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Urad predsednika vlade
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01011401 - Dejavnost urada predsednika vlade

1. Opis podprograma

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

2. Pravne podlage

Zakon o vladi
Sklep o ustanovitvi Urada predsednika vlade (Ur.l.RS št.8/2001)

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Učinkovito delovanje kabineta in strokovno - posvetovalnih teles pri proračunskem uporabniku, nakup tehničnih 
sredstev, delna obnovitev pisarniške opreme, nadaljnja posodobitev računalnikov, nadaljevanje obnove stavbnega 
pohištva in velike sprejemne dvorane v vladni palači ter izvedba protokolarnih aktivnosti predsednika vlade na 
domači in mednarodni ravni.

3002 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje izplačila plač, nadomestil, prispevkov in davkov za zaposlene v kabinetu predsednika vlade in 
strokovno-posvetovalnih telesih.

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

Izračun višine potrebnih sredstev je bil narejen na oceni 32 zaposlenih; 28 po Zakonu o razmerju plač in 4 po 
Zakonu o poslancih). Nove zaposlitve niso predvidene.

Indeks načrtovane porabe sredstev 2005/2004 znaša 100,9.

3326 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje materialnih osnov za delovanje Urada predsednika vlade in strokovno-posvetovalnih teles, ki jih 
imenuje predsednik vlade in pokrivanje stalnih funkcionalnih stroškov prostorov, ki jih uporablja Urad predsednika 
vlade, potnih stroškov zaposlenih, prevoznih stroškov delegacij ob mednarodnih aktivnostih predsednika vlade, 
reprezentance in pogodb o delu.

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

Izračun višine sredstev je bil narejen na podalgi realizacije v prvih sedmih mesecih leta 2003 in ocene porabe 
funkcionalnih stroškov (pisarniško poslovanje, komunala gorivo, potni stroški, izobraževanje in seminarji) ter 
tekočega vzdrževanja in obnove (pisarniški prostori, avtopark).

Indeks načrtovane porabe sredstev 2005/2004 znaša 102,7.

2825 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje materialnih osnov investicijskega vzdrževanja, obnov in nakupov osnovnih sredstev.

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

Izračun sredstev je bil narejen na podlagi predlogov strokovnih služb v Uradu in Generalnem sekretariatu za 
posodobitev računalniške opreme, obnovo avtoparka, nakup pisarniškega pohištva in opreme, nabavo opreme za 
tiskanje in razmnoževanje ter investicijsko vzdrževanje v vladni palači.
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3. Planirani indikatorji

Načrtovana 1. faza zamenjave stavbnega pohištva v vladni palači, skupaj z Uradom predsednika republike in 
Generalnim sekretariatom ter nadaljevanje obnove velike sprejemne dvorane.

1823 - Financiranje projektov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za posebne študije, analize in javnomnenjske raziskave za Urad predsednika vlade in bodo 
porabljena za plačila pogodbenim izvajalcem, ki bodo sodelovali pri vzdrževanju spletnih strani predsednika vlade 
ter za izdelavo internetnih strani v tujem jeziku.

4900 - Sistem varovanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju materialnih pogojev (razen plač in stroškov po potnih nalogih, ki jih krije 
delodajalec MNZ) za delavce Urada za varnost in zaščito, razporejene v službo za varovanje predsednika vlade.

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

Izračun višine sredstev je bil narejen na podlagi realizacije v preteklih letih, predvidenih nabav opreme manjše 
vrednosti in ocene vzdrževanja prostorov in avtoparka, kijih delavci uporabljajo pri varovanju.
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SPU/PU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih14 URAD PREDSEDNIKA VLADE

SPU/PU/PPP/GPR/PPR
Predlog sprememb 

proračuna 2004 
(D

Strukt. sprem, 
proračuna 2004

(2)

Predlog Strukt predloga Indeks

(5H3y(i)
proračuna 2005

(3)
proračuna 2005 

(4)

IjT jURAD PREDSEDNIKA VLADE —[il 619.966 II 100,ooi 1 670.731 i R 100,ooi r 108,2j

IJ411 ||Urad predsednika vlade Ì| 619.966 i | 100,ooi r 670.731 i I" 100,ooi r 108,2|

[01 1 [politični SISTEM 619.966 II 100,oo| 1 670.731 11 ioo,oo|| 108,2|

0101 Politični sistem 619.966 100.00 670.731 100.00 108.2

01011401 Dejavnost urada predsednika vlade 619.966 100,00 670.731 100,00 108,2

là. oktober2003 2455 poročevalec, št. 83/VIII



15

Vladne službe
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KAZALO

15 Vladne službe

1. del
01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0702 - Vojaška obramba in nacionalna varnost

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0804 - Vzpostavitev južne meje

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

19-IZOBRAŽEVANJE

1906 - Pomoči šolajočim

2. del
1511 - Generalni sekretariat vlade

01011502 - Dejavnost generalnega sekretariata vlade

04031509 - Izvedba protokolarnih dogodkov

1512 - Protokol v vladi Republike Slovenije
04031509 - Izvedba protokolarnih dogodkov

1515 - Urad za enake možnosti
01011501 - Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic

1516 - Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije
18041501 - Podpora narodnostnim skupnostim

1518 - Urad vlade za informiranje
04031507 - Obveščanje domače in tuje javnosti

1519 - Kadrovska služba vlade
04011501 - Vodenje kadrovskih zadev

19061501 - Vladne štipendije in štipendije za študij v tujini

1520 - Servis skupnih služb vlade
04031501 - Nabava osnovnih sredstev in gradnja objektov ter njihovo vzdrževanje za potrebe državnih 

organov
04031502 - Najemnine poslovnih prostorov

04031505 - Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj

08041501 - Vzpostavitev južne meje

1521 - Center vlade za informatiko
04021501 - Izgradnja in delovanje centralne informacijske infrastrukture

04021504 - Delovanje informacijske telekomunikacijske tehnologije

1526 - Urad vlade za verske skupnosti
18041503 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

1535 - Urad za varovanje tajnih podatkov
07021501 - Varovanje tajnih podatkov
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1. del

01 - POLITIČNI SISTEM

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Navedeno področje zajema del dejavnosti Generalnega sekretariata vlade in sicer v delu,ki se nanaša na delo 
vlade,odborov vlade in nekaterih delovnih teles ter dejavnost Urada za enake možnosti v celoti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o vladi
Zakon o državni upravi
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
Zakon o enakih možnostih žensk in moških

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo vladenjenih delovnih teles,strokovnih svetov ter drugih vladnih 
teles
Izboljšanje položaja žensk in ustvaijanje enakih možnosti žensk in moških na političnem, ekonomskem, 
socialnem, vzgojno izobraževalnem ter na drugih področjih

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

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem
1. Opis glavnega programa

1. Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo vlade,njenih delovnih teles,strokovnih svetov ter drugih 
vladnih teles.

2. Izboljšanje položaja žensk in ustvaijanje enakih možnosti žensk in moških na političnem, ekonomskem, 
socialnem, vzgojno-izobraževalnem področju

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

Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo vlade,njenih delovnih teles,strokovnih svetov ter 
drugih vladnih teles.
Enake možnosti in enako obravnavanje žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja. 
Uveljavljanje pravnega reda in politike EU na področju enakih možnosti moških in žensk 
Odprava in preprečevanje nasilja nad ženskami,vsiljene prostitucije in trgovanja z ženskami.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Zagotovitev materialnih in kadrovskih resursov za zagotovitev učinkovitega delovanja vlade,njenih delovnih 
teles,strokovnih svetov ter drugih vladnih teles.

Uresničevanje priporočil mehanizmov mednarodnih organizacij za spremljanje izvajanja zavezujočih obvez RS.

Začetek uvajanja posebnih ukrepov in oblikovanja predlogov akcijskih načrtov delodajalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1511 - Generalni sekretariat vlade
01011502 Dejavnost generalnega sekretariata vlade

1515 - Urad za enake možnosti
01011501 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti katere vladne službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih 
uporabnikov in sicer na strokovnem področju kadrovske uprave,informatike,stvarnega premoženja države in drugih 

skupnih zadev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in 2004
Zakon o vladi
Zakon o odlikovanjih RS
Zakono elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
Strategija e-poslovanja v javni upravi
Akcijski načrt elektronske uprave -Slep o določitvi protokolarnih pravil

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Zagotavljanje kvalitetnih strokovnih podlag za odločanje Vlade RS na kadrovskem področju
Zagotavljanje verodostojnih in celovitih informacij v pretoku med Vlado RS, njenimi predstavniki ter 
domačimi in tujimi javnostmi
Zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja javne uprave
Zagotovitev gospodarnega razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem države 
izvajanje protokolarnih dogodkov

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

0401 Kadrovska uprava
0402 Informatizacija uprave
0403 Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava
1. Opis glavnega programa

vodenje kadrovske evidence zaposlenihv organih državne uprave
priprava informacijskih podlag za kadrovske odločitve 
vodenje internega trga kadrov
priprava skupnega kadrovskega načrta

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

Uveljavljanje sodobnih konceptov in metod dela na področju upravljanja človeških virov v upravi.

Vzpostavitev kadrovsko informacijskega sistema UKIS

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Kvalitetno,pravočasno in strokovno zagotavljanje pogojev za delo vlade in njenih delovnih teles na kadrovskem 
področju.

Vpeljava Il.faze projekta UKIS.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1519 - Kadrovska služba vlade
04011501 Vodenje kadrovskih zadev

0402 - Informatizacija uprave
/. Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje.
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP)

Planiranje,uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja javne uprave,ki temelji na enotni 
podatkovno-komunikacijski strukturi,na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije uprave,odprtih in 
povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave,odprtih do podjetij,državljanov in institucij doma in v 
tujini.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Razširitve podatkovnega centra ter nadaljevanje izgradnje in posodobitve komunikacijskega omrežja državnih 
organov-HKOM s poudarkom na varovanju in zaščiti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1521 - Center vlade za informatiko
04021501 Izgradnja in delovanje centralne informacijske infrastrukture 
04021504 Delovanje informacijske telekomunikacijske tehnologije

0403 - Druge skupne administrativne službe
1. Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti,s katerimi se ureja razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem 
države,obveščanje domače in tuje javnosti o delu vlade,ministrstev in predsednika republike ter zagotavljajo pogoji 
za izvedbo protokolarnih dogodkov

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

Nadaljevanje in dokončanje aktivnosti v zvezi z nadgradnjo obstoječega sistema upravljanja in razpolaganja s 
stvarnim premoženjem države,vzpostavitev ustreznih podatkovnih baz in informacijske podpore.

Združevanje posameznih organov na eni lokaciji,postopno opuščanje najema poslovnih prostorov.

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov.

Zagotavljanje javnosti dela Vlade RS in njenih institucij ter celovito obveščanje domačih in tujih javnosti o 
uresničevanju programskih prioritet in usmeritev vlade ter o vsebini uredb,odlokov,ukrepov,predlogov zakonskih 
rešitev in drugih sklepov,ki jih pripravlja vlada

5. Glavni letni izvedbeni cilji

• Vzpostavitev ustreznih baz podatkov in informacijske podpore na področju stvarnega premoženja države 
realizacija letnega načrta nabav in gradenj ter programa prodaje državnega stvarnega premoženja.

- izvedba protokolarnih dogodkov
sprotno in celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu Vlade RS in njenih institucijprek rednega 
komuniciranja,ter redno seznanjanje tuje javnosti z aktualnim dogajanjem v Sloveniji,intenziviranje 
komuniciranja z tujino v zvezi z slovenskim pristopanjem v EU in Nato

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1511 - Generalni sekretariat vlade
04031509 Izvedba protokolarnih dogodkov

1512 - Protokol v vladi Republike Slovenije
04031509 Izvedba protokolarnih dogodkov

1518 - Urad vlade za informiranje
04031507 Obveščanje domače in tuje javnosti

1520 - Servis skupnih služb vlade
04031501 Nabava osnovnih sredstev in gradnja objektov ter njihovo vzdrževanje za potrebe državnih organov
04031502 Najemnine poslovnih prostorov
04031505 Upravljanje in vzdrževanje službenih in hajemnih stanovanj

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP 

Varovanje tajnih podatkov.

poročevalec, št. 83/VIII 2460
13. oktober2003



2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o tajnih podatkih

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Zagotovitev fizičnih in organizacijskih pogojev ter tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov,

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

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost

0702 - VojaSka obramba in nacionalna varnost
1. Opis glavnega programa

Spremljanje stanja na področju varovanja tajnih podatkov.skrb za razvoj in uveljavljanje fizičnih .organizacijskih in 
• tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov.

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

Zagotovitev fizičnih in organizacijskih pogojev ter tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

•Izvedba vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z tajnimi podatki,vezano na članstvo RS v NATO in EU.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1535 - Urad za varovanje tajnih podatkov
07021501 Varovanje tajnih podatkov

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Vzpostavitev južne mej e-vzpostavite v bodoče zunanje meje Evropske unije za potrebe vstopa Republike Slovenije v 
Evropsko unijo

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo na mejnih prehodih.

Sklep Vlade Republike Slovenije štev.003-06/2001.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Dokončna vzpostavitev južne meje.

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

0804 Vzpostavitev južne meje

0804 - Vzpostavitev južne meje 
1. Opis glavnega programa

Vzpostavitev južne meje.

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

Dokončna vzpostavitev južne meje po terminskem načrtu.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Realizacija letnega terminskega načrta vzpostavitve južne meje.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1520 - Servis skupnih služb vlade
08041501 Vzpostavitev južne meje
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Uresničevanje posebnih pravic,uveljavljanje potreb in interesov ter organizirano sodelovanje pri javnih zadevah 
skupnosti/Italijani,Madžari,Romi/,analiza stanja ti.novih manjšin.

Urejanje področja verskih skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava,obsežna zakonodaja s posebnim poudarkom na Zakonu o samoupravnih narodnih skupnostih,sklepi vlade 
mednarodni sporazumi.

Zakon o verskih skupnostih.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Uresničevanje posebnih pravic,uveljavljanje potreb interesov ter organizirano sodelovanje pri javnih 
zadevah skupnostiposebnih pravic skupnosti.
Uresničevanje ustavno zagotovljenih pravic na področju vere.

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

1804 Podpora posebnim skupinam

1804 - Podpora posebnim skupinam
1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1516 - Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije
18041501 Podpora narodnostnim skupnostim

1526 - Urad vlade za verske skupnosti
18041503 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

19 - IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Štipendiranje in druge oblike financiranja študentov doma in v tujini,ki se bodo po končanem študiju zaposlili v 

organih državne uprave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o kadrovskem štipendiranju
Pravila o splošnih pogojih poslovanja AD future javnega sklada.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Ustvariti na znanju temelječo družbo

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

1906 Pomoči šolajočim

1906 - Pomoči šolajočim
J. Opis glavnega programa

Štipendiranje in druge oblike financiranja študentov,ki se bodo po končanem študiju doma in v tujini zaposlili v 

organih državne uprave.

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

Z ustrezno štipendijsko politiko krepiti konkurenčno sposobnost zananstveno tehnološkega razvoja,enakovredno 
vključevanje RS v evropski raziskovalni prostor,izboljšanje pretoka informacij na znanstveno izobraževalnem 
področju.vzpostavitev enotne podatkovne baze.
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3. Glavni letni izvedbeni cilji

Zagotovitev in podeljevanje štipendij .vzpostavitev informacijske baze in kluba AD futura,organizacija konvencije 
slovenskih študentov po svetu.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1519 - Kadrovska služba vlade
19061501 Vladne štipendije in štipendije za študij v tujini
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih15 VLADNE SLUŽBE 

SPU/PPP/GPR

Predlog sprememb 
proračuna 2004 

(D

Strukt. sprem, 
proračuna 2004

(2)

Predlog Strukt predloga 
proračuna 2005 proračuna 2005 

(3) (4)

Indeks

(5H3y(l)

|15 (VLADNE SLUŽBE 35.423.579 i wo,ooj r 25.006.532 | | ioo,oo| 1 70,6|

01 POLITIČNI SISTEM 2.064.313 5,83 2.133.774 8,53 103,4

0101 Politični sistem 2.064.313 5,83 2.133.774 8,53 103,4

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

17.057.781 48,15 16.843.860 6736 98,8

0401 Kadrovska uprava 328.115 0,93 380.289 132 1153

0402 Informatizacija uprave 7.861.796 22,19 7.309.423 2933 93,0

0403 Druge skupne administrativne službe 8.867.871 25,03 9.154.148 36,61 1033

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH

86.135 0,24 73.542 029 85,4

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 86.135 0,24 73.542 039 85,4

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 14.196.086 40,08 3.857.909 15,43 27.2

0804 Vzpostavitev južne meje 14.196.086 40,08 3.857.909 15,43 273

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 

ORGANIZACIJE
1.235.012 3,49 1.284.795 5,14 104,0

1804 Podpora posebnim skupinam 1.235.012 3,49 1284.795 5,14 104,0

19 IZOBRAŽEVANJE 784.250 2,21 812.653 325 103,6

1906 Pomoči šolajočim 784.250 2,21 812.653 335 103,6
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SPU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2005

v tisoč tolarjih15 VLADNESLUŽBE

SPU/PPP/GPR
Predlog sprememb 

proračuna 2004 
(D

Strukt. sprem, 
proračuna 2004 

(2)

Predlog Strukt predloga Indeks

(5H3y(i)
proračuna 2005

(3)
proračuna 2005

(4)

I» ^VLADNE SLUŽBE ""Il 1.500.000 | i loo,oo| r »II 100,ooj o,o|

19 IZOBRAŽEVANJE 1.500.000 100,00 0 OJ)

1906 Pomoči šolajočim 1.500.000 100,00 0 - 0,0
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2. del

01011502 - Dejavnost generalnega sekretariata vlade

1. Opis podprograma

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

2. Dolgoročni cilji podprograma

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

3. Letni izvedbeni cilji podprograma

Učinkovito delovanje kabineta, odborov in strokovnih služb; zagotavljanje letalskih in avtomobilskih prevozov za 
protokolarne in službene potrebe; zagotavljanje kvalitetnih prevajalskih storitev; tekoče vzdrževanje zgradbe, nakup 
opreme za posodobitev letala, nadomestitev tretjine zastarele informacijske opreme in delna obnovitev pisarniške 
opreme ter tehničnih sredstev. Med večjimi investicijskimi izdatki predvidevamo nadaljeavnje zamenjave stavbnega 
pohištva v vladni palači in drugo fazo obnove velike dvorane za protokolarne sprejeme. Indeks načrtovane porabe 
sredstev 2005/2004 znaša 103,6.

1576 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje izplačila plač, nadomestil, prispevkov in davkov za zaposlene v kabinetu generalnega sekretarja in 
strokovnih službah Sekretariata.

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

Izračun višine potrebnih sredstev je bil narejen na oceni 121 zaposlenih (120 po Zakonu o razmerjih plač + 1 po 
Zakonu o poslancih). Nove zaposlitve niso predvidene.

Indeks načrtovane porabe sredstev 2005/2004 znaša 104,8.

1607 - Materialni stroški *

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje materialnih osnov za delovanje kabineta generalnega sekretaija in strokovnih služb v Sekretariatu.

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

Izračun višine sredstev je bil narejen na podlagi realizacije v prvih sedmih mesecih leta 2003 in ocene porabe 
funkcionalnih stroškov (pisarniško poslovanje, komunala, gorivo, potni stroški, arhiv in mikrofilm, knjižnica, 
izobraževanje in seminarji) ter tekočega vzdrževanja in obnove (pisarniški prostori, avtopark in vladno letalo). 
Indeks načrtovane porabe sredstev 2005/2004 znaša 103,7.

1554 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje materialnih osnov investicijskega vzdrževanja, obnov in nakupov.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izračun višine sredstev je bil narejen na podlagi usklajenih predlogov posameznih služb v Sekretariatu in sicer 
službe za letalske prevoze, službe za avtomobilske prevoze, sektorja za dokumentacijsko dejavnost in informatiko, 
kadrovske službe, prevajalske službe ter službe za ekonomske in tehnične zadeve.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru enotnega projekta so načrtovana sredstva za obnovo protokolarnega avtoparka, vzdrževanje in zamenjavo 
računalniške opreme, servsiranje vladnega letala in investicisjo vzdrževanje v vladni palači.

4. Planirani indikatorji

Načrtovana 2. faza zamenjave stavbnega pohištva v vladni palači, skupaj z Uradom predsednika republike in 
Uradom predsednika vlade ter nadaljevanje obnove velike sprejemne dvorane v vladni palači.

Zamenjava protokolamea avtoparka z novimi vozili.

4324 - Sofinanciranje strank

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje dejavnosti parlamentarnih strank na podlagi doseženega volilnega izida.

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

Dosežen volilni izid na paralmentamih volitvah.

Indeks povečanja 2004/2003 znaša 104,2.

8922 - Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zbiranje sredstev od odprodaje državnega premoženja/rabljenih vozil za nabavo novih osnovnih sredstev.

140 - Letalski prevozi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zbiranje sredstev od plačanih letalskih prevozov za zunanje naročnike, za pokrivanje materialnih stroškov, 
povezanih z opravljanjem te dejavnosti.

142 - Počitniška dejavnost GSV

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zbiranje sredstev od vplačil za koriščenje počitniških objektov, za pokrivanje materialnih stroškov, povezanih z 
opravljanjem te dejavnosti.

04031509 - Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

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

2. Dolgoročni cilji podprograma

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

3. Letni izvedbeni cilji podprograma

Ustvarjanje osnove za višji nivo protokolarnih storitev ter povečevanje deleža komercialnih storitev za zunanje 
naročnike.
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2177 - JGZ - Brdo - investicije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje materialnih sredstev za sofinanciranje investicijskih izdatkov na protokolarnih objektih.

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

Sredstva za investicijske transfere so bila upoštevana v skladu z dodeljenim razrezom ministrstva za finance v višini 
208.054 tisoč SIT in bodo namenjena za investicije na protokolarnih objektih, kijih uporablja Republika Slovenija.

Indeks načrtovane porabe sredstev 2005/2004 znaša 84,9.

2175 - JGZ - Brdo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za izplačilo osnovnih plač, nadomestil, prispevkov in davkov za zaposlene v JGZ Brdo in 
. delno sofinanciranje materialnih stroškov.

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

Pri planiranju drugih tekočih domačih transferov je bil upoštevan razrez ministrstva za finance tako, da je za plače 
za leto 2005 predvidenih 789.656 tisoč SIT, za materialne stroške pa 63.100 tisoč SIT. Izračun višine potrebnih 
sredstev je bil narejen na oceni 210 zaposlenih. Indeks načrtovane porabe sredstev 2005/2004 znaša 103,8.

04031509 - Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Protokol v Vladi RS izvaja naloge na podlagi Sklepa Vlade RS o določitvi protokolarnih pravil (Ur.l.RS 36/94) in 
spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvah protokolarnih pravil ( Ur.l. RS 95/02), ki Protokolu v Vladi RS 
narekuje izvajanje protokolarnih dogodkov in seveda tudi kritje nekaterih stroškov, ki pri teh dogodkih nastajajo. To 
so mednarodni obiski, uradni in delovni obiski predsednika države, predsednika parlamenta, predsednika Vlade, 
predsednika državnega sveta, predsednika ustavnega sodišča, varuha človekovih pravic, predsednika računskega 
sodišča, ter tudi vsi sprejemi, ki jih le ti prirejajo.Izvaja tudi naloge uradnih obiskov ministrov za zunanje zadeve, 
protokolarnih dogodkov soproge predsednika RS, slovesnosti ob vročanju odlikovanj predsednika RS, akreditacije 
veleposlanikov, slovesnosti ob izrekanju priseg pred predsednikom RS in predsednikom Državnega zbora RS.

2. Dolgoročni cilji podprograma

Glavni dolgoročni cilj je uspešno izvajanje nalog v sladu s Sklepom Vlade RS o določitvi protokolarnih pravil ( U.l. 
RS 36/94)in Sklepa o spreemembah in dopolnitvah sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Ur.l. RS 95/02)

3. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno izvajanje nalog v sladu s Sklepom Vlade RS o določitvi protokolarnih pravil ( U.l. 
RS 36/94)in Sklepa o spreemembah in dopolnitvah sklepa o določitvi protokolarnih pravil (Ur.l. RS 95/02).

3005 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki 3005 zagotavljajo nemoteno izplačilo plač, prispevkov in davkov za zaposlene v Protokolu RS.

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

Izračun je bil narejen na oceni 20 zaposlenih v Protokolu Vlade RS.

3329 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki postavki 3329-Materialni stroški so načrtovane pravice proračunske porabe za zagotavljanje vseh 
zunanjih storitev in potrošnega materiala, ki je potreben za normalno delovanje Protokola RS. Višina pravic je 
načrtovana na posameznih podkontih na osnovi predvidevanj in izkušenj porabe preteklih let.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izračun je bil narejel na podlagi porabe preteklih let in realizacije 2003 ( 1.1.03-1.8.03)

2826 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje investicijskega vzdrževanje.

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

Izračun je bil narejel na podlagi potrebnih sredstev za nemoteno delovanje Protokola RS.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na postavki 2826 so planirana sredstva za sanacijo omrežja, nakup oprenosnih računalnikov, hladilnih naprav, 
obnovitve pisarniških prostorov.

3653 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost proračunske postavke 3653 je usmerjena v izvajanje nalog na podlagi Sklepa Vlade RS o določitvi 
protokolarnih pravil( Ul.RS 36/94 ) in spremembah sklepa o določitvi protokolarnih pravil ( Ul.RS 95/02).Protokol 
Vlade RS je obvezan za izvedbo začrtanih in dogovorjenih planov , ki mu jih posredujejo uradi oziroma kabineti 
posameznih predsednikov, ministra za zunanje zadeve in varuha človekovih pravic.

1515 - Urad za enake Ù_Z zn______z

01011501 - Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic

1. Opis podprograma

1. spremljanje in sodelovanje pri razvoju pravnega reda in oblikovanje politike EU za enake možnosti žensk in 
moških

2. integracija načela enakosti spolov v razvoj vladne politike (gender mainstreaming)
3. pripravljanje, obravnavanje in sodelovanje pri pripravi predpisov, aktov in ukrepov z vidika načela enakih 

možnosti žensk in moških ter spremljanje položaja žensk in uresničevanja njihovih z ustavo, zakoni in 
mednarodnimi konvencijami zajamčenih pravic

4. spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških na mestih odločanja
5. uresničevanje načela enakih možnosti in enakega obravnavanja žensk in moških na trgu dela
6. usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti
7. preprečevanje kršitev temeljnih človekovih pravic žensk
8. spodbujanje aktivnosti nevladnih organizacij, izobraževalnih in raziskovalnih organizacij ter podpora civilno 

družbenim pobudam za doseganje enakosti spolov

2. Pravne podlage

Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/2002)
Sklep o ustanovitvi in delovnem področju Urada za enake možnosti (Uradni list RS, št. 12/2001)

3. Dolgoročni cilji podprograma

1. uveljavljanje pravnega reda in politike EU za enake možnosti žensk in moških
2. vključitev integracije načela enakosti spolov z (re)organizacijo, napredkom, razvojem in vrednotenjem 

političnih procesov tako, da akterji, ki se običajno ukvarjajo s sprejemanjem političnih odločitev, vključijo vidik 
enakosti spolov v vse politike, na vseh ravneh in v vseh fazah

3. enake možnosti in enako obravnavanje žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja
4. uravnotežena zastopanost žensk in moških na mestih odločanja
5. enake možnosti in enako obravnavanje žensk in moških na trgu dela
6. zmanjšanje dvojne obremenjenosti žensk z večjo udeležbo moških pri delitvi dela v družini, zlasti pri vzgoji in 

negi otrok
7. odprava in preprečevanje vseh oblik nasilja nad ženskami, vsiljene prostitucije in trgovanja z ženskami
8. vključenost vseh družbenih akterjev v ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

1.
spremljanje in ocena izvajanja nacionalnega programa za enake možnosti žensk in moških in periodičnega 
načrta
ocena uveljavljanja pravnega reda in politike EU za enake možnosti žensk in moških v praksi

2. uvedba standardnih orodij za analizo programov in ukrepov z vidika enakosti spolov
3.

uresničevanje priporočil mehanizmov mednarodnih organizacij za spremljanje izvajanja zavezujočih obvez 
Republike Slovenije, posebej Odbora Združenih narodov za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk ter 
vložitev četrtega poročila RS po Konvenciji ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 
priprava predlogov in oblikovanje ukrepov na podlagi analiz stanja

4. ocena uspešnosti ukrepov za povečanje deleža žensk na mestih odločanja in oblikovanje nadaljnjih strategij za 
spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških na mestih odločanja

5. začetek uvajanja posebnih ukrepov in oblikovanja predlogov akcijskih načrtov delodajalcev
6. povečanje deleža očetov, ki koristijo očetovski in/ali starševski dopust
7. večja prepoznavnost problematike vseh oblik nasilja nad ženskami, vsiljene prostitucije in trgovanja z ženskami
8. izvedba javnega razpisa za sofinanciranje projektov in aktivnosti

7678 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

izplačilo plač za zaposlene na Uradu za enake možnosti

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

sredstva za plače za 9 zaposlenih

7681 - Materialni stroški

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

plačilo tekočih obratovalnih stroškov Urada za enake možnosti
osveščanje ciljnih skupin o enakih možnostih žensk in moških ter možnostih uresničevanja zakonskih 
določb na različnih področjih
spremljanje položaja žensk in moških na različnih področjih (analize, rsziskave)

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

cene na tržišču

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

evalvacija izvajanja nacionalnega programa za enake možnosti žensk in moških in periodičnega načrta 
oblikovanje spletne strani, izdaja informativnih materialov o integraciji načela enakosti spolov 
izvedba raziskav in analiz v skladu s priporočili Odbora ZN za odpravo diskriminacije žensk in priprava ter 
tiskanje materialov
gradiva za osveščanje o vseh oblikah nasilja nad ženskami
sodelovanje s tujimi eksperti/kami in izdaja publikacij za uvajanje posebnih ukrepov

4. Planirani indikatorji

izvedba delavnic, posvetov 
izdaja publikacij

- izvedba raziskav in analiz

1060 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

nadgradnja računalniške strojne opreme za potrebe Urada za enake možnost

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

cene novih računalnikov

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

nadomestitev starih računalnikov z novimi in bolj zmogljivimi

poročevalec, št. 83/VIII 2470
13. oktober 2003



4. Planirani indikatorji

- 3 novi računalniki

1310 - Raziskave in analize s področja enakih možnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

poročanje o izvajanju direktiv in drugih pravnih aktov EU ter sprejetih ukrepih s področja enakih možnosti 
žensk in moških

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

manjše analize položaja žensk in moških na posameznih področjih

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

analiza volitev in raziskava o zastopanosti žensk in moških na mestih odločanja

4. Planirani indikatorji

ocena napredka na posameznih področjih z vidika enakosti spolov

4390 - Sofinanciranje programov nevladnih ženskih organizacij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

spodbujanje aktivnosti nevladnih organizacij na področju enakih možnosti žensk in moških

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

projekti nevladnih organizacij s področja enakih možnosti žensk in moških

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

javni razpis za sofinanciranje projektov in dejavnosti nevladnih organizacij s področja enakih možnosti 
žensk in moških

4. Planirani indikatorji

število izvedenih projektov nevladnih organizacij

1318 - Sofinanciranje publikacij s področja enakih možnosti žensk in moških

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

osveščanje o enakih možnostih žensk in moških s spodbujanjem izdajanja publikacij s tega področja

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

sofinanciranje stroškov izdajanja publikacij s področja enakih možnosti žensk in moških

3. Planirani indikatorji

število sofinanciranih publikacij

5595 - Vključitev v programe Evropske unije za enake možnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

sodelovanje v Programu Skupnosti o okvirni strategiji za enakost spolov 2001-2005

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

plačilo članarine

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

sodelovanje v programu

4. Planirani indikatorji

izvedeni projekti v okviru programa
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18041501 - Podpora narodnostnim skupnostim

1. Opis podprograma

Urad Vlade RS za narodnosti spremlja uresničevanje ustavnih in zakonskih določil ter drugih obveznosti 
(mednarodne konvencije), ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodne 
skupnosti ter na položaj in izboljševanje položaja romske etnične skupnosti v Republiki Sloveniji in na kulturne 
pravice po 61. in 62. Členu Ustave RS.

