

0,92 

32.602 

32.602 

090(j T :  
^ministraciia senata in sodnikov za prekrške 

066101 Administracija organovza postopek o 
prekršku 

Jl^d^j^-M^kršk^Smaifopr^elšal^^^J 

[pravosodje OarN, "    

27.396 0,80 28.289 
27.396 

27.396 

0.80 

0,80 

28.289 

28.289 

^dglinistraciia senata in sodnikov za prekrške 
' 01 Administracija organov za postopek o 

prekršku 
°kto ber2003 

50.217 1,46 52.617 
50.217 

50.217 

1.46 

1,46 

52.617 

52.617 

0,68 
0.68 

0,68 

1,92 
1.92 

1,92 

1,25 

L25 

1,25 

1,54 
1.54 

1,54 

1.42 

1,42 

0,92 

0.92 

0,92 

0,80 

0.80 

0,80 

1,48 

1.48 

1,48 

103.: 

103,2 

im 
103,2 

1,9S| | 68.402^ j 1,921 [ 102,ljj 

102,1 

102.1 

102,1 

^£^j|godnik za prekrške ploven j^radec      jj ^^,^13.011 J[ T 11       1,251 [^^^^44j470j| (_^^^^03j4| 

103,4 

103.4 

103,4 

|[Sodnik za prekrške Slovenska Bistrica j [^^^^876j [^^^^103^3| 

103,3 

103.3 

103,3 

1 —[|i| 104^H 

pravosodje 48.446 1.41 50.631 1,42 104,5 
104.5 

104,5 

0,92^ I 0,9?! I 103^41 

103,4 

103.4 

103,4 

27.396 j | 0,80| | 28.289 j [ 0,80l| [ 103^ 

103,3 

1033 

103,3 

50.217 11 1,46| [^^^JjLiSlT^ | 1,48| | 104,8| 

104,8 

104.8 

104,8 
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SPU/PU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

61 SODNIKI ZA PREKRŠKE 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolar]1^ 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt predloga Indel® 
proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 

(1) (2) (3) (4) (SH3M 

|6151 ||Sodnikza prekrške Tolmin 

!ošT 

~|| 26.49211 0,77|1 25.982 | [ 

PRAVOSODJE 26.492 0,77 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

|6X52 jjSodnik za prekrške Trbovlje 

26.492 

26.492 

0.77 

0,77 

25.982 

09 PRAVOSODJE 25.894 0,76 26.680 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

25.894 

•25.894 

0.76 

0,76 

26.680 

26.680 

|615^j[So^^^prel^cetira^ 28.538 it 0,831 [ 29.590^ £ 

09 PRAVOSODJE 28.538 0,83 29.590 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

[6155 |fSodnik za prekrške Velenje 

28.538 

28.538 

0.83 

0,83 

29.590 

29.590 

[09 1|PRAVOSOPJE 
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

|6156 |[Sodnik za prekrške Vrhnika 

09 PRAVOSODJE 45.472 I 1,33 47.939 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

09066101 Administracija organov za postopek o 
prekršku 

prekršku 

|09 PRAVOSODJE 27.9801| 0,82| | 28.909 | 0,81 | 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 27.980 0.82 28.909 0,81 
09066101 Administracija organov za postopek o 27.980 0,82 28.909 0,81 

prekršku 

\03j- 
103,3 

6153 ^Sodnik za prekrške Trebnje t! 25.894 J | 0,761 \ 26.6801 j 0,75|| 103/J 

0,75 

0.75 

0,75 

J03| 

103,0 

0,83 

I ^ 

I xo53 

0.83 

0,83 

105^ 
103,"? 

jO*? 

i<P 
1(0? 
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