Finančni načrt Urada Vlade RS za narodnosti je pripravljen racionalno in v skladu z ustavnimi in zakonskimi 
obveznostmi Republike Slovenije do narodnih skupnosti in do romske skupnosti ter tudi do drugih etničnih 

' skupnosti, kakor tudi v skladu z mednarodnimi obveznostmi Slovenije.

2. Pravne podlage

NEKAJ ZAKONSKIH IN DRUGIH PRAVNIH PODLAG, na katere je vezano delovanje Urada Vlade RS za 
narodnosti za zagotavljanje in uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter Romov:

1. Ustava RS (Ur.l. RS, št. 33/91), zlasti 61., 62., 64., in 65. člen,
2. Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Ur.l. RS, 65/94),
3. Sklepi Vlade RS z dne 1.7.1999 (št. 550-03/97- 8 (P)),
4. Program ukrepov Vlade RS za pomoč Romom (1995),
5. Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur.l. RS, št. 60/94 in 56/98),
6. Zakon o RTV Slovenija (Ur.l. RS, št 29/94 in 79/2001),
7. Zakon o medijih (Ur.l. RS, št. 35/2001),
8. Statut Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Ur.l. RS, št. 66/95),
9. Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91 in 8/96),
10. Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 56/98,26. člen),
11. Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 7/99),
12. Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št 72/93 in 51/2002),
13. Zakon o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS, št. 44/92 in 60/95),
14. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Ur.l. RS, št 46/92),
15. Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 72/93, 51/2002),
16. Zakon o evidenci volilne pravice (Ur.l. RS, št. 52/2002),
17. Zakon o zagotavljanju vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija (Ur.l. RS, št 70/2000),
18. Zakon o delavcih v državnih organih (Ur.l. RS, št. 15/90,70/97 in 38/99),
19. Zakon o matičnem registru (Ur.l. RS, št. 37/03),
20. Zakon o osebnem imenu (Ur.l. RS, št 2/87,16/74,28/81,38/86 in 5/91),
21. Zakon o osebni izkaznici (Ur.l. RS, št. 75/97),
22. Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 1/91 in 65/2000),
23. Zakdn o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur.l. RS, št. 5/80 in 42/86),
24. Zakon o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/94),
25. Zakon o notariatu (Ur.l. RS, št. 13/94, 48/94),
26. Zakon o državnem tožilstvu (Ur.l. RS, št. 63/94,14/2003),
27. Sodni red (Url RS, št. 17/95),
28. Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Ur.l. RS, št. 67/94),
29. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št 12/96 in 14/2003),
30. Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 12/96),
31. Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 12/96),
32. Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS, št. 12/96), 59/01
33. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 12/96 in 44/2000),
34. Zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in 

izobraževanja (Ur.l. RS, št. 35/2001),
35. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 96/2002),
36. Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljsko kulturno dejavnost (Ur.l. RS, št. 1/96),
37. Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št 27/82 in 87/2001),
38. Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 

podjetij (Ur.l. RS, št. 45/95, 34/96, 67/2001 in 47/2002),
39. Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni 

narodni skupnosti (Ur.l. RS, št. 33/97,16/99),
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» 40. statuti narodnostno mešanih občin v Republiki Sloveniji,
41. Okvirna konvencija Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin (Ur.l. RS - MP, št 4/98),
42. Evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih (Ur.l. RS - MP, št 17/2000),
43. Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije
44. Londonski memorandum (1954)
45. Osimski sporazumi (1977)
46. Meddržavni sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v republiki Madžarski in 

madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS - MP, št 6-7/93)
47. Sklep Odbora Vlade RS za državno ureditev in javno upravo z dne 15.06.1993 ter
48. drugi predpisi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Uresničevanje posebnih pravic, uveljavljanje potreb in interesov ter organizirano sodelovanje pri javnih 
zadevah skupnosti (Italijani, Madžari, Romi), analiza stanja ti.m. novih manjšin.
Nemoteno in učinkovito delovanje madžarske, italijanske in romske narodne skupnosti v Sloveniji. 
Zagotavljanje pogojev za uresničevanje priznanih pravic obeh skupnosti ter Romov, določenih z ustavo, 
zakoni in mednarodnimi sporazumi ter konvencijami.
Romski etnični skupnosti zagotoviti pogoje za življenje primemo 21. stoletju (ureditev bivalnih razmer, 
izobraževanje, zaposlitev...).

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2005 se bodo predvidena sredstva uporabljala za dejavnosti in programe narodnih skupnosti in Romov in 
sicer:

Za financiranje rednega delovanja Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (krovna 
organizacija madžarske narodne skupnosti živeče v Sloveniji).
Za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja Pomurske samoupravne narodne skupnosti.
Za financiranje rednega delovanja Obalne italijanske samoupravne narodne skupnosti (krovna organizacija 
italijanske narodne skupnosti živeče v Sloveniji).
Za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja Obalne italijanske samoupravne narodne 
skupnosti.
Za sofinanciranje skupnih ustanov italijanske narodne skupnosti (Italijanska Unija, Italijanska Drama, 
Center za zgodovinska raziskovanja Rovinj, Edit Reka, A.I.A. Koper).
Za sofinanciranje informativne dejavnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti - ter delno tudi 

• romske skupnosti.
Sofinanciranje delovanja Zveze Romov Slovenije, pomoč romskim društvom ter začetnemu delovanju 
romskih svetnikov. V letu 2004 je pomembna naloga zagotoviti Zvezi Romov Slovenije primemo in 
zadostno podporo za vzpostavitev organiziranja romske skupnosti v najmanj dvajsetih občinah in dveh 
ločenih regijskih središčih:

1) za področje Prekmurja je romska organizacija že nekaj let sorazmerno uspešno organizirana s 
središčem v Murski Soboti

2) v letih 2004 in 2005 bo potrebno enako organiziranje vzpostaviti za Rome na Dolenjskem in v 
Beli krajini - s središčem v Novem mestu ter

3) za Rome v Posavju - s središčem predvidoma v Krškem.
Sofinanciranje romskih informativnih oddaj na radiu Murski val v Murski Soboti in Studiu D v Novem 
mestu ter sofinanciranje romskih TV oddaj (v Prekmurju se že redno snemajo in predvajajo; na področju 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja pa bo potrebno to omogočiti čimprej), radijske in TV programe za Rome 
pa uvrstiti v okvir javne TV.
Udejstvovanje v mednarodnih institucijah (mednarodne konvencije) glede uresničevanja obveznosti do 
narodnih skupnosti in Romov ter na to nanašajoča publicistična dejavnost (študije, ekspertize, analize, 
mednarodni knjižni projekti).
Znanstveno raziskovalna in publicistična dejavnost na področju narodnih skupnosti in Romov ter 
»novodobnih manjšin«.
Plače, investicijsko vzdrževanje ter materialne stroške Urada Vlade RS za narodnosti.

3003 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače zaposlenim.

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

- Kadrovske potrebe in posledično plače izhajajo iz potreb Urada kot samostojne strokovne službe Vlade 
Republike Slovenije. Število odobrenih zaposlitev se zaradi načrtovanega zmanjševanja izdatkov za plače 
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ter omejitvene politike zaposlovanja ni povečalo (ostalo je enako kot pri pripravi proračuna za leti 2003 in 
2004 v septembru 2002).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Planirani odhodki za plače so izračunani po kriterijih, ki veljajo za zaposlene v državni upravi.

4. Planirani indikatorji

Uskladitev zaposlitev z veljavno in potijeno sistemizacijo ter kadrovskim načrtom Urada Vlade RS za 
narodnosti.

3327 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje normalnih pogojev dela.

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

Zagotavljanje vsega potrebnega suporta za optimalno delovanje Urada Vlade RS za narodnosti glede na 
specifično dejavnost, ki se nanaša na najbolj oddaljena obrobja Slovenije kot tudi na tri strnjena področja 
romske poselitve.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Redni stroški (pisarniški material, vzdrževanje poslovnih prostorov v Ljubljani in poslovnih prostorov v 
Murski Soboti, vzdrževanje prevoznih sredstev itd.).
Dodatni stroški zaradi morebitne selitve poslovnih prostorov na novo lokacijo Tržaška 21 v Ljubljani, ki je 
bila že odobrena in naknadno začasno preklicana oziroma v nasprotnem primeru z možnostjo prostorske 
razširitve na obstoječi lokaciji.
Mednarodne obveznosti (Svet Evrope, EU).
Ostalo.

4. Planirani indikatorji

Kljub odobrenemu povečanju števila zaposlenih smo planirali povečanje materialnih stroškov samo za 
predlagani koeficient (PFN), kar kaže na racionalizacijo in še smotrnejšo porabo sredstev.

2831 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ustvarjanje primernih pogojev za optimalno delovanje Urada Vlade RS za narodnosti.

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

Potrebe izhajajo iz izkušenj pri vsakodnevnem delu.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zamenjava slabo uporabne (zastarele) informacijske tehnologije.
V primeru selitve poslovnih prostorov Urada na novo lokacijo - Tržaška 21 v Ljubljani - ureditev in 
vzdrževanje le teh (zato tudi odprtje novega konta 4203-nakup drugih osnovnih sredstev).
V primeru, da Urad ostane na isti lokaciji, pa vzdrževanje in prenova obstoječih in dodatnih prostorov, ki so 
zdaj Uradu na razpolago (zato tudi odprtje novega konta 4205-investicijsko vzdrževanje in obnove) - 
potrebno bo urediti varnostne naprave ter prenoviti sanitarije (prezračevanje, tlaki, stene..).
Potrebno bo zamenjati tudi pisarniško pohištvo, ker se je obstoječe že večkrat selilo in je temu primemo 
dotrajano ter staro okrog 30 let.
Samostojno vzdrževanje računalniškega strežnika in ostale informacijske tehnologije.

4. Planirani indikatorji

Iz urejenih tehničnih pogojev dela posledično izhajajo tudi kvalitetnejši in zahtevani rezultati.

5205 - Narodnostne skupnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje delovanja Obalne samoupravne narodne skupnosti italijanske narodnosti in Pomurske 
madžarske samoupravne narodne skupnosti (obeh krovnih organizacij) - na podlagi določil Zakona o 
samoupravnih narodnih skupnostih, Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, meddržavnega 
sporazuma o zagotavljanju pravic manjšinam iz leta 1993 ter navodila oz. priporočila generalnega sekretarja 
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vlade RS številka 023-12/2001 z dne 3. 3. 2003 (glede vključevanja narodnih skupnosti v postopek 
sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na položaj pripadnikov manjšin) itd.

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

Skrb Urada Vlade RS za narodnosti (v skladu s svojimi pristojnostmi) za uresničevanje ustavnih in 
zakonskih določil pri zagotavljanju posebnih pravic pripadnikom italijanske in madžarske narodne 
skupnosti

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

(Sredstva za) delovanje organov in organizacij obeh narodnih skupnosti, njihovih strokovnih služb, za 
sodelovanje in stike z matičnima narodoma ter druge nujne naloge, sodelovanje z manjšinsko tiskovno 
agencijo A.I.A. itd.
Investicije in investicijsko vzdrževanje v letih 2004 in 2005 (pomoč pri opremljanju - knjižnica - palače 
Manzioli v Izoli; pomoč pri urejanju kulturnega doma v Lendavi; osnovna sredstva-prevozna sredstva za 
potrebe narodnih skupnosti).

4. Planirani indikatorji

Optimalno delovanje Obalne samoupravne narodne skupnosti italijanske narodnosti in Pomurske madžarske 
samoupravne narodne skupnosti (krovnih organizacij).

5203 - Obveznosti do ustanov italijanske narodne skupnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Republika Slovenija sofinancira tudi delovanje nekaterih javnih zavodov italijanske narodnosti, ki imajo 
svoj sedež v Republiki Hrvaškem, delujejo pa tudi za potrebe italijanske narodnosti v Sloveniji.

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

Po sklepu slovensko hrvaške mešane komisije (kije kmalu potem nehala obstajati) in po potrditvi oziroma 
sprejemu takega sklepa na Odboru Vlade RS za državno ureditev in javno upravo dne 15. 6.1993 Slovenija 
k dejavnosti omenjenih ustanov prispeva 20 % sredstev, za raziskovalni inštitut v Rovinju pa 30 %.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

EDIT (Časopisno založniško delovno organizacijo Reka, Hrvaška) - sofinanciranje izdajanja dnevnika La 

Voce del Popolo, tednika Panorama, revije La Batana in otroškega lista Arcobaleno, vse za potrebe 
italijanske narodne skupnosti v Republiki Hrvaški in Republiki Sloveniji

- A.I.A. (Jadranska informativna agencija, Koper) - sofinanciranje zagotavljanja informacij za dnevnik La 
Voce del Popolo z območja obalnih občin, še posebej tistih, ki se nanašajo na položaj italijanske narodne 
skupnosti v Republiki Sloveniji
Center za zgodovinska raziskovanja v Rovinju - sofinanciranje raziskovalne (raziskovanje problematike 
manjšin v Istri), dokumentacijske in publicistične dejavnosti za potrebe italijanske narodne skupnosti v R 
Sloveniji
Italijanska DRAMA Reka (poklicno gledališče) - sofinanciranje dejavnosti za potrebe italijanske narodne 
skupnosti v R Sloveniji oz. rednih gostovanj s predstavami na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji 
Italijanska Unija Reka - prav tako za sofinanciranje dejavnosti za potrebe italijanske narodne skupnosti v R 
Sloveniji.

4. Planirani indikatorji

Za financiranje teh ustanov bo treba v prihodnje med Slovenijo in Hrvaško postaviti pravni temelj kar je 
Urad že večkrat predlagal pristojnim organom v RS (MZZ).

1321 - Sofinanciranje občin na narodnostno mešanih področjih - dvojezičnost in druge 
ustavne pravice

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za namen, kot ga predvideva zadnji odstavek 26. člen Zakona o financiranju občin.

1821 - Sofinanciranje organizacij romske skupnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prizadevanje za izboljševanje položaja romske skupnosti v Sloveniji. Romi so še vedno diskriminirana 
skupina prebivalstva, brez ali z nizko izobrazbo, večinoma nezaposlena, zato brez prizadevanja in pomoči 
državnih organov in občin (ki pa jih je treba Šele usposobiti) ni mogoče izboljšati njihovega položaja.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izhodišča porabe izhajajo iz rezultatov prejšnjih let, ker je zaradi pomoči in sistematičnega udejstvovanja 
Urada Vlade RS za narodnosti opazen občuten premik na področju urejanja romske tematike.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje delovanja Zveze Romov Slovenije, pomoč romskim društvom ter začetnemu delovanju 
romskih svetnikov. V letu 2005 je pomembna naloga zagotoviti Zvezi Romov Slovenije primemo in 
zadostno podporo za vzpostavitev organiziranja romske skupnosti v najmanj dvajsetih občinah in dveh 
ločenih regijskih središčih:

• za področje Prekmurja je romska organizacija že nekaj let sorazmerno uspešno organizirana 
s središčem v Murski Soboti

■ v letih 2004 in 2005 bo potrebno enako organiziranje vzpostaviti za Rome na Dolenjskem in 
v Beli krajini - s središčem v Novem mestu ter

■ za Rome v Posavju - s središčem predvidoma v Krškem.
Ustanavljanje novih romskih društev, obstoječim pa zagotoviti normalno delovanje z možnostjo prehoda v 
javno pravne organizacije.

- Izobraževanje romskih svetnikov.
Ureditev osrednjih poslovnih prostorov v Novem mestu in Krškem (plan v letu 2004 in 2005). 
Ostalo.

4. Planirani indikatorji

Ustanovitev romskih društev v vseh 22 občinah, kjer živi večje število avtohtono poseljenih Romov (do 
avgusta 2003 je bilo ustanovljenih in registriranih 21 romskih društev v 18 občinah).
Prizadevanja za splošno izboljšanje na področju romske problematike zlasti glede legalizacije romskih 
naselij, izobraževanja ter zaposlovanja (socialne pomoči niso dolgoročna rešitev).

1872 - Sofinanciranje radijskih in televizijskih programov - oddaj za Rome

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje radijskega programa za Rome na radijski postaji Murski val v Murski Soboti in Studio D v 
Novem mestu, v uvajanju so tudi televizijske oddaje za Rome (v Prekmurju se že ustvarjajo in predvajajo, 
za področje Dolenjske, Bele krajine in Posavja pa potekajo dogovori).

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

v preteklih letih je bilo ugotovljeno, da radijske oddaje za Rome pozitivno vplivajo na vključevanje Romov 
v ožjo in širšo okolico in s tem v bolj civilizirano obliko življenja, zato je smiselno nadaljevati s 
sofinanciranjem teh programov ter vse bolj vpeljevati tudi romske televizijske oddaje, k temu Slovenijo 
zavezujejo lastni zakoni in dve mednarodni konvenciji.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

tedenske enourne romske oddaje na radiu Murski val v Murski Soboti 
tedenske enourne romske oddaje na radiu Studio D v Novem mestu 
v prihodnje mesečne (namesto dvomesečnih) TV oddaje na TV AS v Murski Soboti, ki se predvajajo na 
področju, kjer živijo Romi
vpeljati mesečne romske TV oddaje za področje Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki jih sploh še ni (TV 
oddaje imajo pravno podlago v Zakonu o RTV Slovenija in Zakonu o medijih).

4. Planirani indikatorji

Radijske in TV oddaje so pomembne tako za informiranje in prosvetljevanje Romov kot tudi za seznanjanje 
večinskega prebivalstva v Sloveniji s kulturo in problematiko Romov.

7356 - Sofinanciranje RTV programov za narodnostne skupnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje radijskega in televizijskega programa za italijansko in madžarsko narodnost.

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

14. člen Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur.l. RS št. 29/94, ..., 79/2001) določa, da se radijski in 
televizijski programi za italijansko in madžarsko narodno skupnost, poleg obveznega prispevka, financirajo 
delno tudi iz proračuna Republike Slovenije, za kar skrbi Urad Vlade RS za narodnosti.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Pripravljanje in predvajanje radijskih in televizijskih oddaj za pripadnike italijanske in madžarske narodne 
skupnosti živeče v Sloveniji.
Investicijsko urejanje in vzdrževanje potrebne infrastrukture (npr. TV studio v Lendavi, v prihodnje tudi 
investicije za druge narodne skupnosti na medijskem področju).

4. Planirani indikatorji

Širitev oziroma uvajanje radijskega in TV programa tudi za potrebe drugih narodnih skupnosti (Romi, itd.).

735 7 - Sofinanciranje tednika Nepujsag

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje tednika madžarske narodnosti »Nepujsag« in s tem zagotavljanje informativne dejavnosti 
madžarske narodnosti v Sloveniji.

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

Kljub visoki asimilaciji prebivalcev madžarske narodnosti število naročnikov in bralcev ne upada.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Pripravljanje, oblikovanje in izdajanje tednika madžarske narodnosti »Nepujsag« (plače zaposlenim, 
materialni stroški, izobraževanje - aktualiziranje kadrovskih virov, potni in drugi stroški).
PR-dejavnosti: stiki z naročniki in z javnostjo.

4. Planirani indikatorji

Širitev obsega časopisa, njegovo zunanje preoblikovanje ter vsebinska popestritev.

7355 - Študije, objave, ekspertize

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Analiza in ugotavljanje potreb ustavnopravno zavarovanih narodnih skupnosti, romske skupnosti v 
Sloveniji ter proučevanje ter priprava stališč, analiz, mnenj in morebitnih zakonodajnih rešitev za t.i.m. 
novodobne manjšine.

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

Z raziskavami in analizami ugotovljena dejstva in stanja so dobra podlaga za načrtovanje nadaljnjih 
aktivnosti in sistematično reševanje odprtih vprašanj.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Naročilo projektne raziskave na temo položaja in statusa Romov v Sloveniji (zaradi potrebe po pravnem 
urejanju položaja, statusa in posebnih pravic romske skupnosti ter njenih pripadnikov živečih v Sloveniji). 
Raziskati in analizirati bo potrebno tudi položaj in status pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v 
Sloveniji (namen raziskave bo ugotoviti stanje in položaj v Sloveniji živečih Albancev, Bošnjakov, 
Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov).

Druge potrebne raziskave na temo novih manjšin (Nemci, Judje) ter na temo avtohtonosti manjšin. 
Sociološka in statistična analiza stanja italijanske in madžarske narodne skupnosti ob upoštevanju popisa 
prebivalstva - 2002.

4. Planirani indikatorji

Optimalna izvedba raziskav ter analiz in s tem dobra podlaga za usmerianje potrebnih aktivnosti.

04031507 - Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

zagotavljanje javnosti dela vlade in obveščanje domače javnosti o delu predsednika vlade in ministrstev; 
obveščanje tuje javnosti o delu vlade, predsednika vlade, ministrstev in predsednika države; 
seznanjanje tujih javnosti s sprotnimi in objektivnimi informacijami o aktualnem dogajanju v Sloveniji; 
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zagotavljanje strokovne podpore vladnemu predstavniku za odnose z javnostmi, službam za odnose z 
javnostmi v ministrstvih in vladnih službah - postavka 5244;
organiziranje komunikacijskih kampanj in zagotavljanje komunikacijske podpore ob dogodkih državnega 
pomena v Sloveniji - postavka 5244 in 151836;
načrtovanje, izvajanje oz. koordiniranje splošne promotivne dejavnosti države - postavka 5284; 
financiranje priprave in izvedbe osrednjih državnih počastitev državnih praznikov in dogodkov državnega 
pomena - postavka 8212;
sprotno obveščanje domače in tuje javnosti o dogajanju v državi in o mednarodnem dogajanju, povezanim 
s Slovenijo, prek Slovenske tiskovne agencije, d. o. o., v okviru dnevnega servisa. Stalno pripravljanje 
posebej dogovorjenih izborov informacij, ki jih posamezni državni organi potrebujejo pri svojem delu - 
postavka 5285;
obveščanje slovenske javnosti o EU in delovanju Slovenije v evroatlantskih integracijah - vladna 
informacijska kampanja, ki se nadaljuje tudi po vstopu Slovenije v EU in NATO v povezavi z lokalnimi in 
nevladnimi dejavniki; sodelovanje pri drugih večjih vladnih in ministrskih informacijskih kampanjah ter 
neposredno komuniciranje vlade z javnostmi na podlagi letnega programa - postavka 151836.
zamenjava in dopolnjevanje računalniške, programske, telekomunikacijske in druge opreme kot pogoj za 
učinkovito opravljanje nalog iz programa - postavka 2835. .

2. Pravne podlage

aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti potekajo na podlagi Sklepa o nalogah Urada 
vlade za informiranj e(Uradni list RS, št.77/03), ki ga je Vlada RS sprejela 24. julija.2003 in v skladu s 7. 
poglavjem Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št 43/01);
aktivnosti na področju tiskovno publicistične dejavnosti potekajo na podlagi Sklepa o nalogah Urada vlade 
za informiranje (Uradni list RS, št.77/03), ki ga je Vlada RS sprejela 24. julija 2003 in v skladu s 7. 
poglavjem Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01);
urad organizira in izvaja splošno promotivno dejavnost države na podlagi Sklepa o nalogah Urada vlade za 
informiranje (Uradni list RS, št.77/03), ki gaje Vlada RS sprejela 24. julija 2003 in v skladu s 7. poglavjem 
Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01);
dejavnost STA in interes Republike Slovenije zanjo je smiselno utemeljena v 1. odstavku 4. člena Zakona o 
medijih (Ur. list RS, 35/2001), saj STA s svojimi storitvami zagotavlja povezano, racionalno in pregledno 
osnovo za celovito in uspešno delovanje razvejane mreže tiskanih in elektronskih medijev - postavka 5285; 
zagotavljanje izvedbe državnih počastitev je utemeljeno s 40. členom Sklepa (vlade) o določitvi 
protokolarnih pravil (Ur. list RS 36/94,24/95,14/99 in 59/2000).

3. Dolgoročni cilji podprograma

zagotavljanje javnosti dela Vlade RS in njenih institucij ter sprotne in celovite obveščenosti domačih in 
tujih javnosti o uresničevanju programskih prioritet in usmeritev Vlade RS ter o vsebini uredb, odlokov, 
ukrepov, predlogov zakonskih rešitev in drugih sklepov, ki jih pripravlja in sprejema vlada;
zagotavljanje strokovno-tehnične podpore pri delu vladnega predstavnika za odnose z javnostmi; 
zagotavljanje učinkovite strokovne in informativno-servisne podpore vladnim institucijam na področju 
vladnih odnosov z javnostmi - postavki 5244 in 5245;
koordiniranje splošnih promocijskih dejavnosti v okviru Sveta za promocijo s področij, ki jih štejemo za 
državno-promocij ska;
zagotavljanje obveščenosti tujih javnosti, predvsem v državah Evropske unije, o aktualnem dogajanju v 
Sloveniji;
utrjevanje podobe in ugleda Republike Slovenije v svetu s poudarkom na državah članicah EU - postavka 
5284;
obveščanje o posledicah članstva v EU bo še vedno prednostna naloga okrepitev vednosti in znanja pri 
uresničevanju pravic in obveznosti iz članstva ter sodelovanju v programih in pri koriščenju skladov EU; 
na področju vladnih in ministrskih kampanj omogočiti poznavanje in razumevanje temeljnih vladnih 
programskih enoletnih in dolgotrajnejših projektov in zagotoviti podporo za njihovo uspešno uresničevanje; 
pri neposredni komunikaciji vlade z javnostmi vzpostavitev in kakovostno delovanje vladnega brezplačnega 
klicnega klicnega centra in zagotavljanje neposrednih stikov z državljani - postavka 151836.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

sprotno in celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu Vlade RS in njenih institucij prek rednega 
komuniciranja z različnimi javnostmi (novinarske konference, sporočila za javnost, publikacije, internet...); 
redno seznanjanje tujih javnosti z aktualnim dogajanjem v Sloveniji, intenziviranje komuniciranja s tujino v 
zvezi s slovenskim članstvom v evroatlantskih povezavah in organiziranje obiskov tujih novinaijev; 
zagotavljanje strokovne podpore in informativno-servisnih storitev vladnemu predstavniku za odnose z 
javnostmi in službam za odnose z javnostmi v vladnih institucijah (priprava klipinga, dnevnih poudarkov, 
priložnostnih, tedenskih in mesečnih medijskih analiz, obdelava telemetričnih podatkov in rezultatov 
raziskav javnega mnenja) - postavka 5244;
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redno izdajanje publikacije Slovenia News in drugih informatvno-promocijskih gradiv - postavka 5245; 
priprava in izvedba komunikacijskih programov ob dogodkih državnega pomena;
povečanje prepoznavnosti Slovenije in njenega ugleda v svetu, še posebej v državah članicah EU - postavka 
5284;
dostojna in v vseh pogledih ustrezna počastitev državnih praznikov in tistih dogodkov državnega pomena, 
ki so najmočneje določili slovensko zgodovino - postavka 8212;
ohranitev delovanja servisa in obsega storitev STA z manjšimi prilagajanji sodobnim tehničnim in 
vsebinskim zahtevam, ki jih terjajo modemi informacijski sistemi, s čimer je mogoče servisirati tudi delo 
informativnih služb znotraj državne uprave in ustanov na doseženi ravni - postavka 5285;
pri EU informacijah zagotoviti redno in celovito distribucijo vseh relevantnih in informacij z enega mesta, 
iz Centra Evropa;
z vladnimi in ministrskimi kampanjami omogočiti poznavanje in razumevanje temeljnih vladnih 
programskih enoletnih in dolgotrajnejših projektov in zagotoviti podporo za njihovo uspešno uresničevanje; 
pri neposredni komunikaciji vlade z javnostmi vzpostaviti vladni brezplačni klicni center in zagotoviti 
njegovo kakovostno delovanje ter ažurno odgovarjanje na vsa vprašanja in poizvedovanja državljaniv - 
postavka 151836.

3337 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

zagotavljanje delovnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje Urada in opravljanje njegovih funcij;

2835 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

zamenjava oziroma obnova računalniške in programske opreme,še posebej za brezplačni klicni center; 
zamenjava delov pisarniške opreme in dopolnitev oziroma zamenjava avdio in video tehnike ter iztrošene 
telekomunikacijske opreme; zamenjava osebnega avtomobila za kurirske prevoze - postavka 2835

8212 - Financiranje prireditev ob počastitvi državnih praznikov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

v letu 2005 bodo z osrednjimi državnimi počastitvami obeleženi naslednji državni prazniki: dan odpora 
proti okupatorju, dan državnosti in dan samostojnosti. Ob tem bosta zagotavljeni tudi ustrezni osrednji 
počastitvi dneva reformacije in mednarodnega dneva OZN - postavka 8212.

1322 - Neposredno komuniciranje vlade z javnostjo in vladne informacijske kampanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

pri obveščanju slovenske javnosti o posledicah članstva v EU in sami Evropski uniji bo organizacijsko in 
finančno osrednja dejavnost namenjena zagonu in delovanje Centra Evropa - osrednje informacijske 
institucije tako vlade kot Komisije EU pa tudi lokalnih in nevladnih dejavnikov (podobno kot je to običajno 
v večini članic EU).Tako bodo na enem mestu zagotovljene vse najpomembnejše vladne in EU 
informacije, povezane z našim članstvom v EU;
v vladnih in ministrskih kampanjah bodo uporabljena običajna komunikacijska sredstva, kot so odprti 
telefon, brezplačne publikacije za ciljne javnosti, sodelovanje z lokalnimi radijskimi in tv postajami, 
sodelovanje z nevladnimi organizacijami in sofinanciranje njihovih informacijsko-komunikacijskih 
projektov, izobraževanje novinarjev; pripravljena pa bodo tudi posebna spletna mesta in podobno 
neposredno komunikacijo vlade z javnostmi bo pomembno izboljšal vladni brezplačni klicni center, ki bo 
zagotavljal državljanom odgovore na različna vprašanja iz delovanja vlade in ministrstev - postavka 
151836

5244 - Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

urad zagotavlja sprotno in celovito obveščanje domačih in tujih javnosti prek novinarskih konferenc, 
sporočil za javnost, rednih stikov s predstavniki medijev, pripravo odgovorov na novinarska vprašanja, z 
objavljanjem sporočil in vladnih dokumentov na spletnih mestih vlade in urada, z izdajanjem publikacij in z 
drugimi oblikami komuniciranja z javnostmi;
za dosego večjih učinkov na področju vladnih odnosov z javnostmi, še posebej ko gre za pomembnejše 
vladne projekte, urad usklajuje aktivnosti, povezane z odnosi z javnostmi posameznih vladnih institucij; 
strokovno podporo in informativno-servisne storitve službam za odnose z javnostmi zagotavlja urad s 
spremljanjem in analiziranjem pisanja domačih in tujih medijev, s pripravo dnevnega klipinga (izbora 
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prispevkov iz domačih in tujih tiskanih in elektronskih medijev) s sprotnim zagotavljanjem dnevnih 
servisov tiskovnih agencij STA in Reuters, z naročanjem rednih mesečnih raziskav javnega mnenja o 
odnosu javnosti do aktualnih dogajanj v Sloveniji, naročanjem telemetričnih raziskav ter z različnimi 
oblikami usposabljanja za svetovalce za odnose z javnostmi v vladnih institucijah
urad načrtuje in organizira posamezne in skupinske obiske tujih novinaijev v Sloveniji (predvsem iz držav 
članic EU in predsedujočih držav EU) in zagotavlja osnovni informacijski servis tujim novinarjem, ki 
prihajajo v Slovenijo
urad pripravlja novinarske konference ob visokih državnih obiskih 
sofinanciranje nekaterih prilog o Sloveniji, kijih pripravljajo tuji mediji; 
organizacija novinarskih konferenc ob visokih državnih obiskih - postavka 5244;

5284 - Promocija Slovenije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

načrtuje in organizira oz. koordinira splošne promocijsko-informativne nastope v tujini ter spremlja in 
analizira njihovo učinkovitost;
sofinancira aktivnosti nevladnih organizacij, ki povečujejo ugled in prepoznavnost Slovenije v svetu 
posreduje informacije o Sloveniji izbranim tujim javnostim,
ureja promocijsko-informativne vsebine na spletnih mestih vlade in urada - postavka 5284.

5285 - Slovenska tiskovna agencija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

pomoč pri izvajanju sodobnih informacijskih servisov v okviru STA kot enem najpomembnejših elementov 
informiranja domače in tuje javnosti- postavka 5285

6202 - Strokovno usposabljanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

usposabljanje delavcev urada z novimi znanji za učinkovitejše delo;

5245 - Tiskovna in publicistična dejavnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urad (skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve in Ministrstvom za obrambo) zagotavlja redno izdajanje 
časopisa Slovenia News v angleščini kot ene od rewdkih tujejezičnih publikacij v Sloveniji, s katerim 
zagotavljamo obveščenost več kot 2000 vplivnih posameznikov in ustanov v tujini o dogajanjih v Sloveniji 
(informacije s področja politike, gospodarstva, kulture, športa, znanosti oz. drugih sfer družbenega 
delovanja). Časopisje dostopen neposredno tudi na internetu
Urad skrbi za posodobitev in ažuriranje že obstoječih ter izdajo novih promocijsko-informativnih publikacij 
o Sloveniji v tiskani obliki in na elektronskih nosilcih- postavka 5245.

04011501 - Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma

Kadrovska služba vlade opravlja strokovno tehnične in administrativne naloge za Komisijo Vlade RS za kadrovske 
in administrativne zadeve, Uradniški svet in Komisijo za pritožbe iz delovnih razmerij ter opravlja strokovno delo v 
zvezi z upravljanjem premoženja RS iz pristojnosti Vlade RS. Poleg tega vodi kadrovsko evidenco zaposlenih v 
organih državne uprave, pripravlja informacijske podlage za kadrovske odločitve in vzpostavlja upravni kadrovski 
informacijski sistem, vodi interni trg kadrov v državni upravi, pripravlja skupni kadrovski načrt za organe državne 
uprave ter spremlja njegovo realizacijo ter pripravlja strokovne podlage za podeljevanje odlikovanj. Kadrovska 
služba vlade tudi sodeluje pri pripravi sistemskih rešitev na kadrovskem področju.

2. Dolgoročni cilji podprograma

Naloga službe je kvalitetno, pravočasno in strokovno zagotavljanje pogojev za delo vlade in njenih delovnih teles. 
Poleg tega je služba odgovorna tudi za uveljavljanje sodobnih konceptov in metod dela na podorčju upravljanja 
človeških virov v upravi.
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2836 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 89.000.000 Sit v letu 2005 so potrebna za izvedbo drugega dela II. faze projekta Izgradnja 
upravnega kadrovskega informacijskega sistema (UKIS). Poleg tega je potrebno nadaljevati z obnavljanjem 
obstoječe in posodabljanjem računalnike oz. programske opreme.

V letu 2005 se bo izvajal in v osnovi zaključil drugi del II. faze projekta UKIS. Pri uporabnikih bo uveden in 
stestiran večji del sistema. Za drugo fazo bo potrebnih 80.000.000 Sit (svetovalni dnevi zunanjega izvajalca, 
licenčnine).

UKIS bo sodoben informacijski sistem, ki bo omogočal dejansko upravljanje kadrovskih virov in uvedbo zakona o 
javnih uslužbencih. Omogočal bo neposredno uporabo vsem zaposlenim glede na njihove naloge, zadolžitve in 
odgovornosti.

3652 - Sredstva za državna odlikovanja in kadrovsko evidenco

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju državnih odlikovanj se izvajajo naloge po Zakonu o odlikovanju častni znak svobode Republike 
Slovenije in Zakonu o odlikovanjih Republike Slovenij v zvezi s Statutom odlikovanj RS. Doslej se izvajajo 
podelitve Častnega znaka svobode RS, Zakon o odlikovanjih pa je v postopku spreminjanja.

1493 - Uradniški svet, komisija za pritožbe iz delovnih razmerij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S strokovno tehničnimi in administrativnimi nalogami za Uradniški svet in Komisijo za pritožbe iz delovnih 
razmerij je Kadrovska služba Vlade RS dobila dodatno obveznost pokrivanja stroškov sejnin članom Uradniškega 
sveta in potnih stroškov članom natečajnih komisij in članom Komisije za pritožbe iz delovnih razmerij, ki prihajajo 
iz drugih krajev.

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

Člani Uradniškega sveta (teh je 12) in natečajnih komisij (teh bo v letu 2005 okoli 60 s po tremi člani) dobijo za 

svoje delo sejnino v višini 4-6 dnevnic v državi. Domači člani se temu plačilu lahko odpovedo, zunanjim članom pa 
bo treba te stroške povrniti.

Članom Komisije za pritožbe iz delovnih razmerij, ki bodo prihajali iz krajev izven Ljubljane bo potrebno povrniti 

potne stroške.

19061501 - Vladne štipendije in štipendije za študij v tujini

7. Opis podprograma

V okviru podprogram Vladne štipendije in štipendije za študij v tujini Kadrovska služba vlade izvaja štipendijsko 
politiko Vlade RS ter nudi študijsko pomoč (štipendije, druge oblike financiranja izobraževanja) študentom, ki se 
bodo po končanem študiju doma in v tujini v tujini zaposlili v organih državne uprave.

Fundacija Ad futura omogoča razvoj in mobilnost intelektualnega kapitala s tem, da finančno podpira študij in 
raziskovalno delo državljanov RS na najbolj priznanih institucijah v tujini in tujcev v RS; izboljšuje pretok 
informacij z vzpostavitvijo informacijeske baze, katere del je Klub Ad futura; vzpodbuja reitegracijo slovenskih 
znanstvenikov, ki so ostali v tujini; vzpodbuja pretok vrhunskega znanja v gospodarstvo in nacionalne razvojne 
projekte.

2. Pravne podlage

Odlok o kadrovskem štipendiranju (uradni list RS, št. 16/99) in Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št 
33/99 in 23/01);
Akt o ustanovitvi javne ustanove Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni 
sklad in njegove spremembe (uradni list RS, št. 63/01 in 78/01 in 59/03;
Pravila o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad future (Uradni list RS, št 45/02, 54/02 in 59/03, 
kjer so podrobno navedeni kriteriji za podeljevanje štipendij.

3. Dolgoročni cilji podprograma

ustvariti na znanju temelječo družbo;
izboljšati tehnološki razvoj in krepiti konkurenčne sposobnosti podjetij; 
omogočiti enakovredno vključevanje RS v evropski raziskovalni prostor; 
izboljšanje pretoka informacij na znanstveno-izobraževalnem področju
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

podelitev štipendij in kreditov za študij v tujini in štipendij za študij oziroma raziskovalno delo tujcev v RS; 
nadgradnja prenosa informacij preko Kluba Ad futura;
vzpodbujati prenos znanja v gospodarstvo 
vzpostavitev vezi z gospodarstvom preko kluba Ad futura;
izmenjava informacij in usklajevanja na okroglih mizah in posvetih 
izvedba študij za izboljšanje politike štipendiranja

5221 - Republiške štipendije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N letu 2005 bo Vlada Republike Slovenije štipendirala 550 štipendistov, od tega 17 otrok žrtev vojne za Slovenijo. 
Štipendije se podeljuje predvsem za študij na visokošolskih in univerzitetnih programih.

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

Osnova za izračun potrebnih sredstev za štipendije je povprečna štipendija v višini 48.647 SIT in število 
štipendistov, ki štipendijo dobijo vsak mesec. Poleg tega se štipendistom, ki se dnevno vozijo na študij, povrača 

prevozne stroške, omogoča se jim učenje tujih jezikov. Poleg tega so potrebna tudi sredstva za psihološko testiranje 
novih kandidatov za štipendijo.

5596 - Republiške štipendije v tujini

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za svoje posebne potrebe Vlada RS štipendira tudi 4 študente magistrskega študija evropskega prava v tujini.

Ad futura

V letu 2005 bo Ad futura predvidoma podelila 90 štipendij za Študij slovenskih študentov v tujini in odobrila 170 
kreditov. Ad futura bo finančno podpira tudi študij in raziskovalno delo tujcev v RS ter reintegracijo slovenskih 
znanstvenikov, ki so ostali v tujini (predvidoma 90 štipendij ). V letu 2005 bo Ad futura nadgradila informacijsko 
bazo za potrebe ministrstev in širše javnosti. V izvedbo projektov bo vključila tudi sredstva iz gospodarstva in EU.

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

Sredstva za vladne štipendije v tujini vklučujejo stroške šolnine, bivanja, študijskega gradiva in potnih stroškov 
(enkrat do dvakrat letno povratna letalska vozovnica).

Ad futura

Višina namenskih sredstev fundacije Ad futura je izračunana na podlagi šolnin za študente (upoštevane zgornje 
omejitve višin šolnine) oziroma življenskih stroškov za raziskovalce. Srednješolci, tuji državljani, imajo pokrite 
stroške bivanja v dijaškem domu. Poleg sredstev, ki jih Ad futura podeljuje na novo, je treba upoštevati tudi 
obveznosti do štipendistov iz minulih razpisov (večletno šolanje). Izračuni stroškov izvedbe projektov 
(informacijska in podatkovna baza) temeljijo na predračunih

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti, ki jih Ad futura predvideva v letu 2005 :

razpis za štipendiranje dodiplomskega in podiplomskega študija slovenskih študentov na univerzah v tujini 
razpis za štipendiranje dodiplomskega in podiplomskega študija tujcev v RS

- razpis za pokritje stroškov bivanja tujih raziskovalcev za vključitev v raziskovalne skupine v RS 
razpis za pokritje stroškov bivanja slovenskim raziskovalcev, ki so ostali v tujini, za vključitev v 
raziskovalne skupine in pedagoško delo v Sloveniji
razpis za dijake, tuje državljane, ki se vključujejo v mednarodni program mature v Sloveniji 
razpis za dijake, tuje državljane, ki se vključujejo v mednarodni program mature v Sloveniji 
nadgradnja informacijske in podatkovne baze

4. Planirani indikatorji

Kazalci za dobro zastavljene projekte in uspešno izvedbo so statistični in se bodo dolgoročno odražali v: porastu 
interesa za mobilnost študentov in raziskovalcev, v znižanju tako imenovanega bega možganov in v povečanju 
zaposlovanja strokovnjakov v gospodarstvu, oziroma njihovega sodelovanja z gospodarstvom preko projektov, ki 
bodo zvečali konkurenčno prednost podjetij

poročevalec, št. 83/VIII 2482 13. oktober2003



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

. ukinitev bodoče notranje meje EU.

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

2. Pravne podlage

Sklep o organizaciji in delovnem področju Servisa skupnih služb vlade (Ur.l. RS 12/2001).

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

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

V letu 2004 je predvideno dokončanje obnove objekta na Gregorčičevi 25 v Ljubljani za potrebe vladnih služb, 
nadaljevanje obnove objekta na Roški v Ljubljani za potrebe Arhiva Republike Slovenije, nadaljevanje izgradenj 
objektov za potrebe državnih organov v Tolminu in UE Celju, začetek obnove objekta bivše porodnišftice v Novem 
mestu za potrebe upraven enote in inšpekcijskih služb, nadaljevanje projektiranja poslovnega kompleksa Bežigrajski 
dvor. Predvidena poraba sredstev znaša 2,9 mlrd SIT.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Navedeni so v okviru posamezne proračunske postavke.

3102 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo plač zaposlenim ter odvajanje vseh predpisanih davkov in prispevkov.

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

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano število zaposlenih, navodila iz proračunskega 
priročnika, ki gaje izdalo Ministrsatvo za finance ter pravne podlage:

- zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za lemi dopust za leti 2004 in 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projektov v okviru postavke ni.

4. Planirani indikatorji

Redno izplačilo plač.
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3426 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N okviru postavke se financirajo vsi stroški, potrebni za delovanje Servisa skupnih služb vlade - pisarniški material, 
stroški prevozov - gorivo, vzdrževanje in registracija vozil, stroški službenih potovanj, izobraževanj zaposlenih, 
tekočega vzdrževanja opreme ipd.

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

Kot izhodišče je bil upoštevan obseg stroškov v prejšnjih letih ob upoštevanju dodatnih zahtev in racionalizaciji 
porabe.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N okviru postavke niso vodeni projekti.

4. Planirani indikatorji

Nemoteno zagotavljanje pogojev za delo zaposlenih v Servisu.

2837 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Načrtovana sredstva so nominalno nižja za 1,5 % glede na veljavni proračuna za leto 2003 in se bodo predvidoma za 
leto 2005 še dodatno znižala za 10 % zaradi potrebe po zagotavljanju sredstev na ostali prednostnih programih. 
Načrtovana sredstva bodo sicer omogočala realizacijo oziroma nadaljevanje realizacije načrtovanih projektov, 
vendar se bodo posledično zaradi daljših rokov izvedbe posameznih projektov povečali stroški za realizacijo le-teh.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Obnova nekdanje vojašnice na Metelkovi ulici

V letih 2005-2007 je ob sodelovanju Ministrstva za kulturo načrtovana še izgradnja depojev in podzemnih garaž za 
potrebe Uprave za kulturno dediščino in Inšpektorata za področje varovanja kulturne dediščine, pri čemer bo Servis 
sodeloval kot sofinancer v 15 % deležu.

Obnova nekdanje vojašnice na Roški cesti

Predvideno je končanje gradbenih in obrtniških del pri obnovi vzhodnega trakta, s čimer bo omogočen začetek 
uporabe dela objekta. Zaključek celotne obnove je načrtovan v letu 2006.
Z obnovo navedenega objekta in pridobitvijo okvirno 7.800 m2 novih poslovnih in depojskih površin bo dolgoročno 
rešen problem shranjevanja arhivskega gradiva, za katerega je pristojen Arhiv Republike Slovenije.

Izgradnja poslovnega kompleksa A3, A4 in A5 v območju zazidave BO2/3 - Bežigrajski dvor

V letu 2005 se bo zaključila izdelava projektne dokumentacije in začela izgradnja kompleksa, ki bo potekala preko 
izbranega pooblaščenega investitorja. Zaključek investicije je načrtovan za leto 2007.
Z izgradnjo kompleksa bo možno razrešili prostorsko problematiko državne uprave v Ljubljani, pri tem bi bili lahko 
skoraj v celoti opuščeni najemi poslovnih prostorov

Novogradnja poslovnega objekta v Tolminu

Predviden je zaključek gradbenih del in dobava pisarniške opreme.
Z izgradnjo objekta bo omogočena združitev treh državnih upravnih organov na enem mestu, kar bo pripomoglo k 
racionalnejšemu delu, izboljšali se bodo pogoji za delo zaposlenih in za delo s strankami.

Obnova objektov bivše porodnišnice v Novem mestu

V letu 2005 se bo nadaljevala izvedba gradbenih del, dela bodo zaključena v letu 2006.
Z obnovo navedenega objekta bo upravni enoti omogočena združitev vseh oddelkov in služb na enem mestu, kar bo 
pripomoglo k racionalnejšemu delu, izboljšali se bodo pogoji za delo zaposlenih in za delo s strankami.

Sofinanciranje izgradnje prizidka k občinski stavbi v Celju

Predviden je zaključek gradbenih del in dobava pisarniške opreme.
Z izgradnjo prizidka bo upravni enoti omogočena funkcionalnejša razporeditev posameznih oddelkov in služb, kar 
bo pripomoglo k racionalnejšemu delu, izboljšali se bodo pogoji za delo zaposlenih in za delo s strankami.
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Investicijsko vzdrževanje

Sredstva so namenjena za izvajanje programa investicijsko vzdrževalnih del na objektih v lasti Republike Slovenije, 
kijih uporabljajo državni organi, za pokritje obveznosti Republike Slovenije po 103. členu Zakona o upravi pri 
investicijskem vzdrževanju občinskih objektov, kijih uporabljajo tudi upravne enote.
Z izvajanjem programa investicijsko vzdrževalnih del se bo ohranjala uporabna vrednost objektov.

Nakupi opreme

Sredstva so namenjena za nakupe opreme pri selitvah organov na nove lokacije, za nadomeščanje dotrajane opreme 
in za izboljšanje pogojev za delo v skladu s predpisi s področja varstva in zdravja pri delu.

1039 - Investicije in investicijsko vzdrževanje na mejnih prehodih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z izvajanjem programa investicij in investicijsko vzdrževalnih del se bo ohranjala uporabna vrednost objektov 
oziroma se bodo izboljševali pogoji za delo mejnih organov

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

Načrtovana sredstva so nominalno višja za 18 % glede na veljavni proračuna za leto 2003, za leto 2005 pa se bodo 
predvidoma zvišala za 92 % zaradi zagotavljanja sredstev za novogradnjo MP Pince. Načrtovana sredstva bodo 
omogočala realizacijo oziroma nadaljevanje realizacije načrtovanih

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Večji del načrtovanih sredstev bo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov mejne kontrole, del sredstev pa 
je predviden za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter za plačilo storitev inženiringa

6925 - Tekoče vzdrževanje skupnih površin na mejnih prehodih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je izvaja tekoče vzdrževanje v skupnih prostorih (elektirčne instalacije- semaforji in 
zapornice, svetila, strojnih in vodovodnih instalacij) ter čiščenje skupnih prostorov in površin.

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

Kot izhodišče za planiranje obsega sredstev so bili upoštevani poprečni stroški po vrstah in po mejnih prehodih za 
obstoječe mejne prehode (pribl. 170) in za mejne prehode na južni meji, ki se bodo postopoma odpirali.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru postavke ni posebnih projektov.

4. Planirani indikatorji

Zagotavljanje nemotenega obratovanja vseh naprav na mejnih prehodih ter izvajanje čiščenja in odvoza odpadkov s 
skupnih površin na mejnih prehodih v zadovoljivem obsegu.

1825 - Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so v pretežni meri namenjena financiranju storitev rednega dnevnega čiščenja poslovnih 
prostorov v uporabi državnih upravnih organov v velikosti pribl. 45.000 m2. V manjši meri (okrog 5 % sredstev na 
postavki) je namenjeno stroškom rednega vzdrževanja.

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

Upoštevanje obseg opravljanja storitev v enaki višini kot v preteklih letih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Dejavnost na postavki ni vodena v okviru projektov.

4. Planirani indikatorji

Zadovoljiva kvaliteta opravljenih storitev v zadovoljstvo uporabnikov poslovnih prostorov.
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1503 - Ukinitev bodoče notranje meje EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob predvideni ukinitvi notranjih mej v okviru EU je potrebno dokončno urediti zemljiškoknjižna stanja in 
lastninskopravna razmerja med lastniki na območju obstoječih mejnih prehodov, s pripravo dolgoročne strategije 
uporabe objektov in infrastrukture.

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

Proračunska postavka je na novo oblikovana. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 140 mio SIT. Aktivnosti se 
bodo nadaljevale v letih 2005 in 2006.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na podlagi delnega posnetka stanja je bilo ugotovljeno, da tudi na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko 
zemljiškoknjižno stanje in lastninskopravna razmera niso ustrezno urejena oziroma rešena. S prenosom pravice 
upravljanja z objekti mejne kontrole na Servis je tako nanj prešla predmetna naloga, vključno s pripravo 

• dolgoročnega programa uporabe in vzdrževanja objektov ter infrastrukture.

4. Planirani indikatorji

Zmanjševanje števila zadev, pri katerih je potrebno urediti zemljiškoknjižna stanja in lastninskopravna razmeija med 
lastniki na območju obstoječih mejnih prehodov.

8460 - Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je prodaja državnega premoženja, ki za potrebe državne uprave ni primemo ali potrebno in iz prihodkov 
financiranje novih nakupov.

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

Po programu prodaje je predvidena prodaja garaž v Rojah (preostanek) in nekaterih zemljišč v lasti RS, ki za 
potrebe državne uprave niso potrebna. Prihodki bodo porabljeni za delno poplačilo finančnih leasingov in s tem 
skrajšanjem dobe odplačila.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Prodaja neuporabnih nepremičnin in financiranje nakupov novih, ki so za potrebe državnih upravnih organov 
primernejše (že sklenjene pogodbe za finančni najem - leasing).

4. Planirani indikatorji

Prihodki do prodaje so ocenjeni za nepremičnine ,ki so predvidene za prodajo (garaže, zemljišča) in bodo v celoti 
porabljeni za delno poplačilo obveznosti iz finančnega najema zaradi skrajšanja dobe odplačila.

8423 - Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi programov prodaje se prodajajo stara in dotrajana vozila Servisa skupnih služb vlade in upravnih enot,ob 
upoštevanju da vozni park sestavljajo vozila nižjega ali nižjega srednjega razreda.

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

Letno je predvidena prodaja 5-8 starih ali karamboliranih vozil.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Prihodki od prodaje se uporabijo za sofinanciranje nakupov novih vozil.

4. Planirani indikatorji

Predvidena je prodaja 5-8 vozil.

161 - Počitniška dejavnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Servis skupnih služb vlade upravlja s počitniškimi kapacitetami, ki jih je v letu 2002 prevzel od bivše APP (okro 
90 enot) in 4 enotami, ki jih je v letu 2003 prevzel od Ministrsdtva za finance. Enote se nahajajo na Hrvaškem, nekaj 
jih je tudi na slovenski obali in v notranjosti SLovenije. Enote se na podlagi razpisov za posameznosezono 
dodeljujejo v koriščenje v 7-dnevnih terminih delavcem, zaposlenim v državnih upravnih organih.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Pri planiranju potrebnih sredstev smo izhajali iz poprečnih stroškov po enoti v preteklih letih, potrebi po obnovi 
drobnega inventarja in rednem vzdrževanju ter predvidene poprečne zasedenosti kapacitet.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N okviru proračunske postavke se financira upravljanje in obratovanje počitniških enot, vključno s stroški rednega 
vzdrževanja in obnove drobnega inventarja, poslovanje je organizirano kot lastna dejavnost, torej se odhodki 
pokrivajo iz prihodkov od oddaje počitniških enot v najem delavcem v državnih upravnih organih.

4. Planirani indikatorji

Predvidena je polna zasedenost počitniških enot ob slovenski obali in na Hrvaškem v poletni sezoni ter okrog 90 
odstotna zasedenost enot v notranjosti Slovenije v zimski sezoni oziroma okrog 70 odstotna zasedenost le-teh v 
poletni sezoni, v vmesnem obdobju so predvidena posamezna oziroma kratkotrajnejša koriščenja (konci tednov, 
prazniki.

Cene najemov temeljijo na lastni ceni, tako da so s prihodki od oddaje v najem pokriti vsi stroški upravljanja, 
obratovanja in vzdrževanja počitniških enot.

8706 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se evidentirajo prihodki od plačanih odškodnih za poškodovana vozila (zavarovalnice).

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

Višina prihodkov temelji na oceni iz preteklih let.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Prihodki se porabijo za sofinanciranje nakupov novih vozil ali za stroške večjih potrebnih popravil na vozilih.

4. Planirani indikatorji

Vsi prihodki se v celoti porabijo za stroške v zvezi z vzdrževanjem (popravili) ali nakupi vozil.

04031502 - Najemnine poslovnih prostorov

1. Opis podprograma

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

2. Pravne podlage

Sklep o organizaciji in delovnem področju Servisa skupnih služb vlade (Ur.l. RS 12/2001).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Na področju Ljubljane je dolgoročni cilj pridobitev čim večje površine lastniških poslovnih prostorov, tudi z leasingi 
oz. finančnimi najemi, ter postopno zniževanje čistih stroškov najemnin. Na področju Slovenije je dolgoročni cilj 
pridobivanje najemnih poslovnih prostorov, ki sojih najemodajalci pripravljeni ustrezno vzdrževati, pri čemer naj bi 
bile cene bistveno nižje od tistih v Ljubljani. Obenem naj bi se vršila tudi postopna koncentracija lokacij, kar bi 
omogočalo boljše sodelovanje upravnih organov na lokalni ravni in racionalnejše poslovanje, ter učinkovito in 
sprotno reševanje prostorske problematike v okviru obstoječega fonda najetih prostorov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Naveden je v okviru obrazložitve posamezne proračunske postavke.

1875 - Najemnine poslovnih prostorov in drugi stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri najemnih razmerjih za ministrstva in vladne službe je predvideno izvajanje že sklenjenih pogodb, načrtovana pa 
so sredstev za začetek najema dodatnih poslovnih prostorov.

Na postavki se zagotavljajo sredstva za plačevanje storitev fizičnega varovanja objektov državnih organov, storitev 
upravljanja za poslovne prostore, obratovalnih stroškov za del prostorov v uporabi državnih organov in za prostore 
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bivše APP ter za plačilo zavarovalnih premij za poslovne prostore oziroma objekte in nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča.

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

Seznam sklenjenih najemnih pogodb in potrjeni predlogi za ureditev novih najemnih razmerij.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N letu 2005 so načrtovana dodatna sredstva za pokritje stroškov najemnin z aposlovne prostore Ministrstva za 
informacijsko družbo na Tržaški 21 v Ljubljani.

6662 - Najemnine poslovnih prostorov uprave na lokalni ravni

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri najemnih razmeijih uprave na lokalni ravni je predvideno izvajanje že sklenjenih pogodb, načrtovana pa so 
sredstev za začetek najema dodatnih poslovnih prostorov.

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

Seznam sklenjenih najemnih pogodb in potrjeni predlogi za ureditev novih najemnih razmerij.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N skladu s programom dolgoročnega reševanja prostorske problematike uprave na lokalni ravni je v letu 2005 
predvidena pridobitev poslovnih prostorov za potrebe UE Mozirje, UE Grosuplje in OGU v Novi Gorici.

4. Planirani indikatorji

Nemoteno zagotavljanje plačil po vseh sklenjenih pogodbah.

04031505 - Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj

1. Opis podprograma

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

2. Pravne podlage

Sklep o organizaciji in delovnem področju Servisa skupnih služb vlade (Ur.l. RS 12/2001).

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Naveden je v okviru obrazložitve posamezne proračunske postavke.

7776 - Najemnine - stanovanja - sredstva od oddaje državnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko in redno vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj.
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2. IzhodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Sredstva na postavki so namenska, zbrana iz prihodkov od najemnin.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Investicijsko in redno vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj.

4. Planirani indikatorji

Ureditev vsaj 5 % vseh najemnih in službenih stanovanj na leto.

08041501 - Vzpostavitev južne meje

1. Opis podprograma

Vlada Republike Slovenije je pooblastila Servis skupnih služb Vlade za vodenje investicij in investicijskega 
vzdrževanja na vseh mejnih prehodih v Republiki Sloveniji. Kot posebno nalogo je izpostavila projekt vzpostavitve 

■ bodoče zunanje meje Evropske unije, kar pomeni ureditev problematike mejnih prehodov na meji z Republiko
Hrvaško. Mejni prehodi na meji z Republiko Hrvaško so bili zgrajeni neposredno po osamosvojitvi, postopki 
odkupa potrebnih zemljišč in legalizacije gradnje so bili sicer začeti, vendar nedokončani, prometne obremenitve so 
se v zadnjih letih bistveno povečale, predvsem pa obstoječi prehodi ne ustrezajo schengenskim standardom.

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

2. Pravne podlage

Zakon o ureditvi določenih vprašanja v zvezi z graditvijo na mejnih prehodih (Ur.l. RS 111/01)

Sklep Vlade Republike Slovenije štev. 003-06/2001-1 z dne 01.02.2001

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Mejni prehodi II. prioritete - Sečovlje, Sočerga, Starod, Rigonce, Zavrč, Središče ob Dravi: nadaljevanje aktivnosti 
po sprejetem terminskem planu: odkupi zemljišč, izdelava investicijske in projektne dokumentacije, pridobivanje 
upravnih dovoljenj, legalizacija in sanacija obstoječih mejnih prehodov ter novogradnje.

Mejni prehodi III. prioritete - Petišovci, Gibina, Ormož, Dobovec, Bistrica ob Sotli, Vinica, Petrina, Babno Polje, 
Dragonja, Imeno, Orešje: nadaljevanje aktivnosti po sprejetem terminskem planu: odkupi zemljišč, izdelava 
investicijske in projektne dokumentacije, pridobivanje upravnih dovoljenj, legalizacija in sanacija obstoječih mejnih 
prehodov.

1094 - Ureditev bodoče zunanje meje EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju izgradnje bodoče zunanje meje EU so sredstva namenjena mejnim prehodom iz druge in tretje 
prioritete za: nakupe zemljišč, pridobivanje strokovnih podlag, investicijske in projektne dokumentacije, upravnih 
dovoljenj in izgradnje.

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

Izračuni predlogov pravic prabe temeljijo na:

podlagi različnih faz izvesticijske dokumentacije,
podlagi izdelanih projektanskih ocen,
podlagi že sklenjenih pogodb z izvajalci del in pogodb o odkupu zemljišč.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

1520-01-9006

Mejni prehodi II. Prioritete - Sečovlje, Sočerga, Starod, Rigonce, Zavrč, Središče ob Dravi: nadaljevanje aktivnosti 
po sprejetem terminskem planu: odkupi zemljišč, izdelava investicijske in projektne dokumentacije, pridobivanje 
upravnih dovoljenj, legalizacija in sanacija obstoječih mejnih prehodov ter novogradnje.

1520-01-9007

Mejni prehodi III. Prioritete - Petišovci, Gibina, Ormož, Dobovec, Bistrica ob Sotli, Vinica, Petrina, Babno Polje, 
Dragonja, Imeno, Orešje: nadaljevanje aktivnosti po sprejetem terminskem planu: odkupi zemljišč, izdelava 
investicijske in projektne dokumentacije, pridobivanje upravnih dovoljenj, legalizacija in sanacija obstoječih mejnih 
prehodov.

4. Planirani indikatorji

Izpolnjevanje standardov in zahtev s strani strokovnih služb EU.

04021501 - Izgradnja in delovanje centralne informacijske infrastrukture

1. Opis podprograma

V okviru podprograma izgradnje in dograjevanja centralne in lokalne informacijske infrastrukture gre za 
nadaljevanje investicijskih delov obstoječih projektov: zagotavljanje ustreznih kapacitet centralnega računalnika in 
skupnih strežnikov (podatkovni center - PDC); skupno komunikacijsko omrežje državnih organov - HKOM; enotne 
metodologije, strategije in standardi; lokalna programska oprema in aplikacije za skupne funkcije po državnih 
organih; lokalna strojna in komunikacijska oprema po upravnih enotah; lokalna programska oprema in aplikacije za 
skupne funkcije po upravnih enotah, skupne aplikacije v upravnih enotah RS; širitev uporabe digitalnih podpisov; 
sistem zaščite in varovanja ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in 
nemotenega izvajanja vseh navedenih projektov in nalog.

2. Pravne podlage

Zakonska podlaga CVI je Sklep o organizaciji in delovnem področju Centra Vlade Republike Slovenije za 
informatiko (Ur. 1. RS št. 12/2001).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem izgradnja informacijske infrastrukture in dvig nivoja informacijske 
opremljenosti javne uprave RS. Reforma javne uprave RS, v vseh vejah oblasti, in na ključnih delovnih področjih 
javne uprave RS se odraža predvsem v informatizaciji upravnih enot in vseh podpornih projektov, ki botrujejo temu, 
da državno upravo tudi skozi celovito prenovo poslovanja na elektronski način približamo državljanom. Prehod v 
informacijsko družbo je edina možna pot v prihodnost in način za izboljšanje svojega položaja v Evropi. Z 
usmeritvami slovenske države in njene državne uprave je bila kot eno izmed ključnih področij izpostavljena 
informacijska družba. Najrazvitejše države so se pomembnosti prehoda v informacijsko družbo z novim 
tehnološkim impulzom pričele zavedati že v osemdesetih letih.

Z uvedbo in izgradnjo pogojev za prehod na elektronsko poslovanje v javne upravo se želijo doseči nekateri 
konkretni cilji, ki jih lahko strnemo v naslednjih točkah:

zagotoviti enostaven, hiter, kakovosten, prijazen in poceni dostop uporabnikom do informacij in storitev 
javne uprave RS s pomočjo sodobne informacijsko - telekomunikacijske tehnologije, oziroma z drugimi 
besedami, približati funkcije javne uprave ljudem,
vzpodbujati vse vidike e-poslovanja in možnosti dostopa do informacij in storitev javnega sektorja ter s tem 
višati splošni življenjski standard, 
povezati državno in javno upravo v enoten portal, 
zagotoviti enakomernejši in hitrejši razvoj na regionalnem nivoju, 
avtomatizirati delovne procese j avne uprave RS, 
avtomatizirati in povečati transparentnost pri oddaji javnih naročil, 
pospešiti prehod v informacijsko družbo in 
vzpostaviti e-demokracijo.
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Vsak strateški cilj si lahko predstavljamo kot neko množico opravil ali nalog, ki jih je potrebno izvesti za uresničitev 
tega cilja. Izvedba vseh opravil ali nalog in s tem uresničitev vseh ciljev bo privedla do uresničitve globalnega cilja 
javne uprave, kije uvedba e-poslovanja na vseh ključnih delovnih področjih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilji podprograma v letu 2005 so zagotovitev zadostnih kapacitet podatkovnega centra (dodatna centralna 
strežniška, pomnilniška, sistemska in aplikativna programska oprema), nadaljevanje izgradnje komunikacijskega 
omrežja državnih organov - HKOM, s poudarkom na varovanju in zaščiti (nova vozlišča, zviševanje hitrosti in 
propustnosti linij, strojna in programska oprema za varovanje prenosa podatkov), storitve na področju povezovanja 
lokalnih računalniških omrežjih državnih organov s centralnimi podatkovnimi strežniki, storitve elektronske pošte in 
izmenjave podatkov (iz centralnih registrov in baz podatkov) in povezljivost v druga javna omrežja (Internet, 
Intranet, Extranet).

3103 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Centru Vlade RS za informatiko je trenutno zaposlenih 84 oseb. Izobrazbena struktura zaposlenih je sledeča: 
2,44% zaposlenih ima manj kot V. stopnjo izobrazbe, 19,51% zaposlenih ima V. stopnjo izobrazbe, 8,54% 
zaposlenih ima VI. stopnjo izobrazbe, 43,90% zaposlenih ima VIL stopnjo izobrazbe, 21,95% zaposlenih ima VIII. 
stopnjo izobrazbe ter 3,66% zaposlenih ima IX. stopnjo izobrazbe. Zaradi visokega deleža visoko izobraženih 
zaposlenih jev Centru Vlade RS za informatiko 51 delavcev z nazivom višjega upravnega delavca.

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

Izhodišča oziroma indikatorji, na katerih temeljijo predlogi pravic porabe so zgoraj našteti predpisi.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N okviru proračunske postavke ni predvidenih projektov.

4. Planirani indikatorji

V okviru procesa kadrovanja je planiran indikator odsotnost z dela. Na podlagi tega indikatorja se mesečno 
obračunava prevoz in prehrana. Pravna podlaga za izračun prevoza je Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo 
in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih, za izračun prehrane pa Ugotovitveni sklep o višini regresa 
za prehrano, sprejet na podlagi Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in objavljen v Uradnem listu RS.

3427 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka materialnih stroškov zajema pokrivanje obveznosti, ki nastanejo kot posledica delovanja CVI 
kot državnega organa in so namenjena lastnim potrebam CVI. Vanjo so tako vključeni stroški pisarniškega 
materiala, čistilnega materiala, varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, strokovna literatura, 
knjige, drobno orodje in naprave, porabo energije, telefoni, poštnina, gorivo, izdatki za službena potovanja, tekoče 
vzdrževanje poslovnih objektov in drugi operativni stroški

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

Izhodišče za pripravo predloga pravic porabe so sklenjene pogodbe in predvidevanja na podlagi analize preteklih let

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru poračuske postavke ni projektov

4. Planirani indikatorji

potroški sredstev na zaposlenega
potroški sredstev glede na kvadraturo poslovnih prostorov 
število uspešno zaključenih šolanj po pogodbi s CVI 
strošek izobraževanja na zaposlenega 
število izobraževalnih dni na zaposlenega

2838 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost v okviru proračunske postavke: ohranitev nivoja obsega podatkovnega centra na lokaciji CVI (dodatna 
centralna strežniška, pomnilniška, sistemska in aplikativna programska oprema), nabave lokalne računalniške 
strojne in programske in mrežne opreme za upravne enote ter razvoj, implementacija aplikativne opreme ali njeno 
povezovanje za skupne funkcije in podatkovna jedra državne uprave in posebej za upravne enote ter nadaljevanje 
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izgradnje komunikacijskega omrežja državnih organov - HKOM, s poudarkom na varovanju in zaščiti (nova 
vozlišča, zviševanje hitrosti in propustnosti linij, strojna in programska oprema za varovanje prenosa podatkov.

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

Pravice porabe so izračunane na podlagi ocene gibanja obveznosti in evidentiranja obstoječih obveznosti iz naslova 
investicij v skladu z načrtom projektov NRP

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti zajemajo investicije v infrastrukturno opremo (nakup strežnikov, interne komunikacijske opreme, izvajanje 
obnove pošlo vanja)oziroma plačilo obveznosti iz tovrstnih nakupov v preteklih letih. Podatkovni Center izvaja 
informacijske storitve za celotno državno upravo.

Projekti zajemajo izgradnjo skupne komunikacijske hrbtenice, vzpostavitev novih vozlišč, povečanje prepustnosti 
medkrajevnih povezav, razvoj storitev interneta, intraneta, extraneta in drugih storitev, razširitev in posodobitev 
centralnih spletnih strežnikov, razvoj elektronske pošte, podpore drugim sistemom izmenjave elektronskih sporočil.

Projekti zajemajo investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov in upravnih enot Vsebujejo: nakup 
novih strežnikov za CVI, nakup kom. opreme za podporo tiskovnih središč, delovnih postaj in strežnikov, 
tiskalnikov, nadgradnje strojne opreme na CVI in državnih organov, varovanje strežniških kapacitet, postavljanje 
infrastrukture za varnostno shranjevanje (pilot) in nakup opreme za pilotski projekt (strežnik, arhivske enote, 
licence,...).

Projekti zajemajo nabavo licenc za Microsoft, Lotus Notes in ostalo programsko opremo na delovnih postajah za 
potrebe Centra vlade za informatiko in upravnih enot.

Razvoj E-poslovanja v upravi zahteva neprestano večanje licenc, razširitev infrastrukture in po zakonu določenega 
spremljanja vseh potrebnih podatkov o imetnikih digitalnih potrdil.

Projekti zajemajo izgradnjo aplikacij in postopkov e-uprave za potrebe državnih organov in upravnih enot nasproti 
gospodarstvu in občanom.

4. Planirani indikatorji

obremenitve centralnega računalniškega sistema
število uporabnikov vključenih v podatkovno omrežje HKOM
prirast števila uporabnikov vključenih v podatkovno omrežje HKOM
število izgradenj lokalnih računalniških omrežij
število novih modulov na obstoječih računalniških aplikacijah
število novih računalniških aplikacij
število novih poštnih predalov

1336 - Neprekinjeno poslovanje javne uprave v izjemnih razmerah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsebina proračunske postavke zajema izgradnjo sistema neprekinjenega delovanja podatkovne (PDC) in 
komunikacijske infrastrukture HKOM, vse storitve in podatkovne povezave, s katerimi upravlja CVI in sklop 
informacijskih sistemov e-Uprava v režimu "24x7” ter tudi zagotavljanje delovanja v izrednih razmerah (delovanje 
PDC na nadomestnih lokacijah, vzpostavljene obhodne komunikacijske poti, .....). V proračunsko postavko je
vključeno tudi pokrivanje vseh obveznosti, ki nastanejo kot posledica vzdrževanja - zagotavljanja delovanja do sedaj 
izgrajenega sistema.

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

Finančna ocena pravic porabe je izdelana na podlagi letnih vrednosti sklenjenih pogodb za vzdrževanje sistema, ki 
predstavlja fiksno obveznost CVI in ocene gibanja potrebnih tekočih investicij v prihodnjih letih v skladu s projekti 
NRP.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V skupino so vključeni izključno projekti, ki opredeljujejo izgradnjo sistema obratovanja v izrednih razmerah in 
projekti vzdrževanja sistema obratovanja v izrednih razmerah.

4. Planirani indikatorji

število izgrajenih obhodnih poti
obseg rezervnih pomnilniških kapacitet
pokritost glavnih komunikacijskih vozlišč z obhodnimi potmi

poročevalec, št. 83/VIII 2492
13. oktober 20^



900 - Posvetovanje INDO

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je evidentirana lastna dejavnost C VI - organizacija letnega posveta INDO.

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

Ocena je pripravljena na podlagi pričakovanih minimalnih realizacij v okviru lastne dejavnosti.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke ni projektov

4. Planirani indikatorji

število udeležencev posveta

122 - Priklop na komunikacijsko državno omrežje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prorčunska postavka evidentira lastno dejavnost CVI - priklop na komunikacijsko omrežje državnih organov za 
subjekte, ki niso del javne uprave, a jim je zaradi zakonskih določil omogočen dostop do različnih evidenc katerih 
skrbnik jej avna uprava.

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

Ocena je pripravljena na podlagi predvidenih minimalnih realizacij v okviru lastne dejavnosti.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N okviru proračunske postavke ni projektov.

4. Planirani indikatorji

število vključenih ne-proračunskih subjektov v HKOM

8715 - Informacijska oprema - sredstva odškodnine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunskih postavki so evidentirana sredstva, ki jih CVI prejme kot refundacijo za uveljavljene škodne 
zahtevke

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

V predlogu pravic porabe so predvideni minimalni zneski ob upoštevanju podaljševanja garancijskih rokov za novo 
informacijsko opremo

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru postavke ni projektov

4. Planirani indikatorji

odstotek refundacije glede na škodne zahtevke
odstotek refundacije glede na vrednost zavarovane opreme
odstotek refundacije glede na letno premijo

04021504 - Delovanje informacijske telekomunikacijske tehnologije

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za zagotavljanje stalnega in neprekinjenega vzdrževanja 
vse centralne računalniške in komunikacijske opreme za potrebe državnih organov in upravnih enot, in najemnine za 
komunikacijske povezave. Sredstva služijo tudi za enotno vzdrževanje aplikativne programske opreme za skupne 
funkcije državnih organov in upravnih enot, ter pokrivanje obveznosti iz naslova izobraževanja na področju 
informatizacije (za informatike in uporabnike za standardna orodja in aplikacije za skupne funkcije državnih 
organov in upravnih enot).

2. Pravne podlage

Zakonska podlaga CVI je Sklep o organizaciji in delovnem področju Centra Vlade Republike Slovenije za 
informatiko (Ur. 1. RS št. 12/2001).
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3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem ohranjanje nivoja dosežene stopnje informatiziranosti in zagotavljanje 
delovanja vseh vitalnih funkcij države z vidika informatike. Podprogram tako zajema večino fiksnih obveznosti CVI 
na podlagi sklenjenih pogodb za zagotavljanje stalnega in neprekinjenega vzdrževanja vse centralne računalniške in 
komunikacijske opreme za potrebe državnih organov in upravnih enot, skupaj za zakupninami komunikacijskih 
vodov, izobraževanjem in svetovanjem s področja informacijske tehnologije.

Prehod na elektronsko poslovanje v javni uprave ne pomeni le informatizacije za namene neposrednih storitev 
državljanom, temveč tud? za prenovo tistih aktivnosti, kijih državna uprava potrebuje bodisi za optimizacijo svojega 
dela, bodisi za interakcijo z gospodarstvom.

Glavna značilnost in prednost nove informacijske družbe je e-poslovanje. Na poti v novo družbo bo torej največji 
poudarek na uvajanju e-poslovanja, med drugim tudi v javno upravo RS. Uvedbo e-poslovanja v javno upravo bi 
tako lahko opredelili kot njen globalni cilj. Brez zanesljivega delovanja obstoječe informacijske opreme izvedba teh 
ciljev ni možna, zato so dolgoročni cilji podprograma:

odpreti informacijske vire javne uprave RS tudi v širšem smislu v svetovna omrežja, 
racionalizirati poslovanje javne uprave RS oziroma povečati dodano vrednost ob nizkih stroških e- 
poslovanja javne uprave RS,
skrajšati odzivne čase na zahteve uporabnikov storitev javne uprave RS ter s tem dosledneje upoštevati 
javno mnenje in pobude javnosti, 
doseči kakovostnejše sodelovanje med javno upravo RS in uporabniki oz. prebivalci,

- omogočiti večji pregled nad delovanjem javne uprave RS, 
znižati stroške poslovanja javne uprave.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Tudi v letu 2005 so cilji podprograma nadaljnje zagotavljanje stalnega in neprekinjenega vzdrževanja vse centralne 
računalniške in komunikacijske opreme za potrebe državnih organov in upravnih enot ter lokalne za potrebe 
upravnih enot, enotno vzdrževanje aplikativne programske opreme za skupne fiinkcije državnih organov in upravnih 
enot vključno s financiranjem vozlišč za priklop občin na komunikacijsko omrežje državnih organov.

Namen podprograma je tudi nadaljnje zagotavljanje pokrivanja obveznosti iz naslova izobraževanja na področju 
informatizacije (za informatike in uporabnike za standardna orodja in aplikacije za skupne funkcije državnih 
organov in upravnih enot) ter svetovanja za različne strokovne naloge povezane z delovanjem oziroma uporabo 
informacijske tehnologije v državnih organih.

V okviru podprograma bo zagotovljeno tudi nadaljevanje izvajanja najema in zakupa telekomunikacijskih vodov, 
prostorov, sistemske in aplikativne programske opreme, orodij podatkovnega centra in obratovanja lokacije 
podatkovnega centra oziroma CVI, vzdrževanje lokalne namizne in mrežne opreme po UE ter izobraževanje 
uporabnikov in informatikov za sistemska, standardna orodja, aplikacije za skupne funkcije in sistem zaščite in 
varovanja.

1201 - Financiranje povezave občin na HKOM - vozlišča

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema priklop občin na komunikacijsko omrežje državnih organov in vzdrževanje vozlišč 
potrebnih za te priklope.

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

Pravice porabe so izračunane na podlagi ocene gibanja obveznosti in evidentiranja obstoječih obveznosti iz naslova 
investicij v skladu z načrtom projektov NRP

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti s področja informatizacije občin vsebujejo vzpostavitev novih, razširitev in posodobitev obstoječih vozlišč 
omrežja HKOM za potrebe občin.

4. Planirani indikatorji

število priključenih občin na podatkovno omrežje državnih organov

'6457 - Vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavlja finančna sredstva za stalno in neprekinjeno vzdrževanje vse centralne 
računalniške in komunikacijske opreme za potrebe državnih organov, zagotavlja se enotno vzdrževanje aplikativne 
programske opreme za skupne fiinkcije državnih organov, stroške najema in zakupa telekomunikacijskih vodov, 

poročevalec, št. 83/VIII 2494
13. oktober 20$



prostorov, sistemske in aplikativne programske opreme, orodij podatkovnega centra in vse vrste stroškov 
obratovanja lokacije podatkovnega centra oziroma CVI in izobraževanje na področju informatizacije (za 
informatike in uporabnike za standardna orodja in aplikacije za skupne funkcije državnih organov).

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

Izračuni predlogov pravic temeljijo na že sklenjenih večletnih pogodbah, v manjši meri pa na predvidevanjih o 
stanju na projektih v prihodnjih časovnih obdobjih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti v okviru katerih gre za 24 x 7 ur zagotavljanja delovanja osrednjega podatkovnega in transakcijskega 
strežnika na CVI. Svoje storitve nudi vsem državnim organom, največji uporabniki pa so: Ministrstvo za finance, 
Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve in Statistični urad RS.

V okviru podatkovnega centra CVI je organizirana tudi storitev masovnega izpisa, zgibanja in direktnega pošiljanja 
(npr.: laserski izpisi odločb za dohodnino, volilnih imenikov in glasovnic, obrazcev za carinsko upravo itd.).

V okviru podatkovnega centra projekti predvsem zajemajo: zagotavljanje delovanja (najemnine za sistemski prostor, 
zagotavljanje hladilne tehnike in neprekinjenega napajanja, materialni in obratovalni stroški), zagotavljanje 
vzdrževanja strojne opreme (strežniki, naprave za arhiviranje, komunikacijska oprema PDC), zagotavljanje zaščite 
in varovanja, obratovalne varnosti ter arhiviranja (varovanje centralnih podatkov, shranjevanje centralnih podatkov, 
tudi masovno arhiviranje in varovanje podatkov na centralnem robotu), zagotavljanje sistemske podpore in 
aplikativna podpora kompleksnim informacijskim sistemom kot so (proračun, carinski, davčni, okolje in prostor, 
pravosodni, statistični, drugi), najemnina za sistemsko in programsko opremo (IBM, Oracle, Informix, drugo),

Pri izvedbi projektov povezanih s HROM - skupnim komunikacijskim omrežjem gre predvsem za upravljanje, 
nadziranje in varovanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov RS. V okvir vzdrževanja skupne 
komunikacijske hrbtenice in priključkov na posameznih državnih organih sodijo: zagotavljanje delovanja, 
najemnina in zakup lokalnih in medkrajevnih komunikacijskih vodov, stroški najema prostora za vozlišča in poraba 
električne energije. V okviru projekta se plačuje najemnina za prostore, kjer se nahajajo vozlišča. Glavni del 
projekta je namenjen pokritju krovne pogodbe z družbo Telekom d.d. in ostalim usposobljenim operaterjem. V te 
pogodbe so zajeti vsi najeti podatkovni vodi (lokalni in medkrajevni), najem prostorov za vozlišča, najem kabelske 
kanalizacije ter podatkovni vod za misijo Bruselj. V okviru predvidenih sredstev je potrebno obdržati obstoječe 
stanje glede že vzpostavljenih lokalnih hitrosti podatkovnih vodov, ter vklop ATM vozlišč, zavarovanje opreme, 
vzdrževanje opreme vozlišč podatkovne hrbtenice in lokalnih pristopnih komunikacijskih naprav. V okviru projekta 
se pokriva vzdrževanje komunikacijske opreme s strani dobaviteljev. Prav tako se v okviru projekta pokriva 
povezovanje lokalnih omrežij z našo komunikacijsko opremo. V okvir projekta sodi tudi projektno svetovanje ter 
ostale operativne zadeve (nameščanje in konfiguriranje usmeijevalnikov, 24 uma dežurna služba za Carinsko 
upravo, ...), vzdrževanje komunikacijske opreme na hrbtenici omrežja. Projekt je namenjen vzdrževanju strojne in 
programske opreme na hrbtenici omrežja kot je centralni sistem elektronske pošte, nadzornih postaj, požarnih 
pregrad, spletnih strežnikov in podobno, telefonske storitve za potrebe omrežja. Projekt je namenjen poravnavi 
stroškov opreme namenjene klicnim dostopom (naročnina za telefonske priključke,...), ter stroškom 080 številke, 
preko katere določeni organi klicno dostopajo v omrežje), sistemska podpora, upravljanje in nadzor nadzornih 
sistemov in spletnih strežnikov,

Projekti s področja lokalne strojne in komunikacijske opreme zajemajo: zagotavljanje operativnega delovanja 
računalniške in lokalne mrežne opreme po posameznih lokacijah državnih organov RS. CVI bo zagotavljal na 
svojih postavkah nujni skupni del podpore obratovanju strojne in komunikacijske opreme.

Projekti s področja lokalne programske opreme in aplikacij za skupne funkcije državnih organov zajemajo: 
zagotavljanje legalizacije, inštalacij, uvajanja in pomoči pri uporabi standardnih programskih orodij na lokalni 
opremi državnih organov RS. Poleg tega pa tudi stalno in nemoteno vzdrževanje stabilnega enotnega okolja na 
lokalnih mrežah in delovnih mestih. CVI bo zagotavljal na svojih postavkah nujni skupni del podpore obratovanju 
programske opreme in skupnih aplikacij.

Ostali podprojekti v istem sklopu zajemajo: podporo odjemalcem informacijskih storitev - DO (izvajanje dveh ravni 
storitev podpore uporabnikom in zagotavljanje delovanja uporabniških delovnih postaj na državnih organih.

Projekt izobraževanja s področja informatike za državne organe ima za nalogo izvedbo plana izobraževanja za vse 
delavce državnih organov RS, ki uporabljajo: standardna programska orodja, izdelane aplikacije za skupne funkcije 
državne uprave in zagotavljajo sistemsko pomoč v svojih lokalnih okoljih. Vanj sodi tudi usposabljanje na 
področjih: projektnega dela, planiranja in razvoja informacijskih sistemov, odločanja in drugo.

Projekti, kijih izvaja agencija za certificiranje javnih ključev zajemajo vzdrževanje ustreznih licenc za programsko 
opremo, ki posameznim uporabnikom omogoča uporabo kriptimih sredstev (kriptiranje elektronske pošte, 
kriptiranje zaupnih podatkov, podpisovanje sporočil, vzpostavo kriptimih povezav med lokacijami,...).
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Projekti e-uprava zajemajo neposredno obliko realizacije sprejete strategije uvajanja elektronskega poslovanja v 
javno upravo in vsebuje tako samostojne aplikativne projekte in skupne tehnološke naloge, ki sodijo v nabor 
standardnih dejavnosti CVI-ja.

V ta okvir sodijo enotni državni portal, e-upravne zadeve: e-vloge, izpiski, ISPO - informacijski podportal za 
odločanje, e-takse, e-notar, elektronska - vzdrževanje, implementacija in pomoč uporabnikom.

4. Planirani indikatorji

razširjenost EMRIS in MVPDU/IT v državni upravi 
zasedenost HKOM do uporabnika
število posodobitev lokalnih računalniških mrež na letni ravni
število nadgradenj lokalnih računalniških mrež na letni ravni
število ukinjenih računalniških aplikacij
število udeležencev izobraževanj v državnih organih
število nepredvidenih zaustavitev sistema

6512 - Vzdrževanje informacijskega sistema v upravnih enotah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavlja finančna sredstva za stalno in neprekinjeno vzdrževanje vse centralne 
računalniške in komunikacijske opreme za potrebe upravnih enot, zagotavlja se enotno vzdrževanje aplikativne 
programske opreme za skupne funkcije upravnih enot in izobraževanje na področju informatizacije (za informatike 
in uporabnike za standardna orodja in aplikacije za upravne enote).

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

Izračuni predlogov pravic temeljijo na že sklenjenih večletnih pogodbah, v manjši meri pa na predvidevanjih o 
stanju na projektih v prihodnjih časovnih obdobjih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti s področja lokalne strojne in komunikacijske opreme po upravnih enotah zajemajo zagotavljanje 
operativnega delovanja računalniške in lokalne mrežne opreme po posameznih lokacijah upravnih enot RS, in sicer 
vzdrževanje opreme (zagotavljanje storitev tekočega vzdrževanja lokalne strojne (strežniki, delovne postaje, 
tiskalniki, drugo) in komunikacijske (mrežne) opreme v istem funkcionalnem obsegu po upravnih enotah), 
zavarovanje opreme (zagotavljanje zavarovanja celotne strojne in mrežne (komunikacijske) opreme v upravnih 
enotah).

Projekti s področja lokalne programske opreme in aplikacije za skupne funkcije po upravnih enotah zajemajo stalno 
in nemoteno vzdrževanje stabilnega enotnega okolja na lokalnih mrežah in delovnih mestih. Gre za podporo 
odjemalcem informacijskih storitev - UE (izvajanje dveh ravni storitev podpore uporabnikom in zagotavljanje 
delovanja uporabniških delovnih postaj na upravnih enotah. Zajema naslednje aktivnosti: koordinacijo različnih 
nivojev in vsebin podpore, vzdrževanje Enotnega programskega okolja in okolja Lotus Notes na lokacijah, pomoč 
pri uporabi in namestitvah ter odpravljanju napak pri delovanju standardnih programskih orodij in aplikacij za 
skupne funkcije v upravnih enotah) ter SPIS v UE - inštalacije, uvajanje, vzdrževanje in pomoč.

Projekti s področja izobraževanja s področja informatike za upravne enote zajemajo izobraževanje za vse delavce 
upravnih enot RS, ki uporabljajo standardna programska orodja, izdelane aplikacije in zagotavljajo sistemsko pomoč 
v svojih lokalnih okoljih. Gre predvsem za usposabljanje na področjih projektnega dela, planiranja in razvoja 
informacijskih sistemov, odločanja in drugo (seminarji, tečaji).

Projekti s področja e-uprave zajemajo: prenovo poslovanja UE (snemanje postopkov, verificiranje, objava na 
Intranetu in Internetu - aktivnosti vzdrževanja, implementiranja in pomoči uporabnikom), e-postopke - enotne 
domače strani vseh UE (izdelava in objava enotnih informacijskih vsebin UE na Intranetu (za referente UE) in na 
Internetu (za stranke UE) )- aktivnosti vzdrževanja, implementiranja in pomoči uporabnikom, informacijsko 
podpora okencem UE na področju UNZ - aktivnosti vzdrževanja, implementiranja in pomoči uporabnikom.

4. Planirani indikatorji

zasedenost HKOM do uporabnika
število posodobitev lokalnih računalniških mrež na letni ravni
število nadgradenj lokalnih računalniških mrež na letni ravni
število ukinjenih računalniških aplikacij
število udeležencev izobraževanj v upravnih enotah
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18041503 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

1. Opis podprograma

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

. reševanje odprtih vprašanj verskih skupnosti.

2. Pravne podlage

Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti (Uradni list SRS, št 15/76,42/86 ter RS št. 22/81). 
Sklep o ustanovitvi Urada Vlade RS za verske skupnosti (Uradni list RS, št 72/93).

3. Dolgoročni cilji podprograma

1. Uresničevanje ustavno zagotovljenih pravic na področju vere.
2. Priprava Zakona o verskih skupnostih.
3. Izvrševanje Sklepa vlade št. 422-05/90-2/2-8 z dne 19.8.1991.
4. Zagotavljanje strokovne, organizacijske in administrativne podpore Komisiji Vlade RS za reševanje odprtih 

vprašanj verskih skupnosti; sporazumi z verskimi skupnostmi.
5. Redni strokovni posveti med zastopniki Vlade in zastopniki verskih skupnostih.
6. Organizacija božično novoletnih sprejemov za predstavnike verskih skupnosti v RS.
7. Urad spremlja in pomaga urejati položaj verskih skupnosti, vodi evidenco verskih skupnosti, ki delujejo v RS in 

izdaja potrdila o prijavi ustanovitve in prenehanju njihovega delovanja. Verskim skupnostim nudi strokovno 
pomoč: obvešča jih o predpisih, o drugih aktih ali ukrepih, ki zadevajo njihovo delovanje in pripravlja delovne 
sestanke in posvete ter sprejeme za njihove predstavnike. Pri reševanju odprtih vprašanj verskih skupnosti 
sodeluje z ministrstvi, z drugimi državnimi in lokalnimi organi in organizacijami.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

1. Uresničevanje Zakona o verskih skupnostih.
2. Dvostranski sporazumi z verskimi skupnostmi.
3. Finančna pomoč verskim skupnostim.

4736- Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2005 so načrtovana sredstva za plače za šest oseb: direktor, dva svetovalca vlade, podsekretar, svetovalka 1., 
tajnica direktorja. Predvidena so sredstva za plače ter napredovanje delavcev, obvezne dodatke in jubilejne nagrade.

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

Pri izračunu plač smo upoštevali indeks predvidene rasti glede na leto 2004. Predvidena so sredstva za plačilo 
premij za KDPZ in sredstva za izvedbo ZSPJS.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 so upoštevana predvidena napredovanja delavcev (2,5 koeficienta), obvezni dodatki in jubilejne 
nagrade.

4. Planirani indikatorji

uspešnost delavcev pri opravljanju nalog
pogoji za napredovanje 

4720 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urad je predvidel izdatke za kritje obratovalnih stroškov, za nujna izobraževanja sodelavcev s področja državne 
uprave ter notranjega prava EU doma in v tujini, sredstva za zagotovitev organizacije posvetov s predstavniki 
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verskih skupnosti ter sredstva, ki so potrebna za zagotavljanje administrativne podpore Komisiji za reševanje 
odprtih vprašanj verskih skupnosti.

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

Proračunskim sredstvom za leto 2004 so odšteti stroški, ki so bili vezani na projekte v letu 2004. Dobljena višina 
sredstev je pomnožena z indeksom predvidene rasti cen v letu 2005 (4,2%).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Urad je predvidel sredstva za obratovalne stroške Urada.

4. Planirani indikatorji

podpisani sporazumi z verskimi skupnostmi, 
število organiziranih posvetov, 
spremljanje gibanja udeležbe na posvetih, 
število izobraževanj, ki se jih bodo udeležili sodelavci.

2844 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnovitev informacijske opreme Urada.

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

Za izhodišče izračuna smo vzeli predvideno višino sredstev, potrebnih za obnovitev informacijske opreme Urada. 
Višino vrednosti posameznih komponent smo pridobili na CVI.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Predviden je nakup dveh računalnikov in enega tiskalnika ter novega faksa.

4. Planirani indikatorji

realizacija nabav

6209 - Pomoč verskim skupnostim

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predvideni vsoti sredstev za leto 2004 smo dodali koeficient rasti plač (1.015) ter koeficient rasti na realni ravni 
(1.042) vskupni višini 1.057.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Urad namenja pomoč verskim skupnostim, ki so ustanovljene po Zakonu o pravnem položaju verskih skupnosti in ki 
pravočasno zaprosijo za pomoč.

4. Planirani indikatorji

realizacija izplačil

4702 - Prispevki duhovnikom

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urad krije prispevke za zavarovanje duhovnikov na podlagi Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti RS 
(Uradni list SRS, št. 15/76 in 42/86, Uradni list RS, št. 22/9l)in sklepa Izvršnega sveta 422 - 05/90 - 2/4 - 8, 65. seja 
z dne 18.3.1991. Gre za povračilo sredstev za prispevke po najnižji pokojninski osnovi.

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

Upoštevali smo višino najnižje pokojninske osnove (89.276 SIT), stalni koeficient 1.58982, prispevno stopnjo 
delodajalca za pokojninsko zavarovanje v višini 8,85% in za zdravstveno zavarovanje v višini 7,04%.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Urad krije stroške zavarovanja duhovnikov šestih verskih skupnosti - prispevek delodajalca na osnovi najnižje 
pokojninske osnove.
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4. Planirani indikatorji

realizacija izplačil

07021501 - Varovanje tajnih podatkov

2232 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače zaposlenim, vključno s sredstvi za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja ter sredstvi za izvedbo 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

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

Izhodišča in kazalci so narejeni na podlagi proračunskega leta 2004. Predvidena sredstva ne omogočajo dodatnih 
zaposlitev.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Urad bo z obstoječo kadrovsko zasedbo opravljal dela in naloge, ki so opredeljene v ustanovitvenem aktu ter 
Zakonu o tajnih podatkih.

4. Planirani indikatorji

Urad se želi v skladu s sprejeto sistemizacijo kadrovsko okrepiti.

2233 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za normalno poslovanje Urada za varovanje tajnih 
podatkov.

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

Izračun višine sredstev je bil narejenen na podlagi predvidene porabe sredstev v letu 2004.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namensko porabila za realizacijo sledečih projektov:

tekoči stroški (pisarniški material, komunalalne storitve, električna energija, gorivo, telefon, časopis..), 
vzdrževanje in čiščenje poslovnih prostorov, 
potni stroški,
strokovno izobraževanje zaposlenih,
prevajalske storitve,
najemnina za poslovne prostore,
reprezentanca
najem vozil...

4. Planirani indikatorji

Pri načrtovanju smo kljub temu, da sprejeta sistemizacija omogoča dodatne zaposlitve, materialna sredstva planirali 
samo za trenutno zaposlene v uradu.

2234 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Planirani indikatorji

V kolikor urad v letu 2004 ne bo uspel najti in realizirati selitve na lokacijo, ki bo zadostila vsem varnostnim 
standardom zveze NATO in EU, bo z omenjenimi aktivnostmi nadaljeval.
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SPU/PU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

tisoč tolarjih15 VLADNE SLUŽBE

SPU/PU/PPP/GPR/PPR

Predlog sprememb 
proračuna 2004 j 

(D

Strukt. sprem, 
rroračuna 2004

(2)

Predlog Strukt. predloga Indeks

(5H3y(O
proračuna 2005

(3)
proračuna 2005

(4)

|15 jVLADNE SLUŽBE “11 35.423.579 JI loo,ooi r 25.006.532 | f loo,ooi r 70,6]

|1511 ^Generalni sekretariat vlade “il 3.039341 ir 8.58Ì 1 3.110.507 i [" 12,4411“ 1023Ì

|01 llPOLITIČNI SISTEM 1.977.727|| *šš]L 2.049.697 11 840|| 103,6]

0101 Politični sistem 1.977.727 5.58 2.049.697 820 103é

IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

01011502 Dejavnost generalnega sekretariata vlade 1.977.727 5,58 2.049.697 830 103,6

|04 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1.061.615 H 3,00|| 1.060.810 11 444|| 9Í?]

IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe 1.061.615 120 1.060.810 424 99J

04031509 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.061.615 3,00 1.060.810 424 993

|1512 ilProtokol v vladi Republike Slovenije i| 262.217 || 298.780 i 1 1133Ì

|04 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 262.217 [I o.74ir 298.780 11 11331

53ÌÌ

0403 Druge skupne administrativne službe 262.217 0.74 22SJ80 L12 11X2

04031509 Izvedba protokolarnih dogodkov 262.217 0,74 298.780 1,19 1133

11515 HUrad za enake možnosti |i 86.587 jlf- 024|| 84.077 IR 034kl- —974]i

|01 llPOLITIČNI SISTEM II 86.587 || 0.24||~ 84.077 11 0.34II- 97,1]

0101 Politični sistem 86.587 024 84.077 034 97J

01011501 Spremljanje položaja žensk in 
uresničevanje njihovih pravic

86.587 024 84.077 034 97,1.

|1516 j Urad za narodnosti vlade Republike ir~ 836.991 k 236ÌR 870.535 fe 1 3,48|| 1043^

Slovenli^^ 1—
|i«~i KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE i 836.991 II 236|r 870.535 11 338|R 1043]

ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam 836.991 236 870.535 3.48 1043

18041501 Podpora narodnostnim skupnostim 836.991 236 870.535 3,48 104,0

noa33?! I 1353.271 j| F|1518^JUradjdadenHnfonniranje«^^^^^^^j| C

|04 j |SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 

|IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04031507 Obveščanje domače in tuje javnosti

1.223.020

1,223.020

1.223.020

34Š|| 1353.2711 [ nój]

3,45

3,45

1353.271

1353.271

X41

5,41

HOJ

110,7

v tujini

|1519 ^Kadrovska služba vlade || 1.112.365] r~ 3.1411 1.192341 k 1 vir- 1072]

K* 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 328.115 H 0331 r 380.289 11 1,52|| 115^

IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrp.vska upfava 328.115 033 380.289 L52 11X2

04011501 Vodenje kadrovskih zadev 328.115 O33 380289 132 1153

|19 1 [IZOBRAŽEVANJE II 784.250 H 221] r 812.653 11 325ir 103j6|

1206 Pomoči šolajočim 784.250 221 812.653 325 IfiXé

19061501 Vladne štipendije in štipendije za študij 784.250 221 812.653 325 103,6
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S?U/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

}S VLADNE SLUŽBE

Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih

Predlog sprememb Strukt. sprem, 
proračuna 2004

(2)

Predlog 
proračuna 2005 

(3)

Strukt predloga 
proračuna 2005

(4)

Indeks

(5)=(3)/(l)
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 

(D

||Servis skupnih služb vlade || 20.517.105| l Š7^| F 10.299.196 1 F 41,191 r 50,2|

|04 ] SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 6321.019 1 17,84|| 6.441.287 11 25,76|r 101,9|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe 6321.019 17.84 6.441.287 25,76 101,9

04031501 Nabava osnovnih sredstev in gradnja 4.079.153 11,52 3.775.295 15,10 92,6
objektov ter njihovo vzdrževanje za
potrebe državnih organov

04031502 Najemnine poslovnih prostorov 2.092.366 5,91 2.507.930 10,03 119,9

04031505 Upravljanje in vzdrževanje službenih in 149.500 0,42 158.062 0,63 105,7
najemnih stanovanj

7.861.796

|08 1 |nOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 14.196.086 D 40,08 1 3.857.909 11 15,43|r 27^|

0804 Vzpostavitev južne meie 14.196.086 40,08 3.857.909 15,43 272

08041501 Vzpostavitev južne meje 14.196.086 40,08 3.857.909 15,43 272

521 ||Center vlade za informatiko || 7.861.796 II 22,19| I 7309.423 1 1 29^3|| 93,0|

22,19 7309.423 93,0|29,23SKUPNE ADMINISTRATIVNE Sl 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

telekomunikacijske tehnologije

0402 Informatizacija uprave 7.861.796 22.19 7309.423 2923 93.0

04021501 Izgradnja in delovanje centralne 
informacijske infrastrukture

3.524.122 9,95 2.973.762 11,89 84,4

04021504 Delovanje informacijske 4.337.675 1225 4.335.661 1724 100,0

skupnostim

[^26~ |||Urad vlade za verske skupnosti
|l 398.021 II- 1.1211 414.260 1 1 1,66|| 104,11

|18 j KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE L 398.021 H . 1.12|| 414.260 1 1 1.661 r 104,11
ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam 398.021 1.12 414.260 1,66 104,1

18041503 Podpora duhovnikom in verskim 398.021 1,12 414.260 1,66 104,1

73.542 I F 85,4'1^535|jUrad za varovanje tajnil 86.135

EU OBRAMBA IN UKREPI OBTZREDNIH 86.135 II 0.24|| 73.542 1 1 °.29|| 85,4|
DOGODKIH »

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 86.135 024 73.542 029 85,4

07021501 Varovanje tajnih podatkov 86.135 024 73.542 029 85,4
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Račun finančnih terjatev in naložbSPU/PU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Leto 2005

v tisoč tolarji)115 KLADNÉ SLUŽBE

SPU/PU/PPP/GPR/PPR

Predlog sprememb 
proračuna 2004 p 

d)

Strukt. sprem, 
troračuna 2004

(2)

Predlog Strukt predloga Indeks

(5)=(3y<iL
proračuna 2005

(3)
proračuna 2005

(4)

|15 (vladne službe ~1| 1.500.000(| 100,00( r 0 1 L 100,OOj P ___ OjOJ

|1519 ||Kadrovska služba vlade 1.500.000 (P 100, 00| 1 0(1 -jL
L____ 2

[19 'IZOBRAŽEVANJE 1.500.000 H 100, oo| 1 ZUE -ir OjOj

1906 Pomoči šolajočim 1.500.000 100.00 0 -

19061501 Vladne štipendije in štipendije za študij 1.500.000 100,00 0
0,0

v tujini
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151

Služba Vlade RS za strukturno

politiko in regionalni razvoj

7 3^^——_____
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KAZALO

151 Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni 
razvoj

1. del
A - Bilanca odhodkov

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

2. del
1536 - Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj
A - Bilanca odhodkov

06011504 - Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike

06011505 - Regionalni razvojni programi - neposredne regionalne spodbude

06011506 - EU razvojne spodbude

06011508 - Posebni ukrepi regionalne politike

B - Račun finančnih terjatev in naložb
06011504 - Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike
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1. del

A - Bilanca odhodkov

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje 06 Lokalna samouprava zajema dejavnost Službe Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, ki 
se nanaša na spodbujanje skladnega regionalnega razvoja ter na koordinacijo med vladno in lokalno ravnijo in 
dejavnost Ministrstva za finance (transferi občinam).

Prva dejavnost obsega področje regionalne politike kot jo določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 60/99). Druga dejavnost je določena s sistemsko zakonodajo, ki zavezuje Vlado RS, da 
za nemoteno delovanje lokalnih skupnosti zagotavlja ustrezna sredstva iz državnega proračuna. Do teh sredstev so 
upravičene vse tiste občine, ki jim lastni prihodki ne zadoščajo za pokritje izračunanega obsega primerne porabe. Ta 
predstavlja tisti obseg sredstev, s katerim občine lahko nemoteno financirajo ustavne in zakonske naloge.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dejavnosti, ki se izvajajo so utemeljene v naslednjih dolgoročnih razvojnih dokumentih Republike Slovenije, 
pojavljajo pa se predvsem pod imenom regionalni razvoj oz. regionalna politika ter strukturna politika:

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije;
Strategija regionalnega razvoja Slovenije;
Državni razvojni program do leta 2006;
Enotni programski dokument 2004-2006;
Referenčni okvir za kohezijski sklad;
Trije skupni programski dokumenti za pobudo Interreg (Slovenija-Italija, Slovenija-Avstrija, Slovenija- 
Madžarska-Hrvaška) ;
Pogajalsko izhodišče “Regionalna politika in koordinacija strukturnih instrumentov” (DS-21);
Regionalni razvojni programi, ki so nastali v 12 regijah;
Regionalni vidiki so prisotni tudi v drugih sektorskih strategijah, kot npr. Strategija razvoja slovenskega 
kmetijstva, Strategija razvoja malega gospodarstva, Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006 itd.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Državni razvojni program opredeljuje kot poglavitni cilj večjo gospodarsko in socialno kohezijo, kar je hkrati tudi 
cilj Evropske unije (EU). Z namenom uveljavljanja tega poglavitnega cilja je državni razvojni program določil dva 
t.i. splošna dolgoročna razvojna cilja:

1. Zmanjšanje razlik med stopnjami ekonomskega in socialnega razvoja med Slovenijo in EU ter
2. zmanjšanje notranjih razlik v razvoju med posameznimi regijami.

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni

I ■ Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in 
programiranja med lokalno, regionalno, nacionalno ter nadnacionalno ravnijo.

Regionalna politika, kije bila uveljavljena z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (1999) prinaša 
integralni pristop k spodbujanju regionalnega razvoja, ki želi doseči hkratno izgrajevanje strategije, inštrumentarija 
in organiziranosti na vseh administrativnih ravneh (kombinacija “top down” in “bottom up” pristopa), upoštevajoč 
načeli partnerstva ter subsidiarnosti. Teži k pospeševanju razvoja na celotnem območju Republike Slovenije ob 
hkratnem posvečanju posebne pozornosti prednostnim območjem regionalne politike. Vlada podpira aktivnosti, ki 
izhajajo iz državnih razvojnih prioritet, opredeljenih v državnem proračunu, ob hkratnem upoštevanju prioritetnih 
projektov in pobud iz regionalnih razvojnih programov.
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Republika Slovenija se pospešeno pripravlja tudi na vključitev v strukturno in kohezijsko politiko Evropske unije in 
sicer v okviru prehodnega obdobja 2004-2006 in vzporedno že v okviru nove finančne perspektive, to je 2007-2013.
V tem okviru se vzpostavljajo institucionalne strukture za upravljanje s strukturnimi skladi in kohezijskim skladom 
EU v Sloveniji. Del teh priprav je izdelava skupnih programskih dokumentov, ki bodo podlaga za črpanje razvojne 
pomoči EU ter njihovo usklajevanje z Evropsko komisijo in postavitev sistema izvajanja ukrepov opredeljenih v 
programskih dokumentih za obdobje 2004-2006 za katere bo RS pridobila soglasje Komisije EU in jim bo z le-tem 
podeljen status mednarodne pogodbe. Slovenija je tudi že začela z izvajanjem Državnega razvojnega programa 
Republike Slovenije do leta 2006 v katerem so navedene prioritete razvoja ter izvedbene aktivnosti s finančno 
ovrednotenimi programi.

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

Dejavnosti, ki se izvajajo v glavnem programu 0601 so utemeljene v naslednjih dolgoročnih razvojnih dokumentih 
Republike Slovenije, pojavljajo pa se predvsem pod imenom regionalni razvoj oz. regionalna politika ter strukturna 
politika:

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije;
Strategija regionalnega razvoja Slovenije;
Državni razvojni program do leta 2006;
Enotni programski dokument 2004-2006;
Referenčni okvir za kohezijski sklad;
Trije skupni programski dokumenti za pobudo Interreg (Slovenija-Italija, Slovenija-Avstrija, Slovenija- 
Madžarska-Hrvaška);
Pogajalsko izhodišče “Regionalna politika in koordinacija strukturnih instrumentov” (DS-21 );
Regionalni razvojni programi, ki so nastali v 12 regijah;
Regionalni vidiki so prisotni tudi v drugih sektorskih strategijah, kot npr. Strategija razvoja slovenskega 
kmetijstva, Strategija razvoja malega gospodarstva, Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006 itd.

Državni razvojni program opredeljuje kot poglavitni cilj večjo gospodarsko in socialno kohezijo, kar je hkrati tudi 
cilj Evropske unije (EU). Z namenom uveljavljanja tega poglavitnega cilja je državni razvojni program določil dva 
t.i. splošna dolgoročna razvojna cilja:

1. Zmanjšanje razlik med stopnjami ekonomskega in socialnega razvoja med Slovenijo in EU ter
2. zmanjšanje notranjih razlik v razvoju med posameznimi regijami.

Regionalna politika zasleduje oba splošna cilja in sicer tako z institucionalnega vidika, katerega okvir opredeljuje 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kakor tudi s stališča dodeljevanja spodbud. To je razvidno iz 
podrobneje opredeljenih dolgoročnih ciljev zakona, kakor tudi iz Strategije regionalnega razvoja Slovenije. To so:

1. zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med regijami, s poudarkom na 
celostnem razvoju podeželja,

2. ohranjanja poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije ob upoštevanju policentričnega sistema 
poselitve,

3. preprečevanja nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi,
4. gospodarski, socialni in prostorski razvoj vseh slovenskih regij,
5. izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, merjeno v BDP per capita, v primeijavi z podobnimi 

regijami v Evropi,
6. pospeševanja razvoja okolju prijaznega gospodarstva ter varovanja naravnih dobrin, naravne in kulturne 

dediščine ter drugega javnega dobra.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje Službe Vlade RS za strukturno politiko in 
regionalni razvoj (SVRP) ter Javne agencije RS za regionalni razvoj (JARR).

V prihodnje se pričakuje tudi aktivnejša vloga JARR pri pripravi skupnih javnih razpisov in usklajenih programov, 
ki se bodo sofinancirali s strani različnih resorjev in različnih virov (javnih domačih in EU sredstev ter zasebnih 
virov).

Glavni izvedbeni cilji so:

konsolidacija delovanja JARR, njena kadrovska popolnitev in usposobitev za kompetentno izvajanje 
programov in projektov evropskega regionalnega sklada (Interreg in EPD), 
izvedba projektov PHARE v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi, 
vpeljava sistema EDIS v izvajanje Phare in tudi na druga področja izvajanja programov, 
operativno delovanje ISARR in njegov nadaljnji razvoj.

Regionalni razvojni programi - neposredne regionalne spodbude
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V okviru tega podprograma bo podprta izvedba regionalnih razvojnih programov. Gre za programsko sofinanciranje 
prioritet regij, ki imajo poseben pomen za razvoj regij vendar ne bodo deležne podpore v okviru horizontalnih 
politik drugih resorjev. Pri dodeljevanju sredstev posameznim regijam bo upoštevana dosežena raven razvoja 
oziroma indeks razvojne ogroženosti regij. Regije, ki bolj zaostajajo v razvoju bodo deležne obsežnejše pomoči 
države. Pri izboru projektov za sofinanciranje bo upoštevano načelo partnerstva. Financirani bodo le projekti, ki 
bodo potrjeni na programskih odborih regij kot regionalne prioritete.

V okviru tega podprograma bo financiran tudi Regionalni razvojni program Zasavske regije, ki bo podprt s posebne 
proračunske postavke na osnovi zakona o zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik.

Na ravni razvojnih regij bodo sofinancirane tudi sledeče aktivnosti:

delovanje regionalnih razvojnih svetov, sestavljenih iz predstavnikov lokalnih skupnosti, delodajalcev, 
delojemalcev in nevladnega sektoija, s pristojnostjo upravljanja regionalnih razvojnih programov, 
delovanje regionalnih razvojnih agencij v tistem delu, ki je v javnem interesu in predstavlja javno 
pooblastilo.
priprava regionalnih razvojnih programov za programsko obdobje 2007-2013

Sofinanciranje teh nalog bo izvedeno po načelu višjega deleža v regijah, ki bolj zaostajajo v razvoju.

Phare in Interreg

Dolgoročni:

V okviru instrumentov ekonomske in socialne kohezije prispevati k odpravi razvojnih ovir povezanih z 
obstojem mej in izkoristiti potenciale in sinergijske učinke čezmejnega sodelovanja, kar bo dvignilo nivo 
kvalitete življenja v obmejnih statističnih regijah,
Prispevati k izpolnjevanju pogojev za članstvo Slovenije v EU,
Vzpostaviti instrumente za izvajanje projektov ekonomske in socialne kohezije (Grant scheme), strukturnih 
skladov in pobude skupnosti Interreg.

Kratkoročni:

Izvedba Phare CBC projektov v skladu s predpisi in dogovoijenimi finančnimi memorandumi 
Izvedba Phare ESC projektov v skladu s predpisi in dogovoijenimi finančnimi memorandumi 
Nadaljevati dobro absorbcijo Phare sredstev 
Odprava »miselnih« ovir v čezmejnem sodelovanju 
Vzpostaviti trajnostne povezave med čezmejnimi partnerji
Usposobiti regionalne in lokalne institucije za sodelovanje v strukturnih skladih in pobude skupnosti 
Interreg.

Posebni ukrepi regionalne politike

Skladno s Strategijo regionalnega razvoja Slovenije so prednostna območja regionalne politike:

območja (občine) s posebnimi razvojnimi problemi, kot jih opredeljuje: Uredba o vrednosti meril za 
določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in. določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list 
RS št 59/00).
regije z nižjo stopnjo razvitosti, še posebej pa tiste, ki po vrednosti BDP po kupni moči na prebivalca ali 
stopnji brezposelnosti najbolj negativno odstopajo od državnega povprečja;
obmejna območja, ki bodo prizadeta z opuščanjem meje z Avstrijo, Italijo in Madžarsko in vzpostavljanjem 
ostrejšega mejnega režima na meji s Hrvaško;
območja, kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost ter območja na katerih živijo pripadniki 
romske etnične skupnosti.

V okviru podprograma Posebni ukrepi regionalne politike so zajete tiste regionalne spodbude, ki so namenjene 
reševanju specifičnih problemov prednostnih območij regionalne politike v skladu z določili Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja ter prioritetnih aktivnosti, ki so opredeljena za ta območja v regionalnih razvojnih 
programih.

Iz tega podprograma se financira program razvoja Posočja "Soča 2006" na podlagi zakona o popotresni obnovi v 
Posočju. Program seje začel izvajati leta 2002.

Kot prednostna območja regionalne politike so opredeljena tudi obmejna območja z Republiko Hrvaško. Tu se 
nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne ter finančno šibke lokalne skupnosti (29 občin, 7 
regij). Ob južni meji se predvideva tudi koncentracija bodočih gospodarskih problemov in velika potreba po novih 
delovnih mestih zaradi prestrukturiranja tekstilnih podjetij, papirne in celulozne industrije, upadanja prometa v 
razvitem trgovinskem sektorju itd. Regionalna politika želi na tem ciljnem območju izkoristiti možnosti, ki jih daje 
Sporazum o obmejnem sodelovanju s Hrvaško in podpreti vlaganja v čezmejne turistične cone. Izkoristiti želi tudi 
gradnjo novih mejnih prehodov za sočasno gradnjo obmejnih gospodarskih con ter komunalno oskrbo prebivalstva 
in gospodarstva v neposredni bližini mejnih kontrolnih točk.
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4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1536 - Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj
06011504 Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike
06011505 Regionalni razvojni programi - regionalne spodbude
06011506 EU razvojne spodbude
06011508 Posebni ukrepi regionalne politike
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SPU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih151 SLUŽBA VLADE RS ZA STRUKTURNO POLITIKO IN REGIONALNI RAZVOJ

Predlog sprememb Strukt sprem, 
proračuna 2004 

(2)

Predlog Strukt predloga Indeks

(5H3V(1)
SPUZPPP/GPR proračuna 2004 

(D
proračuna 2005

(3)
proračuna 2005 

(4)

[151 (SLUŽBA VLADE RS ZA 
[STRUKTURNO POLITIKO IN 
Iregionalni RAZVOJ

1 12.412.5541 I 100,oo( 1 10.754.425 ( I" loo,oojr 86,6|

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.412.554 100,00 10.754.425 100.00 86.6

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave 12.412.554 100,00 10.754.425 100,00 86,6
ter koordinacija vladne in lokalne ravni
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Leto 2005

v tisoč tolarjih

SPU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finančnih terjatev in naložb

151 SLUŽBA VLADE RS ZA STRUKTURNO POLITIKO IN REGIONALNI RAZVOJ

SPU/PPP/GPR

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

O)G)P)(4) (5H3)/(1)

ISLUZBA VLADE RS ZA 

STRUKTURNO POLITIKO IN 
[regionalni razvoj

114.000 100,00 500.000

114.000 100,00 500.000

I 114.000 ll 100,OOj 1 500.000 |1 100, 00|1 43M

100,00

100,00

438,6

438,6

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave 
ter koordinacija vladne in lokalne ravni
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2. del

Služba Vlade 1 ^^ukturno politiko in rcgiona
■ .... •• ... .

A - Bilanca odhodkov

06011504 - Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje Službe Vlade RS za strukturno politiko in 
regionalni razvoj (SVRP) ter Javne agencije RS za regionalni razvoj (JARR).

SVRP usklajuje, spremlja in vrednoti programe ministrstev, vladnih služb, javnih agencij ter drugih organov in služb 
in pripravlja strokovne podlage za določanje politike Vlade Republike Slovenije na področju spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja, pripravlja strokovne podlage za odločanje na Svetu za strukturno politiko, spremlja 
uresničevanje sklepov Sveta za strukturno politiko poroča vladi. SVRP vodi pripravo državnega razvojnega 
programa, spremlja njegovo uresničevanje in usklajuje razvojne politike ministrstev pri uresničevanju državnega 
razvojnega programa. SVRP nudi sekretariat Svetu za trajnostni razvoj. SVRP vodi pogajanja z Evropsko unijo na 
področju področju sklenitve programskih dokumentov na podlagi katerih bo Slovenija lahko črpala sredstva 
evropske kohezisjke politike ter koordinira in ussmerja delovanje clotne izvajalske strukture za izvajanje ukrepov 
sofinanciranih v okviru evrospkih strukturnih in kohezijskega sklada. SVRP je določena kot organ upravljanja 
strukturnih skladov in kohezijskega sklada v Republiki Sloveniji. SVRP zagotavlja, ob sodelovanju Javne agencije 
RS za regionalni razvoj, tudi delovanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje državnega 
razvojnega programa in Enotnega programskega dokumenta ter regionalne politike v celoti.

SVRP je zadolžena tudi za nadzor in usmerjanje dela Javnega sklada RS za regionalni razvoj in Sklada Triglavski 
narodni park. V poslovnem načrtu javnega sklada se predvideva njegova strokovna krepitev z vzpostavitvijo 
tehnične enote v podporo razvoju projektnega financiranja, kar bo omogočilo tudi večjo pritegnitev zasebnega 
kapitala za razvojne projekte regij. Pri Skladu Triglavski narodni park je potrebna zapolnitev »privatizacijske 
vrzeli«, izdaja delnic in sprejem nove zakonske podlage za delovanje tega sklada: Zakon o Družbi za razvoj Julijskih 
alp.Z ustanovitvijo SVRP so bile opravljene tudi spremembe v sistemizaciji ARR v smeri krepitve njene vloge pri:

izvajanju nacionalne regionalne politike preko programskega financiranja izvedbenih delov regionalnih 
razvojnih programov,
izvajanju programov socialno ekonomske kohezije in čezmejnega sodelovanja Phare, 
prevzemu izvajalskih nalog s področja delovanja Evropskega regionalnega sklada v Republiki Sloveniji, 
pripravi sistema in prevzemu novih nalog s področja usklajevanja in izvajanja pobude Interreg v Republiki 
Sloveniji.
razvoju informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje razvojnih politik.

2. Pravne podlage

Dejavnosti, kijih izvaja SVRP so utemeljene v naslednjih dolgoročnih razvojnih dokumentih Republike Slovenije, 
pojavljajo pa se predvsem pod imenom regionalni razvoj oz. regionalna politika ter strukturna politika:

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije;
Strategija regionalnega razvoja Slovenije;
Državni razvojni program do leta 2006;
Pogodba o pristopu k EU;
Enotni programski dokument 2004-2006;
Referenčni okvir za kohezijski sklad;
Trije skupni programski dokumenti za pobudo Interreg (Slovenija-Italija, Slovenija-Avstrija, Slovenija- 
M adžarska-Hrvaška) ;
Programski dokumenti pobude skupnosti Interreg III C in programa Internet
Pogajalsko izhodišče “Regionalna politika in koordinacija strukturnih instrumentov” (DS-21); 
Regionalni razvojni programi, ki so nastali v 12 regijah;

—*---------------------------------
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Regionalni vidiki so prisotni tudi v drugih sektorskih strategijah, kot npr. Strategija razvoja slovenskega 
kmetijstva, Strategija razvoja malega gospodarstva, Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006 itd.

Pravno podlago delovanju SVRP daje Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Službe Vlade Republike 
Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj (UL 115/02), sklep Vlade RS št. 915-13/201-6 z dne 3. aprila 
2003in sprememba zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL 56/03).Pravna podlaga za delovanje 
ARR pa je sprememba zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 56/03), Uredba o 
splošnih pogojih delovanja ARR (Uradni list RS, št. 62/03), sklep Vlade RS, št 915-13/201-6 z dne 03.04.2003.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Državni razvojni program opredeljuje kot poglavitni cilj večjo gospodarsko in socialno kohezijo, kar je hkrati tudi 
cilj Evropske unije (EU). Z namenom uveljavljanja tega poglavitnega cilja je državni razvojni program določil dva 
t.i. splošna dolgoročna razvojna cilja:

1. Zmanjšanje razlik med stopnjami ekonomskega in socialnega razvoja med Slovenijo in EU ter
2. zmanjšanje notranjih razlik v razvoju med posameznimi regijami.

Regionalna politika zasleduje oba splošna cilja in sicer tako z institucionalnega vidika, katerega okvir opredeljuje 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kakor tudi s stališča dodeljevanja spodbud. To je razvidno iz 
podrobneje opredeljenih dolgoročnih ciljev zakona, kakor tudi iz Strategije regionalnega razvoja Slovenije. To so:

1. zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med regijami, s poudarkom na 
celostnem razvoju podeželja,

2. ohranjanja poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije ob upoštevanju policentričnega sistema 
poselitve,

3. preprečevanja nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi,
4. gospodarski, socialni in prostorski razvoj vseh slovenskih regij,
5. izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, merjeno v BDP per capita, v primerjavi z podobnimi 

regijami v Evropi,
6. pospeševanja razvoja okolju prijaznega gospodarstva ter varovanja naravnih dobrin, naravne in kulturne 

dediščine ter drugega javnega dobra.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V prihodnje se pričakuje tudi aktivnejša vloga JARR pri pripravi skupnih javnih razpisov in usklajenih programov, 
ki se bodo sofinancirali s strani različnih resorjev in različnih virov (javnih domačih in EU sredstev ter zasebnih 
virov).

Predvideva se tudi nadaljnja strokovna krepitev JARR za vodenje razvojnih procesov (projektni management in 
izgradnja osrednjega nadzornega informacijskega sistema ISARR).

1101 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za plače in druge prejemke zaposlenih v Službi 
Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj.

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

Osnova za izračun potrebnih sredstev je načrtovano število zaposlenih v letu 2004, obstoječi količniki, Aneks h 
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03), Dogovor o višini in načinu 
uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 73/03), ter 
mednarodne obveznosti. Načrtujemo 6 novih zaposlitev na Področju za strukturno politiko, in sicer za potrebe 
izvajanja nalog organa upravljanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj je ustanovljena 27.12.2002 (Uradni list RS, št. 115/02- 
Služba ima dve delovni področji:koordinacijo aktivnosti za zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja in 
koordinacijo aktivnosti za izvajanje evropske strukturne in kohezijske politike. Za opravljanje nalog upravljanja 
evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada je nujno potrebna takojšnja zaposlitev 15 novih delavcev.

4. Planirani indikatorji

Obstoječa kadrovska zasedenost v SVRP ne omogoča učinkovite realizacije nalog zaradi katerih je služba bila 
ustanovljena. Neizpolnjevanje nalog se lahko odraža v neizpolnitvi predpogoja za pridobitev pravice črpanja 
sredstev evropske kohezijske politike kar posledično pomeni manjši priliv sredstev v proračun RS iz proračuna EU 
kot predvideno.
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1102 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zagotavljanju osnovnih materialnih pogojev delovanja Službe Vlade RS za strukturno 
politiko in regionalni razvoj.

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

SVRP deluje v najetih prostorih na Kotnikovi 28, Ljubljana. Najem četrtega nadstropja (23 pisarn), pisarniške 
opreme ter vzdrževanje le-teh predstavlja mesečni strošek v višini cca 5,5 mio SIT. Poleg tega je potrebno 
vpoštevati tudi mesečni strošek najema računalniške opreme v višini cca 0,8 mio SIT. Glede na obstoječe število 
zaposlenih, načrtovane nove zaposlitve, kar pomeni 51 zaposlenih, naravo dela ki izhaja iz nalog SVRP, ocenjeni 
letni strošek po zaposlenem znaša 1,4 mio SIT.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj je ustanovljena 27.12.2002 (Uradni list RS, št. 115/02. 
Služba ima dve delovni področji:koordinacijo aktivnosti za zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja in 
koordinacijo aktivnosti za izvajanje evropske strukturne in kohezijske politike. Služba bo zagotavljala sekretariat 
Svetu za strukturno politiko in trajnostni razvoj, preko katerega se bo izvajalo sodelovanje tudi z nevladnimi 
organizacijamiProračunska postavka je namenjena operativnemu izvajanju teh nalog.

1104 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje v 
SVRP.

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

Načrtovana sredstva so namenjena zagotavljanju ustrezne računalniške in programske opreme, nakupu 
fotokopirnega stroja oziroma opremljanju delovnih mest za novo zaposlene delavce.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vsa investicijska vlaganja bodo namenjena opremljanju delovnih mest, predvsem za potrebe upravljanja evropskih 
strukturnih skladov in kohezijskega sklada.

1184 - Sredstva za delovanje Javne agencije RS za regionalni razvoj

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena financiranju delovanja Javne agencije RS za regionalni razvoj.

Pravni podlagi za ustanovitev agencije sta Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. 1. RS, ŠL 60/99, 
52/02 in 56/03), Uredba o splošnih pogojih delovanja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj (Ur.l. 
RS, št. 62/03). Svet agencije je na svoji 1. seji 4.julija 2003 sprejel Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v Javni agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj s priloženim katalogom delovnih mest. 
Poleg tega je Vlada RS s sklepom št. 915-13/201-6 z dne 3. aprila 2003 določila, da agencija kot koordinator pobude 
skupnosti Interreg vodi priprave na izvajanje pobude skupnosti Interreg III skozi ustanovitev delovnih skupin za 
posamezne programe Interreg III, in daje Nacionalna kontaktna točka RS za program INTERREG III A Slovenija- 
Avstrija in Slovenija-Italija in organ upravljanja programa INTERREG IIIA Trilaterala Slovenija-Madžarska- 
Hrvaška in Nacionalna kontaktna točka Republike Slovenije za programa INTERREG IIIC in Internet.

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

Agencija bo v letu 2005 nadeljevala z delom kot v predhodnem letu in v skladu z zakonom in uredbo o splošnih 
pogojih delovanja JARR in pa v skladu z usmeritvami Sveta JARR in nalogami ustanovitelja - Vlade RS.

Ustanovitev oz. začetek delovanja vsake institucije zahteva večja vlaganja v investicije, predvsem nakup 
računalniške opreme (strojna in programska oprema ), pisarniške opreme in pohištva, telekomunikacijske opreme in 
napeljav. Število službenih poti v državi in sosednjih državah (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška) je pogojeno s 

programsko usmeritvijo agencije, kije dolžna v skladu z načelom partnerstva zagotavljati redno prisotnost v regijah, 
zato načrtujemo v letu 2005 tudi nakup službenega vozila oziroma nadomestilo starega.

Vzpostavitev sistema regionalne strukturne politike zahteva tudi vlaganja v izobraževanje in usposabljanje 
zaposlenih, saj bo potrebno izvajati nove naloge, ki zahtevajo specifična znanja. Uredba o splošnih akreditacijskih 
pogojih plačilnih Agencij RS za uporabo finančnih sredstev Evropske unije v 3. členu posebej poudaija stalno 
usposabljanje strokovnega kadra.
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Agencija ne razpolaga z lastnimi poslovnimi prostori in opremo. Znesek najemnin za poslovne in parkirne prostore, 
pisarniško opremo ter izvajanje in uporabo telekomunikacijskih storitev predstavlja približno polovico deleža v 
strukturi materialnih stroškov v okviru splošnih namenov JARR. Agencija ima prostore najete v petem nadstropju na 
Kotnikovi 28. Stroški najema telekomunikacijske opreme so neracionalno visoki. Zato je v letu 2005 predviden 
nakup telefonske centrale in računalnikov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Javna agencija posreduje prejemnikom razvojnih spodbud iz državnega proračuna:

neposredne regionalne razvojne spodbude, ki so namenjene ciljnim območjem regionalne politike ter 
posredne regionalne razvojne spodbude različnih ministrstev, ki predstavljajo sofinanciranje izvedbe 
regionalnih razvojnih programov.

Spodbude dodeljuje na podlagi sprejetega programa dela, mednarodnih pogodb in pogodb z neposrednimi 
proračunskimi uporabniki.

Javna agencija vodi javno evidenco regionalnih razvojnih agencij, skladno z določili Pravilnika o organizaciji in 
pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Uradni list RS, 52/00,111/00 in 44/01) in z njimi sklepa 
pogodbe o opravljanju nalog regionalnih razvojnih agencij, ki so v javnem interesu.

Javna agencija opravlja tudi svetovalne, pospeševalne in druge razvojne ter strokovne naloge države pri spodbujanju 
regionalnega razvoja: '

strokovna podpora pri pripravi, spremljanju in vrednotenju Strategije regionalnega razvoja Slovenije in 
državnega razvojnega programa Republike Slovenije,
sodelovanje pri pripravi raziskovalnih podlag za politiko spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in pri 
sistematični skrbi za razvoj analitičnih orodij in metodologij s področja regionalnega razvoja, 
priprava letnih poročil o izvajanju regionalnih razvojnih spodbud in poročil o stanju v regionalnem razvoju, 
postavitev sistema za izvajanje pobude skupnosti Interreg in sodelovanje pri postavitvi procesov za 
izvajanje strukturne politike EU v Sloveniji, 
strokovha podpora pri pripravi izvedbenih programskih dokumentov (npr.: Enotni programski dokument, 
Interreg) in sodelovanje pri pripravi programskih dokumentov Pobud skupnosti Equal in Urban, 
spodbujanje oblikovanja in razvoja regionalnih razvojnih agencij ter njihovega povezovanja z drugimi 
razvojnimi institucijami na mednarodni,, regionalni in lokalni ravni, 
spodbujanje in usmerjanje priprave regionalnih razvojnih programov, 
zagotavljanje informacij o celotni ponudbi posrednih in neposrednih regionalnih razvojnih spodbud, 
svetovalna podpora pri pripravi in prijavi regionalnih razvojnih projektov na domače in mednarodne javne 
razpise,
priprava in vzdrževanje krovnega informacijskega sistema za izvajanje in spremljanje državnega razvojnega 
programa, regionalnih razvojnih programov ter izvedbenih dokumentov strukturnih skladov (Enotni 
programski dokument, Pobude skupnosti), skladno s standardi in potrebami, izhajajočimi iz mednarodnih 
pogodb z Evropsko unijo, 
svetovanje in organiziranje izobraževanj na področju regionalnega razvoja v Sloveniji in tujini.

Na podlagi vladnih dokumentov in z njimi povezanimi pogodbenimi dokumenti sklenjenimi z avstrijskimi 
italijanskimi in madžarskimi partnerji je JARR opredeljena kot odgovorna nosilka programov iz naslova evropske 
iniciative Interreg na nacionalnem nivoju. Pri tem mora na področju finančnega upravljanja in kontrole zagotoviti 
izvajanje finančne kontrole dokumentov pred njihovim refiindiranjem iz evropskih sredstev na način kot to 
predvideva ER 1260, ki ureja strukturne sklade, in posebno ER 438 člen 4, 7, dopolnitvijo v 2355/02 ter z njo 
povezanimi okrožnicami najmanj 1685 -upravičeni stroški, in 1681- nepravilnosti.

4. Planirani indikatorji

sprejem poslovnega načrta javne agencije za leto 2005
dodatna kadrovska popolnitev in dodatna usposobitev za kompetentno izvajanje programov in projektov 
evropskega regionalnega sklada (Interreg in EPD), 
izvedba projektov PHARE v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi, 
redni sestanki sveta JARR in usmeritve za delovanje Agencije 
operativno delovanje ISARR in njegov nadaljnji razvoj.

1592 - Vzdrževanje in razvoj sistema ISARR

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javna agencija za regionalni razvoj je v skladu s pogodbo med JARR in SVRP, zadolžena tudi za pripravo in 
vzdrževanje krovnega informacijskega sistema (ISARR) za izvajanje in spremljanje državnega razvojnega 
programa, regionalnih razvojnih programov ter izvedbenih dokumentov strukturnih skladov (Enotni programski 
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dokument, Pobude skupnosti), skladno s standardi in potrebami, izhajajočimi iz mednarodnih pogodb z Evropsko 
unijo, kakor tudi razvoj in vzdrževanje informacijske infrastrukture (strežniki, omrežje) za potrebe obeh.

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

Pri pripravi in vzdrževanju enotnega informacijskega sistema za izvajanje in spremljanje državnega razvojnega 
programa, regionalnih razvojnih programov ter izvedbenih dokumentov strukturnih skladov, skladno s standardi in 
potrebami, izhajajočimi iz mednarodnih pogodb z Evropsko unijo, je javna agencija dolžna upoštevati navodila in 
zagotavljati standarde zaščite podatkov, ki veljajo za organe državne uprave. Javni agenciji je omogočen neposredni 
dostop do informacijskega sistema Ministrstva za finance MFERAC in APPrA. Agencija razvija in vzdržuje 
informacijski sistem v javnem interesu. Podatki informacijskega sistema so dostopni uporabnikom brez plačila.

V grobem lahko delimo porabo sredstev na dva sklopa:

7. Informacijski sistem, ki predstavlja aplikativno podporo procesom programiranja, priprave in izvedbe, 
upravljanja in spremljanja ter poročanja o izvajanju zgoraj omenjenih razvojnih programov in projektov ter

8. Inforamcijsko infrastrukturo, ki predstavlja strojno in programsko opremo potrebno tako za delovanje 
informacijskega sistema, kot tudi za podporo ostalih procesov delovanja JARR SVRP.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Informacijski sistem (v nadaljevanju ISARR), ki smo ga v agenciji začeli graditi že v začetku leta 2001, ima 
osnovno vodilo podpirati procese pri pripravi, izvajanju in poročanju vseh zgoraj navedenih razvojnih programov in 
pobud, kateri se izvajajo preko projektov v okviru različnih sektorskih programov. Ker so ti procesi povezani in tudi 
preko razvojnih programov zasledujejo iste cilje (trajnostni razvoj države), izvajajo pa se v medsektorsko, ima tudi 
ISARR nalogo, da te procese in podatkovne tokove, medsektorsko poveže v celoto. To seveda pomeni, da se bo 
ISARR približal vsem ključnim udeležencem v teh procesih, ne glede kje se le-ti nahajajo (sektorsko ali lokacijsko).

Sistem ISARR predstavlja naslednje sklope:

a) Podatkovno skladišče za hrambo vseh potrebnih podatkov (relacijska baza),
b) Aplikacija (grafični uprabniški vmesnik - GUI) za ročni vnos podatkov, vzdrževanje šifrantov in nekaterih 

procesov,
c) Sistem za neposredni (elektronski) prenos podatkov iz oziroma v zunanje baze podatkov (MFERAC, SAPPrA, 

SURS, EK, itd.) preko pripravljenih podatkovnih vmesnikov,
d) Aplikacija za statusno poročanje in izpisovanje poročil preko internet brskljalnika (Intranet),
e) Sistem za večdimenzionalno analiziranj e podatkov v realnem času (OLAP),
f) Geografski informacijski sistem (GIS) za prikazovanje podatkov v grafinčni, kartografski obliki,
g) Sistem za oddaljeno dostopanje in uporabo sistema ISARR v realnem času (terminalski strežnik) vsem 

oddaljenim uporabnikom sistema ISARR (ministrstva, regionalne razvojne agencije, uradi, itd.

4. Planirani indikatorji

Informacijska struktura obsega nabavo in vdrževanje strojne in programske opreme za podporo pri izvajanju ostalih 
procesov v JARR in SVRP. Obsega naslednje točke:

a) strojna oprema (nabava delovnih postaj, tiskalnikov, itd.),
b) programska oprema (licence odjemalcev za delovne postaje, MS office, ProClarity, GIS, itd.) za vse 

uporabnike sistema ISARR, vključno z medresorskimi in drugimi uporabniki, ki bodo priključeni na sistem 
ISARR preko terminalskega strežnika,

c) pasivna in aktivna omrežna oprema
d) vzdrževalne pogodbe za:

o datotečni strežnik
o strežnik ISARR
o aktivno in pasivno omrežno opremo
o uporabniška strojna oprema (servis delovnih postaj, tiskalnikov, strežnikov, itd.)
o normalno delovanje delovni postaj (pomoč pri delovanju programskega dela) in instalacijo novih 
o delovanju ARR v okviru omrežja državne uprave HKOM

06011505 - Regionalni razvojni programi - neposredne regionalne spodbude

1. Opis podprograma

Nova regionalna politika zasleduje cilj zmanjševanja regionalnih razlik s spodbujanjem razvoja prednostnih območij 
regionalne politike.

Pri prednostnih območjih regionalne strukturne politike gre za:

območja (občine) s posebnimi razvojnimi problemi, kot jih opredeljuje: Uredba o vrednosti meril za 
določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list 
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RS št. 59/00). V to skupino sodijo (i) ekonomsko šibka območja, (ii) območja s strukturnimi problemi, (iii) 
razvojno omejevana območja in območja z omejenimi razvojnimi dejavniki;
regije z nižjo stopnjo razvitosti, še posebej pa tiste, ki po vrednosti BDP po kupni moči na prebivalca ali 
stopnji brezposelnosti najbolj negativno odstopajo od državnega povprečja.

V okviru podprograma Regionalni razvojni programi - neposredne regionalne spodbude so zajete tiste državne 
spodbude, ki so namenjene reševanju specifičnih problemov prednostnih območij v skladu z določili Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter prioritetnih aktivnosti, ki bodo opredeljena za ta območja v 
regionalnih razvojnih programih.

2. Pravne podlage

Pravne podlage so:Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja z vsemi podzakonskimi akti,Zakon o 
postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št.61/00 in 
55/03).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji do leta 2006 so naslednji:

Zaustaviti trend povečevanja razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med regijami, s 
poudarkom na celostnem razvoju mest, ki so nosilci regionalnega razvoja v povezavi s podeželjem. 
Kvantifikacija cilja: najmanj ohranitev razlike v kupni moči BDP na prebivalca na SKTE-3 ravni na 
razmeiju 1,7:1 med najbolj in najmanj razvito regijo.
Trajnostni razvoj vseh slovenskih regij in preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi 
problemi. Kvantifikacija cilja: dvig absolutne ravni kupne moči BDP na prebivalca in zmanjšanje 
registrirane stopnje brezposelnosti v vseh statističnih regijah na SKTE-3 ravni.
Ohranjanje vsaj minimalne poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Kvantifikacija cilja: neto 
medregijski selitveni saldo v nobeni slovenski statistični regiji na SKTE-3 ravni ne bo večji od - 0,5 
prebivalca na 1000 prebivalcev.
Izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, merjeno v BDP po kupni moči na prebivalca, v 
primerjavi z obmejnimi regijami v Avstriji in Italiji. Kvantifikacija cilja: hitrejši razvoj Osrednjeslovenske, 
Goriške in Obalno-kraške regije od italijanskih obmejnih regij; dohitevanje avstrijskih manj razvitih regij s 
strani ostalih slovenskih statističnih regij.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvedba usklajenih projektov na prednostnih območjih regionalne razvojne politike v skladu z določili Zakona o 
skladnem regionalnem razvoju ter pripadajočimi podzakonskimi akti.

1140 - Prestrukturiranje Zasavske regije po ZPZRTH

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena izvajanju Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in 
razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 61/00,55/03).

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

Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije določa dinamiko in 
višino sredstev za izvedbo vseh načrtovanih ukrepov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

SVRP in Javna agencija RS za regionalni razvoj bosta na območju Zasavske regije izvajala vse razpoložljive ukrepe 
regionalne politike, kar pomeni sofinanciranje ustvarjanja prostorskih pogojev za razvoj novih dejavnosti, 
vzpostavljanju razvojne infrastrukture za prestrukturiranje gospodarstva in pospeševanja podjetništva, investicij v 
razvoj človeških virov in drugih ukrepov skladno s programom, sprejetim na Vladi RS.

4. Planirani indikatorji

Realizacija letnega izvedbenega programa, ki določa vse ukrepe, ki se izvajajo, način poročanja ter načrtovane 
rezultate.

1136 - Sofinanciranje izvedbenih delov RRP

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena sofinanciranju izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov ter 
zagotavljanju sredstev za izvajanje nalog, ki so jih RRA dolžne opravljati na podlagi Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja.

poročevalec, št. 83/VIII 2516 13. oktober



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

Skladno zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št.60/99, 56/03)in na podlagi 
Pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim 
skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam so določene okvirne kvote sredstev po posameznih statističnih 
regijah in pogoji koriščenja le-teh, ob upoštevanju dejstav da imamo 12 regionalnih razvojnih agecij.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je v preteklih letih potekal postopek postavitve 
institucij regionalne politike, kot tudi priprave regionalnih razvojnih programov, kot osnovnih dokumentov 
regionalnega razvoja, v letu 2004 pa so sredstva namenjena izvajanju regionalnih razvojnih programov.

Regionalni razvojni programi bodo pokazali prioritete in potrebe območij, za katere so narejeni. Skladno določenim 
prioritetam bo SVRP sofinanciralo pripravo projektov, kakor tudi izvedbo projektov, ki jih je posamezno območje 
zaznalo kot prioritetne, predvsem na prednostnih območjih izvajanja regionalne politike.

Posameznim statističnim regijam je namenjeno:

Osrednjeslovenska - 50 mio SIT 
Obalno-kraška - 50 mio SIT 
Gorenjska - 50 mio SIT 
Goriška - 50 mio SIT 
Savinjska - 610 mio SIT 
Jugovzhodna Slovenija - 410 mio SIT 
Pomurska - 485 mio SIT 
Notranjsko-kraška -160 mio SIT 
Podravska - 830 mio SIT 
Koroška - 230 mio SIT 
Spodnjeposavska - 285 mio SIT

Sredstva so indikativna, koriščena bodo le v primeru da so pripravljeni projekti ustrezni, kvalitetni, pravočasni 
predloženi in narejeni v skladu z veljavnimi predpisi in navodili. V nasprotnem primeru se neporabljena sredstva 
razdelijo med regije, ki so predložile ustrezne projekte.

Po zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja RRA opravljajo naslednje naloge:

spremembe in dopolnitve regionalnih razvojnih programov (RRP) ter priprava letnih izvedbenih 
programov, priprava skupnih razvojnih programov.
koordiniranje dela lokalnih razvojnih agencij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju RRP,
spremljanje, poročanje, nadzor izvajanja RRP ter zagotovitev neodvisnih ocen programov s strani 
neodvisnih institucij, 
svetovanje in priprava projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih razvojnih spodbud, 
organiziranje in koordinacija drugih nalog s področja regionalne politike, 
sodelovanje pri pripravi ter usklajevanje strateških razvojnih dokumentov: Strategije regionalnega razvoja 
Slovenije, Državnega razvojnega programa in Enotnega programskega dokumenta med Slovenijo in EU.

4. Planirani indikatorji

V letu 2005 načrtujemo izvedbo prioritetnih projektov v višini razpoložljivih sredstev v navedenih 11 statističnih
regijah.

letni izvedbeni programi
pripravljeni projekti na razpise države in drugje 
aktivna udeležba na delavnicah pri usklajevanju razvojnih in drugih dokumentov države.

06011506 - EU razvojne spodbude

J. Opis podprograma

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. L. 
56/2003) in na podlagi prve alinee prvega odstavka 8. člena Uredbe o splošnih pogojih delovanja Javne agencija RS 
za regionalni razvoj (Ur.l. RS št. 62/2003), je JARR odgovorna za koordinacijo programiranja in izvajanje 
programov Phare čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Italijo in Madžarsko in za koordinacijo in za izvajanje 
programov nacionalnega programa Phare - Ekonomska in socialna kohezija (Phare ESC). Program za čezmejno 
sodelovanje ima daljšo tradicijo, nacionalni program pa z približevanjem članstvu Slovenije v Evropski Uniji in 
priprav na strukturne sklade pridobiva na pomenu in se zanj tudi vsako programsko leto namenja bistveno več 
sredstev kot v preteklem obdobju. Oba programa, čezmejno sodelovanje ter ekonomska in socialna kohezija spadata 
v podprogram Regionalni razvojni programi - Phare programi. V okviru tega podprograma pa so tudi planirana 
lastna sredstva za sofinanciranje obeh sklopov programov.

—________________
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Javna Agencija RS za regionalni razvoj, opravlja programske, pospeševalne, nadzorne, ocenjevalne in koordinativne 
naloge tako v programih čezmejnega sodelovanja kot v programih nacionalnih programov Ekonomske in socialne 
kohezije. Pripravlja razpise in sodeluje pri izboru izvajalcev, vodi delo upravnih in nadzornih odborov.

Program čezmejnega sodelovanja omogoča Sloveniji učinkovitejše odpravljanje razvojnih ovir, ki so posledica 
obstoja mej in izkoriščanje prednosti, kijih takšno sodelovanje prinaša. Programje še posebej pomemben, ker lahko 
uvrstimo 50% področja Slovenije v območje čezmejnih vplivov. Tak položaj narekuje Sloveniji večjo orientiranost 
v čezmejno sodelovanje med obmejnimi regijami sosednjih držav. Sodelovanje v Phare programu čezmejnega 
sodelovanja (Phare CBC) se je začelo leta 1994 z Italijo. Leta 1995 se je program razširil na Avstrijo in 
Madžarsko. Leta 1995 so bili izdelani trije večletni programski dokumenti (Multi Annual Indicative Programme) za 
program z Avstrijo, Madžarsko in Italijo za obdobje 1995-1999. Dokumenti so predstavljali strateško osnovo za 
implementacijo Phare CBC v tem obdobju. Za obdobje 2000-2006 je Slovenija skupaj s čezmejnimi partnerji 
pripravila Skupne programske dokumente (Joint Programing Document) za program z Avstrijo, Italijo in 
Madžarsko. Dokument predvideva skupne bilateralne organe, postopno skupno izvajanje Phare CBC/INTERREG 
IIIA programov in prehod na sistem, ki velja za članice EU v programu INTERREG IIIA. V okviru Phare CBC 
Agencija vodi izvajanje Sklada za male projekte. Skupaj s programom INTERREG IIIA izvaja aktivnosti promocije 
čezmejnega sodelovanja.

Javna agencija RS za regionalni razvoj bo v letu 2005 izvajala tiste programe, ki so navedeni zgoraj. Programi 
Ekonomske in socialne kohezije in čezmejnega povezovanja za leto 2003 so bili potrjeni s strani Evropske Komisije, 
Finančni memorandumi pa se bo podpisali v mesecu Septembru 2003. Programsko leto 2003 je bilo zadnje 
programsko leto v okviru programa Phare. Leto 2004 je prvo programsko leto za strukturne sklade. Izvajanje Phare 
programov se še predvideva v letih 2004, 2005 in 2006.

Nacionalni program Phare Ekonomska in socialna kohezija seje začel izvajati v letu 1999 s programom Regionalna 
politika: Posebni pripravljalni program za strukturne sklade. Za obdobje 2000-2002 je Agencija s sodelovanjem 
ostalih resorjev pripravila Predhodni državni razvojni program (PDRP), kot osnova za izvajanje programa 
ekonomske in socialne kohezije (ESC). PDRP je določil tri pilotne regije Savinjska, Pomurje in Zasavje, v katerih 
naj bi se s Phare alokacijami 2000 izvajali programi in projekti nacionalnega Phare ESC. Agencija je v sodelovanju 
z ostalimi resorji pripravila tudi Državni razvojni program, ki je osnova projektom Phare ESC, saj se s projekti 
testirajo programi in ukrepi predvideni z Državnim razvojnim programom. Agencija je pripravila tudi prvi Predlog 
dokumenta EPD (Enotni programski dokument), ki podaja konkretnejše usmeritve v posamezne projektne vsebine 
za projekte Strukturnih skladov Evropske unije. Ta dokument je bil tudi podlaga za programiranje Phare sredstev za 
programsko leto 2003.

Omenjenemu posebnemu pripravljalnemu programu so sledili so še naslednji nacionalni programi Ekonomske in 
socialne kohezije:

program Phare ESC 2000, ki seje začel izvajati v letu 2001, 
program Phare ESC 2001, ki seje začel izvajati v letu 2002 in 
program Phare ESC 2002, ki se sestoji iz Twinning programa in iz programa za pripravo projektnih 
predlogov (PPFII).

IZVAJANJE POBUDE SKUPNOSTI INTERREG III V SLOVENIJI

S pristopom EU bo Slovenija upravičena do koriščenja sredstev pobude skupnosti Interreg III. Pobuda skupnosti 
Interreg se deli na:

Prekomejno sodelovanje - Interreg IIIA
- Trans-nacionalno sodelovanje - Interreg III B 

Med-regionalno sodelovanje - Interreg IIIC 
Horizontalna programa - ESPON in INTERACT

Slovenija že sodeluje v prekomejnih programih (Phare CBC / Interreg IIIA) med Slovenijo in Italijo, in Slovenijo in 
Avstrijo ter v prekomejnem programu (Phare / Phare CBC) med Slovenijo in Madžarsko. Interreg A je del 
programa, ki je usmerjen izključno v prekomejno sodelovanje in torej pomeni direktno nadaljevanje programa 
PHARE prekomejno sodelovanje.

Poleg tega Slovenija sodeluje tudi v transnacionalnem programu Interreg III B - za območje Alp, CADSES 
(namenjen je transnacionalnim povezavam v Evropi in je usmerjen v povezovanje nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih oblasti na področju prostorskega in trajnostnega načrtovanja) ter med-regionalnem programu Interreg III C 
(namenjen evropskim med-regionalnim povezavam, kar pomeni, da med seboj lahko sodelujejo regije, ki nimajo 
direktne skupne meje). V obeh programih slovenski partnerji še niso polnopravni člani in niso upravičeni do 
sredstev pobude skupnosti Interreg, sodelujejo pa v projektih, v kolikor lahko pokrijejo stroške iz drugih virov. 
Slovenija je ravno tako udeležena v programu ESPON kot polnopravni član ter kot opazovalec v programu 
INTERACT.
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Polnopravno članstvo Slovenije v Evropski uniji vpliva tudi na izvajanje čezmejnega programa. Meje z Republiko 
Avstrijo, Republiko Italijo in Republiko Madžarsko bodo postale notranje meje Evropske unije. Meja z Republiko 
Hrvaško pa bo postala zunanja meja Evropske unije.

Slovenija, tako kot druge bodoče članice Evropske unije, mora preoblikovati program PHARE čezmejno 
sodelovanje v pobudo skupnosti, imenovano Interreg program. S članstvom in s preoblikovanjem programa bo 
Slovenija upravičena do sredstev za izvajanje programa Interreg A, B in C. Republika Slovenija bo v obdobju 2004 
- 2006 dobila skozi pobudo skupnosti Interreg 23,65 milionov evrov.

Na proračunski postavki PHARE - lastna udeležba EU projekti so zbrani vsi deleži sofinanciranja oziroma lastne 
udeležbe ter plačilo davka na dodano vrednost po projektih znotraj proračunskih postavk tega podprograma. V letu 
2005 so predvidene tudi proračunske postavke za programe pobude skupnosti Interreg III - A - čezmejno 
sodelovanje z Republiko Avstrijo, Republiko Italijo in trilateralni program z Madžarsko in Hrvaško in za obvezno 
sofinanciranje vseh programov pobude skupnosti Inteneg III A, B in C.

2. Pravne podlage

Zakonska in planska osnova za izvajanje Phare CBC predstavljajo naslednji dokumenti:

Finančni memorandum SI 0009 CBC Slovenija - Avstrija
Finančni memorandum SI 0109, Slovenija-Madžarska
Finančni memorandum SI 0108, Slovenija-Italija

- Finančni memorandum SI 0201-SI0207
Finančni memorandum SI 0106, ESK 2001, nacionalni program
Finančni memorandum 2002/000-308

- Finančni memorandum 2002/000-312
Finančni memorandum 2002/000-316

- PHARE CFCU-CBC program za 2003
- PHARE CFCU - ESK program za 2003

Skupni programski dokument (CIP v pripravi) za Interreg čezmejno sodelovanje z Republiko Avstrijo 
Skupni programski dokument (CIP v pripravi) za Interreg čezmejno sodelovanje z Republiko Italijo 
Skupni programski dokument (CIP v pripravi) za Interreg čezmejno sodelovanje z Republiko Madžarsko in 
Republiko Hrvaško
Skupni programski dokument za smer pobude skupnosti Inteneg IIIC
Skupni programski dokument programa Internet

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Slovenije 
Podzakonski akti Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
Memorandum o soglasju med Vlado republike Slovenije in Evropske komisije (5.6.1995) 
Predhodni državni razvojni program 2000-2002
Strategija Regionalnega razvoja Slovenije 
Partnerstvo za pristop 
Nacionalni program za prevzem pravnega reda EU 
Skupni programski dokumenti 2000-2006 za programe z Avstrijo, Italijo in Madžarsko

3. Dolgoročni cilji podprograma t

Dolgoročni:

V okviru instrumentov ekonomske in socialne kohezije prispevati k odpravi razvojnih ovir povezanih z 
obstojem mej in izkoristiti potenciale in sinergijske učinke čezmejnega sodelovanja, kar bo dvignilo nivo 
kvalitete življenja v obmejnih statističnih regijah, 
Prispevati k izpolnjevanju pogojev za članstvo Slovenije v EU,
Vzpostaviti instrumente za izvajanje projektov ekonomske in socialne kohezije (Grant scheme), strukturnih 
skladov in pobude skupnosti Interreg.

Kratkoročni:

Izvedba Phare CBC projektov v skladu s predpisi in planiranimi učinki
Izvedba Phare ESC projektov v skladu s predpisi in planiranimi učinki 
Ohraniti absorbcijo Phare sredstev na visokem nivoju 
Odprava »miselnih« ovir v čezmejnem sodelovanju 
Vzpostaviti trajnostne povezave med čezmejnimi partneiji
Usposobiti regionalne in lokalne institucije za sodelovanje v strukturnih skladih in pobude skupnosti 
Interreg.
Ekonomska kohezija: uravnotežen gospodarski razvoj na obeh straneh meje. V skladu s tem je glavna 
prioriteta programa pospeševanje gospodarskega sodelovanja. V tem kontekstu je potrebno razvojne 
priložnosti iskati v vseh obstoječih gospodarskih sektorjih vključno s kmetijstvom, gozdarstvom in 
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turizmom. Prekomejno sodelovanje je potrebno razumeti kot pripomoček za izboljšanje, razvoj in 
specializacijo lastnih virov v povezavi s komplementarnimi storitvami in potrebami na drugi strani meje. 
Človeški viri in regionalno sodelovanje: Med regijami znotraj EU obstajajo velike razlike glede 
življenjskega standarda in stopnje gospodarskega razvoja. Razvoj prekomejnih perspektiv in orodij na 
področju trga dela vključuje tudi protiutež visoki stopnji brezposelnosti obmejne regije in pomaga dosegati 
gospodarsko in socialno povezanost med avstrijskimi in slovenskimi obmejnimi regijami. V obdobju 2004- 
2006 je potrebno spodbuditi predvsem sodelovanje med institucijami, ki se pojavljajo na trgu dela ( zavodi 
za zaposlovanje, skladi za razvoj človeških virov itd.). Pri sodelovanju na socialnem področju pa je 
potrebno upoštevati tudi kakovost partnerstva, dobro sosedstvo in prekomejne delovne strukture.
Trajnostni in prostorski razvoj: izboljšanje okolja in prekomejnega prometnega sistema, varstvo naravnih 
virov, izboljšanje sodelovanja na področju prostorskega razvoja

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Indikatoiji:

število izvedenih projektov v skladu s Phare pravili in dogovorjenimi mednarodnimi obveznostmi 
odstotek absorbcije Phare sredstev 
vzpostavljene številne povezave med čezmejnimi partnerji (srečanja, podpisani dogovori o sodelovanju, 
skupno pripravljeni projekti)
potrjeni skupni programski dokument (CIP) za program pobude skupnosti Interreg III A čezmejno 
sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo,
potrjeni skupni programski dokument (CIP) za program pobude skupnosti Interreg III A čezmejno 
sodelovanje med Slovenijo in Italijo,
potrjeni skupni programski dokument (CIP) za program pobude skupnosti Interreg III A čezmejno 
sodelovanje med Slovenijo, Madžarsko in Hrvaško,
potrjeni skupni programski dokument (CIP) za program pobude skupnosti Interreg IIIC - Vzhod, 
potrjeni skupni programski dokument (CIP) za program pobude skupnosti Interreg III Internet.

Letni Rezultati:

Kvalitetno izvedeni projekti oziroma posamezni sklopi projektov, visoka absorbcijska sposobnost sredstev, 
Pridobljeno znanje uslužbencev v regionalnih in nacionalnih institucijah v luči strukturnih skladov in 
pobude skupnosti Interreg,
Absobcija 10% dogovorjenih sredstev s programi pobude skupnosti Interreg.

1149 - Lastna udeležba - EU projekti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zbrana sredstva, ki pomenijo sofinanciranje izvedbe programov na podlagi sprejetih 
Finančnih memorandumov. S podpisom letnih Finančnih memorandumov alokacije Phare ESC in CBC sredstev se 
Slovenija zaveže tudi k sofinanciranju programov in projektov. Postavka predstavlja zbir zavez podpisanih finančnih 
memorandumov in načrtovanih alokacij v letu 2005.

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

Izhodišče predstavljajo vsi Finančni memorandumi, ki so navedeni v posameznih proračunskih postavkiah - Phare 
donacije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so vključeni projekti, ki izhajajo iz posameznih finančnih memorandumov, navedenih v 
posameznih proračunskih postavkiah - Phare donacije.

4. Planirani indikatorji

Na proračunskih postavkah »Phare donacije« omenjeni Finančni memorandumi in projektni predlogi kot njihovi 
sestavni deli prikazujejo faznost poteka vsakega od projektov ter določajo indikatorje za vsak projekt posebej. 
Sredstva porabljena v okviru Lastne udeležbe sledijo tej dinamiki in tem indikatorjem.

7072 - PHARE CBC - SLO/A US 2003

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na dogovor, da bo Phare projekt 2003 Biodiverziteta izvajalo MOPE in ne JARR, sredstva na tej proračunski 
postavki za ta projekt niso potrebna. Sredstva, ki so planirana na tej postavki, so tako namenjena le Skladu za male 
projekte, katerega namen je podpirati prekomejne projekte med neprofitnimi organizacijami.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izhodišče predstavlja potrditev projektov na Evropski Komisiji (na »Phare management Committee-ju«), Finančni 
memorandum med Slovenijo in Evropsko Komisijo bo na tej podlagi podpisan predvidoma v mesecu Septembru 
2003.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projekt: Sklad za male projekte (podpirati prekomejne projekte med neprofitnimi 
organizacijami).

4. Planirani indikatorji

Omenjeni Finančni memorandum in projektni predlogi kot njegovi sestavni deli prikazujejo faznost poteka vsakega 
od projektov ter določa indikatoije za vsak projekt posebej.

i

7076 - PHARE CFCU - CBC SLO/ITA 2003

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zbrana sredstva donacije Finančnega memoranduma za čezmejno sodelovanje z Italijo 
2003.

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

Izhodišče predstavlja potrditev projektov na Evropski Komisiji (na »Phare management Committee-ju«), Finančni 
memorandum med Slovenijo in Evropsko Komisijo bo na tej podlagi podpisan predvidoma v mesecu Septembru 
2003.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena projektoma: Tehnološki poli (izgradnjo/adaptacijo infrastrukture za tehnološki razvoj v 
obmejni regiji) in Skladu za male projekte (podpora prekomejnim projektom med neprofitnimi organizacijami).

4. Planirani indikatorji

Omenjeni Finančni memorandum in projektni predlogi kot njegovi sestavni deli prikazujejo faznost poteka vsakega 
od projektov ter določa indikatorje za vsak projekt posebej.

7060 - PHARE CFCU - CBC SLO/MAD 2003

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V procesu programiranja je bilo dogovorjeno, da bodo sredstva za ta projekt na proračunski postavki pri MDDSZ, ki 
je tudi odgovorna institucija za izvedbo tega projekta. Finančna sredstva na tej PP so zato namenjena le projektu 
Sklad za male projekte, katerega namen je podpirati prekomejne projekte med neprofitnimi organizacijami.

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

Izhodišče predstavlja potrditev projektov na Evropski Komisiji (na »Phare management Committee-ju«), Finančni 
memorandum med Slovenijo in Evropsko Komisijo bo na tej podlagi podpisan predvidoma v mesecu Septembru 
2003

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projekt: Sklad za male projekte (podpirati prekomejne projekte med neprofitnimi 
organizacijami)

4. Planirani indikatorji

Omenjeni Finančni memorandum in projektni predlogi kot njegovi sestavni deli prikazujejo faznost poteka vsakega 
od projektov ter določa indikatoije za vsak projekt posebej.

7034 - PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija - nacionalni program za leto 

2001

l- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zbrana sredstva donacije finančnega memoranduma za 2001 - Ekonomska in socialna 
kohezija. Finančna sredstva so razdeljena na del, ki se nanaša na gospodarski (vodovodi) in okoljski razvoj (male 
čistilne naprave).
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izhodišče predstavlja Finančni memorandum št. SI-0106 Ekonomska in socialna kohezija za leto 201, ki je bil 
podpisan 14.12.2001.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena projektu Krepitev Slovenije na lokalni ravni, in sicer Lotu B, ki predstavlja gradnjo 
vodovodov in malih čistilnih naprav na področjih s posebnimi razvojnimi problemi.

4. Planirani indikatorji

Omenjeni Finančni memorandum in projektni predlog kot njegovi sestavni deli prikazujejo faznost poteka ter 
določata indikatorje.

7031 - PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija - nacionalni program za leto 
2002

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zbrana sredstva donacije finančnega memoranduma za 2002 - Ekonomska in socialna 
kohezija, ki je bil podpisan 9.7.2002, sredstva pa so usmeijena v krepitev institucij in priprave študij, namen 
projektov v programu je podpora procesa nadgradnje Državnega razvojnega programa in priprave Enotnega 
programskega dokumenta ter priprave na črpanje sredstev iz Evropskih strukturnih skladov. Sredstva iz te PP se 
bodo v letu 2005 namenila za nadaljevanje izvajanja projekta PPF-U projektne študije.

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

Izhodišče predstavlja Finančni memorandum Ekonomska in socialna kohezija za leto 2002, ki je bil podpisan 
9.7.2002

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so razdeljena na projekte: projekt PPF-II (izdelava projektnih študij in analiz za potrebe priprave projektov 
za strukturne sklade) in na dva projekta v okviru Priprave na izvajanje Iniciative skupnosti Interreg: Revizija 
Skupnega Programskega dokumenta in Programskega dopolnila za sodelovanje z Avstrijo in Italijo, Podpora pri 
pripravi Programskega dokumenta in Programskega dopolnila za sodelovanje z Madžarsko in Hrvaško.

4. Planirani indikatorji

Omenjeni Finančni memorandum in projektni predlogi kot njegovi sestavni deli prikazujejo faznost poteka vsakega 
od projektov ter določajo indikatorje za vsak projekt posebej.

7073 - PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija 2003

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zbrana sredstva donacije finančnega memoranduma za 2003 - Ekonomska in socialna 
kohezija. Finančna sredstva so razdeljena na del, ki se nanaša na gospodarski razvoj; razvoj in upravljanje poslovnih 
con.

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

Izhodišče predstavlja Finančni memorandum Ekonomska in socialna kohezija za leto 20023, kije bil podpisan dne 
17.09.2003.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena projektu Razvoj in upravljanje poslovnih con.

4. Planirani indikatorji

Omenjeni Finančni memorandum in projektni predlog kot njegov sestavni del prikazujeta faznost poteka projekta ter 
določata indikatorje.
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7026 - PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija za prekomejno sodelovanje 
med Slo/Avs za leto 2002

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zbrana sredstva donacije finančnega memoranduma za 2002. Finančna sredstva so 
razdeljena na del, ki se nanaša na informacijski razvoj obmejnega področja ter na del, katerega namen je podpirati 
prekomejr.e projekte med neprofitnimi organizacijami.

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

Izhodišče predstavlja Finančni memorandum SI-2002/000-312, podpisan 25.10.2002 med Slovenijo in Evropsko 
komisijo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projekte: Čezmejna regija na poti digitalizacije (pospeševanje informacijskega razvoja 
obmejnega področja) in Skladu za male projekte (podpirati prekomejne projekte med neprofitnimi organizacijami).

4. Planirani indikatorji

Omenjeni Finančni memorandum in projektni predlogi kot njegovi sestavni deli prikazujejo faznost poteka vsakega 
od projektov ter določa indikatoije za vsak projekt posebej.

7028 - PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija za prekomejno sodelovanje 
med Slo/Ita za leto 2001

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Fiannčna sredstva so razdeljena na del, ki se nanaša na varstvo okolja s pomočjo izgradnje malih čistilnih naprav 
(in/ali pripadajoče kanalizacije) in na del, katerega namen je podpirati prekomejne projekte med neprofitnimi 
organizacijami.

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

Izhodišče predstavlja Finančni memorandum SI-0108 za leto 2001 za čezmejni program med Slovenijo in Italijo, ki 
je bil podpisan 14.12.2001.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projekte: Eco-Adria, ki se nanaša na varstvo okolja s pomočjo izgradnje malih čistilnih 
(in/ali pripadajoče kanalizacije) in Sklad za male projekte (podpirati prekomejne projekte med neprofitnimi 
organizacijami).

4. Planirani indikatorji

Omenjeni Finančni memorandum in projektni predlogi kot njegovi sestavni deli prikazujejo faznost poteka vsakega 
od projektov ter določa indikatorje za vsak projekt posebej.

7021 - PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija za prekomejno sodelovanje 
med Slo/Ita za leto 2002

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izvedbi projektov Phare: pospeševanju podjetništva v obmejni regiji s pomočjo 
podjetniškega povezovanja in grozdenja ter podpiranju prekomejnih projektov med neprofitnimi organizacijami.

Projekta se bosta začela izvajati v jeseni leta 2003 oziroma spomladi 2004.

Sredstva v letu 2005 bodo namenjena nadaljevanju izvajanja projektov v okviru tega finančnega memoranduma.

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

Izhodišče predstavlja Finančni memorandum SI-2002/000-312, podpisan 25.10.2002 med Slovenijo in Evropsko 
Komisijo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena projektoma PRIM-e (pospeševanje podjetništva v obmejni regiji s pomočjo 
podjetniškega povezovanja in grozdenja) in Sklada za male projekte (podpiranje prekomejnih projektov med 
neprofitnimi organizacijami).
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4. Planirani indikatorji

Omenjeni Finančni memorandum in projektni predlogi kot njegovi sestavni deli prikazujejo faznost poteka vsakega 
od projektov ter določa indikatorje za vsak projekt posebej

7020 - PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija za prekomejno sodelovanje 
med Slo/Mad za leto 2002

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zbrana sredstva donacije finančnega memoranduma Slovenija - Madžarska 2002.

Proračunska postavka je namenjena izvedbi projektov Phare: Izgradnja čistilne naprave na reki Krki in Sklad za 
male projekte. Finančna sredstva so razdeljena na del, ki se nanaša na okoljski razvoj obmejnega območja (izboljšati 
okoljevarstvene razmere v čezmejni regiji in v bodočem skupnem naravnem parku Raab - Orseg - Goričko) ter na 
del, ki se nanaša na Sklad za male projekte, katerega namen je podpirati prekomejne projekte med neprofitnimi 
organizacijami. Projekta se bosta začela izvajati v jeseni leta 2003 oziroma spomladi 2004.

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

Izhodišče predstavlja Finančni memorandum SI 0212, podpisan 25.10.2002 med Slovenijo in Evropsko Komisijo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projekte: Projekt Skupno upravljanje kanalizacije doline reke Krka (izboljšanje 
kanalizacijskega omrežja očiščevanja vode) in Sklad za male projekte (podpora prekomejnih projektov med 
neprofitnimi organizacijami).

4. Planirani indikatorji

Omenjeni Finančni memorandum in projektni predlogi kot njegovi sestavni deli prikazujejo faznost poteka vsakega 
od projektov ter določa indikatorje za vsak projekt posebej.

7012 - PHARE CFCU - SI 0009 CBC SLO/AUS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izvedbi projektov Phare. Finančna sredstva so razdeljena na poslovno 
infrastrukturo, tehnično podporo gospodarskim subjektom za prekomejno sodelovanje na področju gospodarskih 
aktivnosti in sklada za male projekte, katerega namen je podpirati prekomejne projekte med neprofitnimi 
organizacijami.

Projekti bodo zaključeni v letu 2003. V letu 2005 bodo izplačani še zadržani zneski iz projektov Poslovna cona 
Jesenice in Približevanje EU, kjer so gradbene pogodbe.

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

Izhodišče predstavlja Finančni memorandum SI 0009, podpisan 22.12.2000 med Slovenijo in Evropsko Komisijo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so razdeljena na projekte Poslovna cona Jesenice (poslovna infrastruktura), Približevanje EU 
(podpora gospodarskim subjektom za prekomejno sodelovanje na področju gospodarskih aktivnosti) in Sklada za 
male projekte (podpora prekomejnih projektov med neprofitnimi organizacijami).

4. Planirani indikatorji

Omenjeni Finančni memorandum in projektni predlogi kot njegovi sestavni deli prikazujejo faznost poteka vsakega 
od projektov ter določa indikatoije za vsak projekt posebej.

1616 - EPD - Poslovne cone

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so bodo financirale aktivnosti izgradnje poslovnih con na način, kot je opredeljen 
v EPD 2004-2004. Ker gre za aktivnosti, kjer občine kot končni koristniki sredstev, izvajajo aktivnosti gradnje 
poslovne cone, predvidevamo, da bo zahtevan delež javnega sofinanciranja izkazan s strani občine.

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

Izračun predloga pravic porabe je bil narejen na osnovi izhodiščne table Evropske Komisije DG Budget o 
indikativni dodelitvi sredstev za obdobje 2004-2006 in pripadajočega deleža teh sredstev za namen ukrepa razvojna 
infrastruktura, v okviru aktivnosti izgradnje poslovnih con, kot to izhaja iz EPD.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Gre za projekte izgradnje poslovnih con vključno z odkupom zemljišč in komunalno ter prometno ureditev, v 
kolikor je to v pristojnosti lokalne skupnosti.

4. Planirani indikatorji

Indikatorji so pridobljena nova komunalno urejena površina poslovne cone in ustvarjena delovna mesta.

1610 - Interreg lil A - Slovenija - Avstrija - EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zbrana sredstva, ki predstavljajo evropsko sofinanciranje programa pobude skupnosti 
Interreg III A za čezmejni program Slovenija- Avstrija. Programski dokument je v pripravi in bo predvidoma 
dogovorjen do konca septembra 2003 in v osnutku posredovan Evropski komisiji. Za leto 2005 se predvideva 25% 
črpanje sredstev dogovorjenih v skupnem programskem dokumentu.

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

Ocena je narejena na osnovi delitve med posameznimi programi znotraj pobude skupnosti Interreg III (sklep Vlade 
RS št. 915-13/201-6 z dne 3. aprila 2003) in ocene o predvideni dinamiki implementacije programa Slovenija- 
Avstrija.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti bodo izbrani v skladu z dogovorjenim programskim dokumentom in v njem definiranimi prioritetami in 
ukrepi.

4. Planirani indikatorji

Izvajanje projektov v višini 25% tri-letnih alokacij programa,

delovanje skupnih struktur (nadzorni in upravni odbor)

1608 - Interreg lil A - Slovenija - Italija - EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zbrana sredstva, ki predstavljajo evropsko sofinanciranje programa pobude skupnosti 
Inteneg III A za čezmejni program Slovenija- Italija. Programski dokument je v pripravi in bo predvidoma 
dogovoijen do konca septembra 2003 in v osnutku posredovan Evropski komisiji. Za leto 2005 se predvideva 25% 
črpanje sredstev dogovorjenih v skupnem programskem dokumentu.

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

Ocena je narejena na osnovi delitve med posameznimi programi znotraj pobude skupnosti Interreg III (sklep Vlade 
RS št 915-13/201-6 z dne 3. aprila 2003) in ocene o predvideni dinamiki implementacije programa Slovenija-Italija.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti bodo izbrani v skladu z dogovorjenim programskim dokumentom in v njem definiranimi prioritetami in 
ukrepi.

4. Planirani indikatorji

Izvajanje projektov v višini 25% tri-letnih alokacij programa,

delovanje skupnih struktur (nadzorni in upravni odbor)

1609 - Interreg lil A - Trilaterala SLO-H-CRO - EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zbrana sredstva, ki predstavljajo evropsko sofinanciranje trilateralnega programa pobude 
skupnosti Interreg III A za čezmejni program Slovenija- Madžarska - Hrvaška. Programski dokument je v pripravi 
in bo predvidoma dogovorjen do konca septembra 2003 in v osnutku posredovan Evropski komisiji. Za leto 2004 se 
predvideva 10% črpanje sredstev dogovorjenih v skupnem programskem dokumentu.

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

Ocena je narejena na osnovi delitve med posameznimi programi znotraj pobude skupnosti Interreg III (sklep Vlade 
RS št. 915-13/201-6 z dne 3. aprila 2003) in ocene o predvideni dinamiki implementacije programa Slovenija- 
Madžarska-Hrvaška
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti bodo izbrani v skladu z dogovotjenim programskim dokumentom in v njem definiranimi prioritetami in 
ukrepi

4. Planirani indikatorji

Izvajanje projektov v višini 25% tri-letnih alokacij programa,

delovanje skupnih struktur (nadzorni in upravni odbor)

1596 - Tehnična pomoč EPD

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se bodo izvajale aktivnosti, opredeljene v okviru Enotnega programskega 
dokumenta RS 2004-2006 in sicer v delu, opredeljenem v okviru dveh ukrepov četrte prioritete - tehnična pomoč. 
Gre za izvajanje aktivnosti organa upravljanja za obveščanje javnosti in promocije aktivnosti sofinanciranih s strani 
evropskih strukturnih skladov, kot so predpisane v pripadajoči regulativi. Nadalje se bodo sofinancirali stroški 
delovanja Nadzornega odbora EPD in aktivnosti, ki jih bo potrebno izvesti v okviru predpisanih postopkov 
spremljanja in poročanja, vključno z zagotavljanjem informacijske podpore. V ta sklop aktivnosti sodijo tudi 
priprava projektov, študije in evalvacije, ki morajo podpirati sistem spremljanja in vrednotenja izvajanja strukturnih 
skladov.

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

Izračun predloga pravic porabe je bil narejen na osnovi izhodiščne table Evropske Komisije DG Budget o 
indikativni dodelitvi sredstev za obdobje 2004-2006 in pripadajočega deleža teh sredstev za namen tehnične pomoči 
kot izhaja iz EPD.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje javnosti aktivnostim, ki so sofinancirane s strani EU; financiranje potrebnih 
študij za vrednotenje učinkovitosti dodeljenih spodbud ter potrebnih strokovnih podlag za utemeljitev ukrepov; 
razvoju sistema spremljanja, zagotavljanju namenske porabe sredstev skladno z domačo in EU zakonodajo ter 
podpori potencialnim prijaviteljem pri pripravi projektov ter drugim aktivnostim v skladu z regulativo EU.

4. Planirani indikatorji

Indikatorji so izvedene promocijske aktivnosti, letna in ad hoc srečanja Nadzornega odbora, izdelana letna in ad hoc 
poročila, izdelane študije in izvedene evalvacije.

1588 - Interreg - lastna udeležba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zbrana sredstva, ki predstavljajo 25% sofinanciranje programov pobude skupnosti 
Interreg III a: čezmejni program Slovenija- Avstrija, čezmejni program Slovenija - Italija, trilateralni čezmejni 
program Slovenija-Madžarska-Hrvaška, Interreg IH B, Interreg IH C - Vzhod. Poleg tega pa zajema postavka tudi 
50% sofinanciranje programov ESPON in Internet. Za omenjene programe so programski dokumenti v pripravi. Za 
leto 2005 se predvideva 25% črpanje sredstev predvidenih v obdobju 2004-2006.

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

Izračuni pravice porabe temeljijo na razpoložljivih sredstvih za pobudo skupnosti Interreg v obdobju do leta 2006 in 
predpostavki, da bo 25% vseh alokacij porabljenih ža sofinanciranje programov/projektov v letu 2005

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti bodo v skladu z dogovorjenimi prioritetami in ukrepi iz programskih dokumentov pobude skupnosti 
Interreg.

4. Planirani indikatorji

Začetek izvajanja programov in projektov v vseh treh smereh pobude skupnosti Interreg in programih Interact in 
ESPON. Predvideno je črpanje 25 % sredstev od celotne alokacije zahtevane po zakonodaji s strani nacionalnega 
sofinanciranja.

1606 - Tehnična pomoč EPD - lastna udeležba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so skladno z regulativo EU ter zahtevami o načinih izvajanja Strukturnih skladov namenjena za:
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zagotavljanje javnosti aktivnostim, ki se izvajajo v okviru dogovoijenih prioritet in ukrepov
financiranje potrebnih študij za vrednotenje učinkovitosti dodeljenih spodbud ter potrebnih strokovnih 
podlag za utemeljitev ukrepov
razvoj sistema spremljanja, vrednotenja in rednega poročanja o poteku izvajanja in doseganju zastavljenih 
ciljev
zagotavljanje namenske porabe sredstev skladno z domačo in EU zakonodajo ter podpore potencialnim 
prijaviteljem pri pripravi projektov

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

Gre za tehnično pomoč - lastna udeležba.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje sofinanciranja aktivnosti predvidenih v Uredbi Sveta 1260/99 ki se nanašajo 
na zagotavljanje tehnične pomoči za izvedo ukrepov predvidenih v okviru Enotnega programskega dokumenta in se 
nanašajo na redno izvajanje, spremljanje in poročanje Evropski komisiji o doseganju ciljev EPD ter sprotno 
vrednotenje programa, prioritet, ukrepov in aktivnosti ter načina izvajanja le-teh.

06011508 - Posebni ukrepi regionalne politike

1. Opis podprograma

M okviru podprograma Posebni ukrepi regionalne politike so zajete tiste regionalne spodbude, ki so namenjene 
reševanju specifičnih problemov prednostnih območij regionalne politike v skladu z določili zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja ter prioritetnih aktivnosti, ki so opredeljena za ta območja v regionalnih razvojnih 
programih.

2. Pravne podlage

Pravni podlagi za izvedbo podprograma sta: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
št. 60/99, 56/03), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v 
Posočju (Uradni list RS, št. 59/01).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Državni razvojni program opredeljuje kot poglavitni cilj večjo gospodarsko in socialno kohezijo, kar je hkrati tudi 
cilj Evropske unije (EU). Z namenom uveljavljanja tega poglavitnega cilja je državni razvojni program določil dva 
ti. splošna dolgoročna razvojna cilja:

1. Zmanjšanje razlik med stopnjami ekonomskega in socialnega razvoja med Slovenijo in EU ter
2. zmanjšanje notranjih razlik v razvoju med posameznimi regijami.

Nova regionalna politika zasleduje oba splošna cilja in sicer tako z institucionalnega vidika, katerega okvir 
opredeljuje Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kakor tudi s stališča dodeljevanja spodbud. To je 
razvidno iz podrobneje opredeljenih dolgoročnih ciljev Zakona, kakor tudi iz Strategije regionalnega razvoja 
Slovenije. To so:

1. zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med regijami, s poudarkom na 
celostnem razvoju podeželja,

2. ohranjanja poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije ob upoštevanju policentričnega sistema 
poselitve,

3. preprečevanja nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi,
4. gospodarski, socialni in prostorski razvoj vseh slovenskih regij,
5. izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, merjeno v BDP per capita, v primeijavi z podobnimi 

regijami v Evropi,
6. pospeševanja razvoja okolju prijaznega gospodarstva ter varovanja naravnih dobrin, naravne in kulturne 

dediščine ter drugega javnega dobra.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Iz tega podprograma se financira program razvoja Posočja "Soča 2006" na podlagi zakona o popotresni obnovi v 
Posočju. Program seje začel izvajati leta 2002. V letu 2005 bodo izvedeni vsi ukrepi iz programa "Soča 2006".

Kot prednostna območja regionalne politike so opredeljena tudi obmejna območja z Republiko Hrvaško. Tu se 
nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne ter finančno šibke lokalne skupnosti (29 občin, 7 
regij). Ob južni meji se predvideva tudi koncentracija bodočih gospodarskih problemov in velika potreba po novih 
delovnih mestih zaradi prestrukturiranja tekstilnih podjetij, papirne in celulozne industrije, upadanja prometa v 
razvitem trgovinskem sektoiju, preoblikovanja prostocarinskih prodajaln ob vstopu Slovenije v EU itd. Regionalna 
politika želi na tem ciljnem območju izkoristiti možnosti, ki jih daje Sporazum o obmejnem sodelovanju s Hrvaško 
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in podpreti vlaganja v čezmejne turistične cone, ki jih je potrebno vzpostaviti do vstopa Slovenije v EU. Izkoristiti 
želi tudi gradnjo novih mejnih prehodov za sočasno gradnjo obmejnih gospodarskih con ter komunalno oskrbo 
prebivalstva in gospodarstva v neposredni bližini mejnih kontrolnih točk..

1105 - Aktivnosti na področju evropskih integracij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena financiranju zadnje pripravljalne aktivnosti za začetek faze izvajanja, 
postavitve sistema rednega (notranjega) spremljanja in vrednotenja poteka izvajanjat er doseganja ciljev 
opredeljenih v programskih dokuemntih ter na tej podlagi sočasni pripravi za pogajanja o novi finančni perspektivi 
EU in reformi strukturne politike.

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

Podobne aktivnosti in izkušnje iz predpristopnega obdobja so zadostna podlaga za kvalitetno načrtovanje potrebnih 
sredstev.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Z letom 2004 se začenja prvo leto aktivnega sodelovanja Slovenije v evropski kohezijski politiki. Tako bo potrebno 
izvesti zadnje pripravljalne aktivnosti za začetek faze izvajanja, postaviti sistem rednega (notranjega) spremljanja in 
vrednotenja poteka izvajanja ter doseganja zastavljenih ciljev ter zagotavljanja stalnih izboljšav, in sočasno na 
osnovi preliminarnih ocen učinkov in poteka izvajanja oblikovati stališče in politiko za novo finančno perspektivo 
2007-2013 ter se aktivno vključevati v proces priprave nove regulative na nivoju EU in pogajanj za novo finančno 
perspektivo s stališča kohezijske politike. Za učinkovito izvajanje teh nalog je predpogoj, da se s pomočjo 
specializiranih zunanjih strokovnih institucij in posameznikov oblikuje in vzpostavi sistem metodologij spremljanja, 
sprotnega vrednotenja učinkov in doseganja ciljev, izdela metodologija ocen in napovedi za naslednja obdobja tako 
na makro kot mikro nivoju, ter izvede vrsta ad hoc analiz / vrednotenj učinkov, posledic in napovedi kot strokovnih 
podlag za izvajanje kohezijske politike v Sloveniji kot tudi nacionalne ekonomske politike in politike skladnega 
regionalnega razvoja. V okviru teh aktivnosti bodo so-financirane izdelave strokovnih podlag.

1135 - Priprava in spremljanje izvajanja državnih dokumentov razvojnega načrtovanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena financiranju priprav in spremljanja izvajanja državnih dokumentov 
razvojnega načrtovanja.

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

Prvi Državni razvojni program je narejen, ravno tako Enotni programski dokument, pa tudi vrsta drugih razvojnih 
dokumentov. Do sedaj narejeni dokumenti so izhodišče za načrtovanje aktivnosti, kijih bomo izvedli v naslednjem 
proračunskem obdobju.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 se bodo nadaljevale priprave Državnega razvojnega programa 2007-2012. Nadaljevale se bodo 
aktivnosti spremljanja izvajanja regionalne politike, posebej strategije regionalnega razvoja.

1166 - Razvojna pomoč Posočju

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakonsko osnovo za izvajanje programa predstavljata Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni 
list RS, št. 60/99, 56/03) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potresni obnovi objektov in spodbujanju 
razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 59/01).

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju določa 
dinamiko in višino sredstev za izvedbo vseh načrtovanih ukrepov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj bo na območju Posočja izvajala vse razpoložljive ukrepe 
regionalne politike, kar pomeni sofinanciranje ustvarjanja prostorskih pogojev za razvoj novih dejavnosti, 
vzpostavljanja razvojne infrastrukture za prestrukturiranje gospodarstva in pospeševanja podjetništva, investicij v 
razvoj človeških virov in drugih ukrepov skladno s programom, sprejetim na Vladi RS.
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4. Planirani indikatorji

Realizacija letnega izvedbenega načrta, ki določa vse ukrepe, ki se izvajajo, način poročanja ter načrtovane 
rezultate.

1106 - Razvojne naloge

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena sofinanciranju razvojnih nalog na področju regionalnega razvoja.

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

Pri načrtovanju potrebnih sredstev smo izhajali iz že znanih obveznosti, kot so razpis izveden v letu 2003, sklep 
Vlade o sofinanciranju projekta Pot miru, Pilotni projekt Kras ter iz načrtovanih aktivnosti za naslednje proračunsko 
obdobje.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke bomo izvajali pilotne projekte, kot je Pilotni projekt Kras, kakor tudi druge študije 
in raziskave s področja regionalnega razvoja ki imajo namen prispevati k nadgradnji regionalne politike. Reforma 
regionalne politike je že dala določene rezultate, s pomočjo pilotnih in raziskovalnih projektov pa bomo poskušali 
priti do novih rešitev.

4. Planirani indikatorji

Izvedeni pilotni projekti, študije, raziskave in stopnje njihove izvedbe

1134 - Transregionalni projekti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v okviru postavke Transregionalni projekti so namenjena za sofinanciranje sodelovanja regij 
na projektih z regijami EU, regijami iz pristopnih držav in držav JV Evrope ter sofinanciranje regionalnih razvojnih 
projektov v okviru članstva v medregionalnih in mednarodnih sektorskih združenjih (kot npr. Komisija regij, Alpe 
Adria, Združenje alpskih regij, Združenje obdonavskih regij, Združenje industrijskih regij, Evropsko regionalno 
informacijsko združenje, Jadransko-Jonska pobuda, ipd.). S proračunske postavke se tudi financira delovanje 
skupnih upravnih struktur čezmejnega sodelovanja s sosednjimi državami in pa sodelovanje in podpora aktivnostim ' 
za postavitev sistema pobude skupnosti Interreg IIIA in C.

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

Slovenija je že članica nekaterih medregionalnih in mednarodnih združenj. Poleg tega, je že delovala in deluje v 
upravnih struktur čezmejnega sodelovanja. Vse to je podlaga za oceno potrebnih sredstev za načrtovane aktivnosti v 
letu 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Slovenija bo tudi v letu 2005 aktivno sodelovala na projektih z regijami EU, regijami iz pristopnih držav in držav JV 
Evrope. Poleg tega bo sodelovala pri postavitvi sistema pobude skupnosti Interreg IIIA in C.

4. Planirani indikatorji

Udeležba na koordinacijah naslednjih združenj: Alpe Adria, Združenje alpskih regij. Organizacija in udeležba na 
najmanj 2 skupnih nadzornih odborih in najmanj 4 skupnih upravnih odborih programov Phare CBC (A,I,H), na 
najmanj 4 Nadzornih odborih programa Interreg III C in enako programa Interact. Organizacija in udeležba v 
delovnih skupinah v okviru priprav na postavitev sistema za črpanje pobude skupnosti Interreg

1169 - Ublažitev gospodarskih posledic spremembe mejnih režimov zaradi pristopa k 
EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena reševanju problemov na enem od prednostnih območij regionalne 
politike, obmejnem območju z Republiko Hrvaško.

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

Temeljna izhodišča sta - že znano dejstvo o koncentraciji gospodarskih problemov ter gradnja novih mejnih 
prehodov ki jih bo regionalna politika izkoristila za sočasno gradnjo gospodarskih con ter komunalno oskrbo 
prebivalstva in gospodarstva na tem območju.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Kot prednostna območja regionalne politike so opredeljena tudi obmejna območja z Republiko Hrvaško. Tu se 
nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne ter finančno šibke lokalne skupnosti (29 občin, 7 
regij). Ob južni meji se predvideva tudi koncentracija bodočih gospodarskih problemov in velika potreba po novih 
delovnih mestih zaradi prestrukturiranja tekstilnih podjetij, papirne in celulozne industrije, upadanja prometa v 
razvitem trgovinskem sektoiju itd. Regionalna politika želi na tem ciljnem območju izkoristiti možnosti, kijih daje 
Sporazum o obmejnem sodelovanju s Hrvaško in podpreti vlaganja v čezmejne turistične cone. Izkoristiti želi tudi 
gradnjo novih mejnih prehodov za sočasno gradnjo obmejnih gospodarskih con ter komunalno oskrbo prebivalstva 
in gospodarstva v neposredni bližini mejnih kontrolnih točk.

4. Planirani indikatorji

Obseg investicij v turistične cone, v obmejne gospodarske cone, v komunalno oskrbo prebivalstva in gospodarstva 
ter zgrajene turistične in obmejne gospodarske cone in komunalni objekti.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

06011504 - Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike

1613 - Povečanje namenskega premoženja Javnega sklada RS za regionalni razvoj

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena povečanju namenskega premoženja Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja.

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

Predvideni vir sredstev je kupnina od prodaje kapitalskega deleža države v Talumu, d.d.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena izvajanju naložbene politike sklada in sklepov Vlade RS.
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^U/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov

SLUŽBA VLADE RS ZA STRUKTURNO POLITIKO IN REGIONALNI RAZVOJ

Leto 2005

v tisoč tolarjih

Indeks
SPU/PU/PPP/GPR/PPR

Predlog sprememb 
proračuna 2004 proračuna 2004 

(D (2)

Strukt sprem. Predlog Strukt. predloga
proračuna 2005 proračuna 2005 

(3) (4) (5)=(3y(l)

SLUŽBA VLADE RS ZA 

STRUKTURNO POLITIKO IN 
REGIONALNI RAZVOJ

1 12.412.5541|| íoo,ooi r 10.754.425 i 1 ìoo,ooi r 86,6Ì

Služba Vlade RS za strukturno politiko in || 12.412.554 i| 100,ooi r 10.754.425 i I” ioo,ooi 86,6|
regionalnn-azvo^

LOKALNA SAMOUPRAVA 1 12.412.554 II 100,oo| 1 10.754.425 11 ioo,oo|| 86,6|

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave 
ter koordinacija vladne in lokalne ravni

12.412.554 100,00 10.754.425 100,00 86,6

06011504 Vzpostavitev in delovanje sistema 

regionalne in strukturne politike
929.747 7,49 954.660 8,88 102,7

06011505 Regionalni razvojni programi - 

neposredne regionalne spodbude
4.080.000 32,87 4.170.000 38,77 102,2

06011506 EU razvojne spodbude 6.773.082 54,57 4.991.947 46,42 73,7

06011508 Posebni ukrepi regionalne politike 629.725 5,07 637.818 5,93 101,3
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Leto 2005

v tisoč tolarjih

SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finančnih terjatev in naložb

151 SLUŽBA VLADE RS ZA STRUKTURNO POLITIKO IN REGIONALNI RAZVOJ

SPU/PU/PPP/GPR/PPR

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

(1) (2)O)(4)

Indeks

(5>»(3y(£

|151 [SLUŽBA VLADE RS ZA 
""'strukturno politiko in 

IREGIONALNI RAZVOJ

114.000 )f 100,0011 500.0001 100,00

narodne skupnosti

536 [ Služba Vlade RS za strukturno politiko in ) 1 114.000 100,00) [ 500.000 J P 100,00) 1 438jj

regionalnijrazvo^

KilLOKALNA SAMOUPRAVA 114.000 II 100,oo| 1 500.000 11 lOOJMJil 438j6|

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave 114.000 100.00 500.000 100.00 42SÍ

ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06011504 Vzpostavitev in delovanje sistema 34.500 30,26 500.000 100,00 *

regionalne in strukturne politike

06011506 EU razvojne spodbude 72.000 63,16 0 0,00 0,0

06011507 Gospodarska Osnova za avtohtone 7.500 6,58 0 0,00 0,0
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Urad Vlade RS za preprečevanje

korupcije
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08021501 - Urejanje na področju preprečevanja korupcije

1. Opis podprograma

Naloge Urada Vlade RS za preprečevanje korupcije po sklepu o ustanovitvi Urada so:

usklajuje strokovne dejavnosti pri pripravi zakonodaje s področja preprečevanja korupcije, 
usklajuje strokovne dejavnosti pri pripravi protikorupcijske strategije RS ter njenem izvajanju, 
pripravlja predloge in načine za uresničevanje priporočil mednarodnih organizacij in institucij na področju 
korupcije in spremlja njihovo uresničevanje, 
preučuje pravno in organizacijsko ureditev drugih držav ter spremlja aktivnosti mednarodnih integracij na 
področju korupcije, 
sodeluje s pristojnimi ministrstvi in drugimi državnimi organi pri pripravi in usklajevanju predpisov, ki so 
povezani s preprečevanjem in odpravljanjem korupcije, 
spremlja uresničevanje predpisov, ki so pomembni za preprečevanje in odpravljanje korupcije, 
pristojnim organom daje načelne usmeritve in pobude za odpravo razmerij in stanj, ki omogočajo nastanek 
in razvoj korupcije, 
spremlja in analizira statistične podatke o stanju korupcij ter zbira in analizira druge podatke, pomembne za 
preprečevanje in odpravljanje korupcije, 
sodeluje z drugimi državnimi organi pri preprečevanju in odpravljanju korupcije, 
sodeluje z znanstvenimi, strokovnimi, izobraževalnimi, medijskimi in drugimi nevladnimi organizacijami in 
društvi v zvezi z njihovim delom pri preprečevanju in odpravljanju korupcije,
sodeluje s podobnimi organi iz drugih držav in z organi mednarodnih integracij ter mednarodnimi 
nevladnimi organizacijami s področja preprečevanja in odpravljanja korupcije, 
je pristojni organ po drugem odstavku 12. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev, 
usmerja delo Koordinacijske skupine za preprečevanje korupcije,
o svojem delu in ugotovitvah poroča Vladi RS in predlaga ukrepe za odpravo razmerij in stanj, ki 
omogočajo nastanek in razvoj korupcije.

Urad je organiziran kot samostojni neposredni proračunski uporabnik.

Proračun urada je avgusta 2003 načrtovan za leto 2005 na osnovi "razreza" proračunskih sredstev tega leta, ki ne 
upošteva možnosti, da v letu 2005 že deluje Komisija za integriteto javnega delovanja, ki naj bi imela na osnovi 
sprejetega zakona drugačne pristojnosti na področju urejanja in preprečevanja korupcije, kot ga ima urad.

2. Pravne podlage

Urad je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi, delovnem področju in organizaciji Urada Vlade RS za 
preprečevanje korupcije (Ur. 1. RS št. 58/01 z dne 13.7.01).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Urad je v letu 2003 izdelal predlog protikorupcijskega zakona in protikorupcijske strategije Republike Slovenije. 
Oba dokumenta sta bila v letu 2003 obravnavana in sprejeta na 28. redni seji Vlade RS dne 3.7.2003. Dokumenta sta 
bila posredovana Predsedniku Državnega zbora v nadaljnji postopek.

V kolikor bodo poslanci predlagani Predlog zakona o preprečevanju nasprotja interesov in omejevanju korupcije ter 
izhodišča za pripravo resolucije o nacionalnem programu za preprečevanje korupcije v Republiki Sloveniji sprejeli, 
potem bo potrebno skladno navedenemu zakonu ustanoviti Komisijo za integriteto javnega delovanja.

Osnovni cilj predlaganega zakona je odpravljanje in preprečevanje vzrokov korupcije s poenotenimi pravili v zvezi 
z etiko ravnanja v javnem in zasebnem sektorju, konflikti interesov, dopustnostjo dajanja oziroma sprejemanja daril, 
vzpostavljanjem integritete delovanja subjektov v javnem in zasebnem sektorju, zahtevami po transparentni 
odgovornosti javnih funkcionarjev v zvezi z opravljanjem javne funkcije in podobno.

Predlagani zakon vpeljuje natančne postopke v zvezi z navedenimi pistojnostmi, tremi k sodelovanju in usklajenem 
postopavnju vseh pristojnih organov, v okviru splošnejših nalog Komisije za integriteto javnega delovanja kot 
centralnega in samostojnega državnega organa pa določa tudi pripravo in zagotavljanje uresničevanja 
protikorupcijske strategije, spremljanje in analizo statističnih podatkov, mednarodno sodelovanje, preventivo, 
izobraževalno dejavnosti na področju borbe proti korupciji in podobno.

Do sprejetja in uveljavitve navedenih dveh dokumentov urad izvaja naloge in cilje iz sklepa o ustanovitvi urada.
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1030 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka za plače vsebuje vse izdatke urada, ki se nanašajo na plače.

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. • ,

i
1031 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški se nanašajo na običajne stroške delovanja državnega organa.

Pri načrtovanju teh stroškov je bilo predpostavljeno, da urad še nadaljuje s svojim delom tudi v letu 2005. V kolikor 
bi začela v letu 2005 delovati Komisija za integriteto javnega delovanja, bi bila njen obseg in struktura materialnih 
stroškov drugačna.

Načrtovani stroški so posledica načrtovanih aktivnosti v pripravah na ureditev preventivnih ukrepov na področju 
preprečevanja korupcije. Stroški v zvezi s potovanjem v tujini in doma se nanašajo bodisi na aktivno udeležbo kot 
vodenje zasedanj, izvajanje izobraževanj ali pa kot pasivni udeleženec zasedanja oz. izobraževanja.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Materialni stroški so neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti po sklepu o ustanovitvi urada.

1032 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urad načrtuje nabavo računalniške strojne in programske opreme, ki bo omogočila spremljanje in analiziranje 
statističnih podatkov o stanju korupcije ter zbiranje in analiziranje drugih podatkov, pomembnih za preprečevanje in 
odpravljanje korupcije.
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

153 URAD VLADE RS ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE_______________________________________________________ v tisoč tolarji.

Predlog sprememb Strukt sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks

SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005
(D (2) (3) (4) (5H3V(J)

[153 (URAD VLADE RS ZA fc| 91.043100,00  ̂( 94.13?! [ iÖÖ^ | iÖM]
' ‘PREPREČEVANJE KORUPCIJE I 1 11 ————J ■

korupcije

|1534 ||Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije ]| 91.043 ||~ ioo,oo| r 94.136 1 1 lOO.OOj 1 íoájj

|08 | [NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST II 91.043 D 100,oo| 1 94.136 11 ioo,oo|| lOlfJ

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 91.043 100,00 94.136 100.00 1014

08021501 Urejanje na področju preprečevanja 91.043 100,00 94.136 100,00 103,4
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Služba vlade za zakonodajo
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04031506 - Priprava in nadzor zakonov ter drugih pravnih aktov

1. Opis podprograma

Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (Uradni list RS, 
št. 15/01 in 43/01), ki je začel veljati dne 03.03.2001, določa delovne naloge in osnove za notranjo organizacijo 
službe. Z navedenim odlokom je služba dobila nove obsežne sklope delovnih nalog, predvsem delovne naloge v 
zvezi s prilagajanjem slovenskega pravnega sistema pravu Evropske unije.

Akti o sistemizaciji odražajo posebne potrebe službe, ki za svoje delo nujno potrebuje pravnike z vrhunskim 
pravnim znanjem in izkušnjami pri kreiranju in interpretaciji prava in specifična znanja za opravljanje pravne 
redakcije prevodov aktov Evropske unije. Glede na potrebe službe in predvidene nove zaposlitve je bil v letu 2003 
spremenjen akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Sistemiziranih je 43 delovnih mest Službi je bilo s 
sklepom Vlade Republike Slovenije na 22. seji dne 22.05.2003 odobrenih 38 zaposlitev, od tega 12 za potrebe 
pravne redakcije. Načrt zaposlitev je v letu 2003 v celoti realiziran.

Pri opravljanju svojih nalog sodeluje služba s pravnimi službami ministrstev in drugih vladnih služb, s 
Sekretariatom Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, z drugimi pravnimi institucijami v državi ter s 
tujimi in mednarodnimi pravnimi institucijami. Učinkovito opravljanje delovnih nalog službe je potrebno zaradi 
izvedbe organizacijske, vsebinske in kadrovske okrepitve glede na dane okoliščine (prepoved zaposlovanja, zaradi 
katere služba ne more zapolniti prostih sistemiziranih delovnih mest, in upoštevanje predvidenega zmanjšanja 
skupnega števila zaposlenih v državnih organih vsako leto za 1 % v skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije z 
31. redne seje z dne 21.07.2003) že sedaj in v prihodnje dopolnjevati z angažiranjem zunanjih strokovnjakov in 
pravnih institucij.

Zaradi pristopa Slovenije k Evropski uniji in posledičnega (pre)oblikovanja slovenskega pravnega reda in glede na 
zahtevne nove naloge, ki so bile službi zaupane v preteklosti (pravna redakcija pravnih aktov Evropskih skupnosti in 
naloge, povezane z usklajevanjem zakonodaje nasploh) in tiste, ki jih trenutno opravlja, predvsem pa tiste, ki jo 
čakajo v prihodnje (opravljanje nalog v zvezi s članstvom v Evropski uniji in ustrezna prilagoditev načina delovanja 
službe spremenjenim razmeram), je nujno potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki predstavljajo minimalni potrebni 
obseg tistih sredstev, ki bi službi omogočila, da se usposobi in okrepi tako za opravljanje tekočih nalog , predvsem 
pa na delo v okoliščinah članstva v Evropski uniji. Nadaljnja krepitev službe -in sredstva zanjo - je torej nujna, da bi 
zagotovili njeno kakovostno delovanje in njen pospešen razvoj, kar je pomembno tako za vlado in ministrstva kot 
tudi za kakovost slovenskega pravnega reda nasploh.

Informatika, elektronska uprava, internet

Vlada Republike Slovenije je zadolžila Službo vlade za evropske zadeve, da skupaj s Centrom vlade za informatiko 
in Službo vlade za zakonodajo pripravi vzpostavitveni dokument, ki bo opredelil integralni informacijski sistem, 
imenovan IDC-10 (Evropa). Ta projekt je realizacija sklepov, ki jih je vlada Republike Slovenije sprejela februaija 
2001 ob obravnavi strategije e-poslovanja v javni upravi za obdobje 2001-2004. Omenjeni sistem naj bi omogočil 
pregleden in uporabniku prijazen vpogled v baze pravnega reda EU ter njihove neposredne povezave s slovenski 
predpisi tako v fazi načrtovanja kot tudi po njihovi uveljavitvi. Sistem IDC-10 pomeni prenovo obstoječih 
informacijskih sistemov, ki omogočajo načrtovanje in spremljanje izvajanja aktivnosti Republike Slovenije kot 
države članice. V okviru tega projekta je služba v letu 2002 ob sodelovanju Centra Vlade za informatiko in Službe 
Vlade za evropske zadeve v celoti prevzela koordinacijo nad celotno bazo registra predpisov, ki vsebuje:

Register predpisov Slovenije (RPS),
Register evropskih predpisov (REP),
Register prevodov (RP),
Zbirka izjav o skladnosti (ZIS),
Zbirka objav v Uradnem listu RS (ZOUL),
Register institucij (INFRA),
Razvid pravic do aplikativnih sistemov (RPAS).

Čeprav je večina zbirk podatkov nastala v sklopu programa projektov Informacijsko dokumentacijskega centra - 

IDC, ki skupaj tvorijo celoto in omogočajo kakovostno spremljanje poteka zakonodajnega postopka in prevzemanje 
pravnega reda EU, so le te osnovni okvir projektov IDC že prerasle in so zato RPS in z njim povezane 
informatizirane zbirke podatkov postali samostojni projekti. Tako postaja RPS, ki je bil sprva vzpostavljen kot 
pripomoček za delo znotraj državne uprave, povsem javna baza podatkov o veljavni zakonodaji v Republiki 
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Sloveniji ter tudi o predpisih, ki so šele v postopku sprejemanja, saj je preko interneta postal javno dostopen prav 
vsakomur. V obdobju prilagajanja slovenskega prava evropskemu se je RPS dodatno razširil. Vzrok za to je bil 
predvsem v potrebi po poročanju Evropski uniji tudi o podatkih o slovenskih predpisih, oziroma o njihovem 
povezovanju z evropskimi predpisi.

2. Dolgoročni cilji podprograma

Projekti:

V letu 2005 bo služba nadaljevala z že začetimi projekti, ki so se izkazali kot koristni in glede na dosežene rezultate 
tudi nujno potrebni v pogojih delovanja polnopravnega članstva v EU:

a) Preoblikovanje slovenskega pravnega reda ob pristopu k Evropski uniji - gre za projekt, ki je namenjen 
strokovni in splošni javnosti. V okviru tega projekta služba skrbi za organizacijo različnih dejavnosti (od izdelave 
študij in gradiv o pogojih delovanja slovenskega pravnega reda in institucij v okviru EU in njihove objave, do 
organiziranja različnih oblik seznanjanja strokovne in splošne javnosti o pravnih vprašanjih, povezanih s članstvom 
RS v EU). Posebno pomembna je organizacija prevodov sodb Sodišča Evropskih skupnosti, ki so osnova za 
razumevanje prava Evropskih skupnosti, za kar je nujno potrebno tako znanje francoskega jezika kot tudi pravna 
izobrazba, saj gre za specifična strokovna besedila.

b) Nomotehnika - zaradi polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji bo potrebno priročnik z 
vzorci aktov in teoretičnim pojasnjevalnim delom, ki bo ministrstvom v pomoč pri pripravi zakonov in drugih 
predpisov ter aktov, nadgrajevati tudi z izkušnjami pravne redakcije aktov Evropske unije. Tako bo doseženo večje 
poenotenje prakse pripravljanja predpisov, odpravljene bodo poglavitne nejasnosti v zvezi s pripravo predpisov in 
posledično olajšano delo tako ministrstvom kot tudi službi. Hkrati bo s standardizacijo oblike predpisov bistveno 
olajšana nadaljnja obdelava in razšiijanje predpisov, predvsem v elektronski obliki, kar je tudi sicer ena od 
prednostnih nalog vlade.

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

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

d) Študije in analize posameznih pravnih vprašanj oziroma področij (plačila zunanjim strokovnjakom po 

avtorskih pogodbah) - zaradi pristopa Slovenije k Evropski uniji postajajo vse pomembnejše poglobljene 
primerjalne študije ter analize delovanja tujih pravnih sistemov ter njihovih institucionalnih rešitev, ki ob pravilnem 
razumevanju lahko pomagajo nakazovati tudi naše bodoče pravne rešitve.

Ob čedalje obsežnejšem delokrogu in številnih projektih, za katere je oziroma bo služba zadolžena, pri delovanju in 
poslovanju med državnimi organi in organih EU, nastajajo tudi dodatni materialni stroški, predvsem v povezavi s 
dopolnjevanjem in posodabljanjem strojne in programske opreme zaradi uvedbe elektronskega poslovanja med 
državnimi organi in delovanja raznih komisij, ustanovljenih s sklepi vlade, ter stroški, povezani z delovanjem pravne 
redakcije. Zaradi opisanega povečanja stroškov predvidevamo tudi povečanje obsega potrebnih sredstev na 
navedenih postavkah.

3014 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na potrebe službe in predvidene nove zaposlitve je bil v letu 2003 spremenjen akt o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest. Sistemiziranih je 43 delovnih mest, na katerih je po veljavni sistematizaciji predvidenih 
50 izvajalcev. Službi je bilo s sklepom Vlade Republike Slovenije na 22. seji dne 22.05.2003 odobrenih 38 
zaposlitev, od tega 12 za potrebe pravne redakcije.

Na osnovi Dogovora o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višine regresa za leti 2004 in 2005 ter Aneksa h 
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, s katerim se ukinja uskladitev plač z avgustom 2003 in uvajajo 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, smo načrtovali obseg sredstev v 
predpisani višini.

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

Ob izračunu predlogov pravic porabe smo izhajali iz obstoječega kadrovskega načrta, pri tem pa upoštevali določila 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter regresa za letni 
dopust za leti 2004 in 2005 ter Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Tako je bilo upoštevano 
povečanje osnovnih plač za leto 2005 v določeni višini 3,04 % od julija dalje v višini polovice osnove, to je za 1,52 
%, druga polovica pa seje namenila za odpravo nesorazmerij plač v javnem sektoiju. Prav tako so bile pri izračunu 
sredstev za regres za letni dopust, za napredovanje, za delovno uspešnost, dodatke, jubilejne nagrade, stroške 
prehrane med delom in povračila prevoza na delo, upoštevane usmeritve iz Proračunskega priročnika 2004 - 2005.
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3338 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, načrtovana v okviru proračunske postavke, predstavljajo minimalni obseg sredstev za normalno delovanje 
službe v letu 2005.

Pri opravljanju svojih nalog sodeluje služba s pravnimi službami ministrstev in drugih vladnih služb, s 
Sekretariatom Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, z drugimi pravnimi institucijami v državi ter s 
tujimi in mednarodnimi pravnimi institucijami.

Zaradi pristopa Slovenije k Evropski uniji in posledičnega (preoblikovanja slovenskega pravnega reda in glede na 
zahtevne nove naloge, ki so bile službi zaupane v preteklosti (pravna redakcija pravnih aktov Evropskih skupnosti in 
naloge, povezane z usklajevanjem zakonodaje nasploh) in tiste, ki jih trenutno opravlja, predvsem pa tiste, ki jo 
čakajo v prihodnje (opravljanje nalog v zvezi s članstvom v Evropski uniji in ustrezna prilagoditev načina delovanja 
službe spremenjenim razmeram), je nujno potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki predstavljajo minimalni potrebni 
obseg tistih sredstev, ki bi službi omogočila, da se usposobi in okrepi tako za opravljanje tekočih nalog.

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

Pri izračunu predlogov pravic porabe smo prvenstveno izhajali iz vladnega limita za leto 2005, ocene dejanske 
porabe za leto 2005 in splošnega pravila v skladu s Proračunskim priročnikom za leti 2004 - 2005.

2833 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 2833 je predviden minimalen obseg sredstev, ki zagotavlja delovanje službe in 
zaokrožitev nalog, ki so po vsebini in tehnično povezane z delom oddelka za pravno redakcijo in vzdrževanjem baze 
registra predpisov. Gre predvsem za nabavo strojne in programske opreme, ki jo je potrebno izpopolnjevati in 
nadgrajevati.

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

Pri izračunu predloga pravic porabe za leto 2005 smo izhajali iz načrtovanega programa investicij za nabave, ki je 
predstavljen v načrtu razvojnih programov, upoštevali smo vladni limit in splošna pravila iz Proračunskega 
priročnika 2004 - 2005.

6206 - Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana v okviru proračunske postavke 6206, pomenijo minimalen obseg sredsteva za izvajanje delovnih 
nalog v zvezi s prilagajanjem slovenskega pravnega sistema pravu Evropske unije.

Za realizacijo delovnih nalog Službe Vlade RS za zakonodajo, kije med drugim pristojna tudi za opravljanje pravne 
redakcije prevodov pravnih aktov EU, ki morajo biti pred tem strokovno redigirani s strani pristojnih resornih 
ministrstev, in za posredovanje slovenske različice pristojnim pravnim službam za fmalizacijo v Svetu in Komisiji, 
je izrednega pomena ustrezna izobrazba pravnikov - lingvistikov, ki morajo poleg pravne izobrazbe obvladati tudi 
francoski jezik, so potrebna stalna jezikovna izobraževanja in izpopolnjevanja.

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

Pri načrtovanju sredstev smo izhajali iz minimalno načrtovanih potrebnih sredstev za delovanje v letu 2005, kot 
omejitev smo upoštevali vladni limit in splošna pravila v skladu s Proračunskim priročnikom 2004 - 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2005 bo služba nadaljevala z začetimi projekti, ki so glede na dosežene rezultate tudi nujno potrebni v 
pogojih delovanja polnopravnega članstva v EU:

a) Preoblikovanje slovenskega pravnega reda ob pristopu k Evropski uniji - gre za projekt, ki je namenjen 
strokovni in splošni javnosti. V okviru tega projekta služba skrbi za organizacijo različnih dejavnosti (od izdelave 
študij in gradiv o pogojih delovanja slovenskega pravnega reda in institucij v okviru EU in njihove objave, do 
organiziranja različnih oblik seznanjanja strokovne in splošne javnosti o pravnih vprašanjih, povezanih s članstvom 
RS v EU). Posebno pomembna je organizacija prevodov sodb Sodišča Evropskih skupnosti, ki so osnova za 
razumevanje prava Evropskih skupnosti, za kar je nujno potrebno tako znanje francoskega jezika kot tudi pravna 
izobrazba, saj gre za specifična strokovna besedila.

b) Nomotehnika - zaradi polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji bo potrebno priročnik z 
vzorci aktov in teoretičnim pojasnjevalnim delom, ki bo ministrstvom v pomoč pri pripravi zakonov in drugih 
predpisov ter aktov, nadgrajevati tudi z izkušnjami pravne redakcije aktov Evropske unije. Tako bo doseženo večje
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poenotenje prakse pripravljanja predpisov, odpravljene bodo poglavitne nejasnosti v zvezi s pripravo predpisov in 
posledično olajšano delo tako ministrstvom kot tudi službi. Hkrati bo s standardizacijo oblike predpisov bistveno 
olajšana nadaljnja obdelava in razširjanje predpisov, predvsem v elektronski obliki, kar je tudi sicer ena od 
prednostnih nalog vlade.

4277 -Projekt IDC

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pri izračunu predloga pravic porabe za leto 2005 smo izhajali iz načrtovane dejanske porabe, upoštevali smo vladni 
limit in splošna pravila iz Proračunskega priročnika 2004 - 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru projekta IDC je služba v letu v letu 2002 ob sodelovanju Centra Vlade za informatiko in Službe Vlade za 
evropske zadeve v celoti prevzela koordinacijo nad celotno bazo registra predpisov, ki vsebuje:

Register predpisov Slovenije (RPS),
Register evropskih predpisov (REP),
Register prevodov (RP),
Zbirka izjav o skladnosti (ZIS),
Zbirka objav v Uradnem listu RS (ZOUL),
Register institucij (INFRA),
Razvid pravic do aplikativnih sistemov (RPAS).

Čeprav je večina zbirk podatkov nastala v sklopu programa projektov Informacijsko dokumentacijskega centra - 

IDC, ki skupaj tvorijo celoto in omogočajo kakovostno spremljanje poteka zakonodajnega postopka in prevzemanje 
pravnega reda EU, so le te osnovni okvir projektov IDC že prerasle in so zato RPS in z njim povezane 
informatizirane zbirke podatkov postali samostojni projekti. Tako postaja RPS, ki je bil sprva vzpostavljen kot 
pripomoček za delo znotraj državne uprave, povsem javna baza podatkov o veljavni zakonodaji v Republiki 
Sloveniji ter tudi o predpisih, ki so šele v postopku sprejemanja, saj je preko interneta postal javno dostopen prav 
vsakomur. V obdobju prilagajanja slovenskega prava evropskemu se je RPS dodatno razširil. Vzrok za to je bil 
predvsem v potrebi po poročanju Evropski uniji tudi o podatkih o slovenskih predpisih, oziroma o njihovem 
povezovanju z evropskimi predpisi.

1329 - Publikacije in prevodi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomembna naloga Služba Vlade RS za zakonodajo je organizacijo različnih dejavnosti (od izdelave študij in gradiv 
o pogojih delovanja slovenskega pravnega reda in institucij v okviru EU in njihove objave, do organiziranja 
različnih oblik seznanjanja strokovne in splošne javnosti o pravnih vprašanjih, povezanih s članstvom RS v EU, 
izdaje publikacij in gradiv), pri čemer predstavljajo prevodi in preučevanje pravnih aktov Evropskih skupnosti 
osnovo za prilagoditev slovenskega pravnega reda. Posebno pomembna je organizacija prevodov sodb Sodišča 
Evropskih skupnosti, ki so osnova za razumevanje prava Evropskih skupnosti, za kar je nujno potrebno tako znanje 
francoskega jezika kot tudi pravna izobrazba, saj gre za specifična strokovna besedila. Za ustrezno kvaliteto 
delovanja je obvezno stalno dodatno izpopolnjevanje in izobraževanje.

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

Pri izračunu planiranih sredstev za leto 2004 smo izhajali iz načrtovane porabe v letu 2005, pri tem pa upoštevali 
vladni limit in splošno pravilo iz Proračunskega priročnika 2004 - 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

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

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

8255 - Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU - tuja donacija

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za realizacijo delovnih nalog službe so v okviru usklajevanja zakonodaje z EU so potrebni pravniki z vrhunskim 
pravnim znanjem in izkušnjami pri kreiranju in interpretaciji prava in specifična znanja za opravljanje pravne 
redakcije prevodov aktov Evropske unije.

Za uspešno opravljanje delovnih nalog službe je dodatno potrebno angažiranje zunanjih strokovnjakov in pravnih 
institucij.

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

Pri izračunu predloga pravic porabe za leto 2005 smo izhajali iz ocenjene dejanske porabe v letu 2003, načrtovanega 
delovanja in s tem povezanega potrebnega obsega sredstev, pri tem pa upoštevali vladni limit in splošna pravila v 
skladu s Proračunskim priročnikom 2004 - 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Študije in analize posameznih pravnih vprašanj oziroma področij (plačila zunanjim strokovnjakom po avtorskih 

pogodbah) - zaradi pristopa Slovenije k Evropski uniji postajajo vse pomembnejše poglobljene primerjalne študije 
ter analize delovanja tujih pravnih sistemov ter njihovih institucionalnih rešitev, ki ob pravilnem razumevanju lahko 
pomagajo nakazovati tudi naše bodoče pravne rešitve.
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

155 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO______________________________________________  _________________ _________v tisoč tolarjih

SPU/PU/PPP/GPR/PPR

Predlog sprememb 
proračuna 2004 p 

(1)

Strukt. sprem, 
roračuna 2004

(2)

Predlog S 
proračuna 2005 

P)

itrukt. predloga 
jroračuna 2005

(4)

Indeks

(5>(3y(i)

[Ì55 j SLUŽB A VLADE ZA ZAKONOD AJO j | 377.971 t| wo,oot r 364.021 j P ioo,oot r 96,3t

[1517 ^Služba vlade za zakonodajo JU 377.971 t| íoo.oot r 364.021 t r loo,oot r 96,3t

KJ SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1 377.971 II 100,oo| 1 364.021 11 100,oo| 1 96,3|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe 377.971 100,00 364.021 100.00 96.3

04031506 Priprava in nadzor zakonov ter drugih 377.971 100,00 364.021 100,00 96,3
pravnih aktov
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Statistični urad Republike

Slovenij e
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04031511 - Statistične storitve

1. Opis podprograma

Vodenje in izvajanje statističnih storitev na ravni države; Statistični urad in pooblaščene institucije za izvajanje 
statističnih raziskovanj izpolnjujejo naloge tako, da bo slovenska državna statistika izpolnjevala vse zahteve do EU, 
v kolikor bo Slovenija v letu 2005 njena članica.

2. Pravne podlage

Zakon o državni statistiki Ur.l.RS št.45/95 in 9/2001

Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003-2007 Ur.l.RS,št.l0/2003

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

3033 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Plače je Statistični urad planiral višino sredstev v skladu z navodili Ministrstva za finance.

3357 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Materialni stroški je planirana na osnovi realizacije leta 2003, povečane za stopnjo predvidene inflacije. 
Sredstva iz te postavke so namenjena za delovanje Statističnega urada in izvajanje nalog njegove osnovne 
dejavnosti(pisamiški material in storitve, ogrevanje, električna energija, voda, telefon, poštnina, razna vzdrževanja, 
izdatki za domača službena potovanja, tekoče vzdrževanje, plačila stroškov konferenc, seminaijev, stroški 
izobraževanja, avtorski honorarji, pogodbe o delu in stroški v zvezi s študentskim servisom).

5211 - Mednarodno sodelovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Eurostatom je Statistični urad poleg drugih oblik sodelovanja povezan z Multi-Beneficiary programom, ki 
omogoča izobraževanje, to je udeležbo na strokovnih sestanjih v zvezi z zahtevami EU. Statistični urad sodeluje kot 
nacionalna institucija z OZN pri več skupnih raziskovanjih ter pri skupnih metodoloških zadevah ter na sestankih, ki 
jih organizira predvsem CESD, FAO, ILO, WTO, UNDP in druge organizacije. Statistični urad sodeluje z IMF pri 
izvajanju desiminacijskih standardov IMF-a. Bilateralno sodeluje tudi z nekdanjimi državami SFRJ. Nastali stroški 
se krijejo iz te proračunske postavke. V letu 2005 predvidoma ne bo več donarskih sredstev za ta namen, ker bo 
Slovenija že polnopravna članica EU, zato so na tej postavki planirana večja sredstva v primerjavi s prejšnjimi leti.

6968 - Razvojne naloge

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pilotne projekte oz. raziskovanja, ki bodo v prihodnosti redna, tudi v okviru EU določena 
statistična naloga.
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6967 - Redne letne raziskave - ankete

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna osnova je Zakon o državni statistiki in program statističnih raziskovanj. Na tej postavki so načrtovana 
sredstva za tiste ankete, ki predstavljajo večje stroške. Določene ankete se izvajajo vsako leto, določene na tri 
oziroma pet let. V letu 2005 so predvidene naslednje ankete: Anketa o mnenju potrošnikov, Anketa o porabi v 
gospodinjstvih, Anketa o delovni sili, Anketa o poslovnih tendencah, Poslovna anketa o trgovini, Poslovna anketa o 
gradbeništvu, Poslovna anketa o investicijah, Poslovna anketa o industriji (mesečna in četrtletna), Četrtletna anketa 

o potovanjih domačega prebivalstva, Ocenjevanje rastlinske pridelave, Vzorčni popis posejanih površin in števila 
živine, Anketa o številu živine, jesenski setvi in pridelkih, Intrastat, SILK.

2493 - Lastna udeležba - PHARE

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva lastne udeležbe Statističnega urada za plačilo davka na dodano vrednost, če 
bo podpisana pogodba v zvezi z vzpostavitvijo sistema INTRASTAT (statistika blagovne menjave med državami 
članicami) v Sloveniji. Izpeljava tega projekta bi pomenila dokončno harmonizacijo nacionalne statistike zunanje 
trgovine z AC.

8242 - Pilotne raziskave - tuja donacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so pridobljena na osnovi mednarodnih pogodb za razne projekte po posameznih statističnih področjih.

120 - Prodaja publikacij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prodaja publikacij in storitev - pravna osnova je Zakon o državni statistiki. Planirani stroški so v skladu s 
planiranimi prihodki in z ocenjenimi stroški na osnovi prejšnjih let.
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SPU/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

‘S6 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih

Predlog sprememb Strukt. sprem, 
troračuna 2004

(2)

Predlog Strukt. predloga Indeks

(5)=(3y(i)
^U/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 p 

(D
proračuna 2005

(3)
proračuna 2005 

(4)

[STATISTIČNI URAD REPUBLIKE || 2.728.391 II 100,00^ f 2.817.645 11 100, oo 11 1034|
'slovenile

^2 ^Statistični urad Republike Slovenije || 2.728.391 ioo,ooji r 2.817.645 I I“ loo,ooj r 103,311

H SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 2.728391 II 100,oo| 1 2.817.645 11 ioo,oo|| 1034|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

9103 Druge skupne administrativne službe 2.728.391 100.00 2.817.645 100.00 103,3

04031511 Statistične storitve 2.724.526 99,86 2.817.645 100,00 103,4

04031512 Popis prebivalstva 3.865 0,14 0 0,00 0,0

’3- oktober2003 2547 poročevalec, št. 83/VIII



158

Služba Vlade Republike Slovenije

za evropske zadeve

poročevalec, št. 83/VIII 2548
13. oktober 20°3



03021502 - Koordinacija aktivnosti v procesu vključevanja v EU 

1. Opis podprograma

SVEZ opravlja naslednje naloge:

usklajuje in nadzoruje priprave Republike Slovenije za pristop k Evropski uniji;
usklajuje uresničevanje veljavnih sporazumov z Evropsko unijo in dejavnosti skupnih teles, ustanovljenih s 
temi sporazumi;
skrbi za izvajanje dejavnosti, ki so povezane z nalogami postopnega ukinjanja instrumentov predpristopne 
pomoči oziroma izvajanjem drugih oblik pomoči, namenjenih izvajanju pravnega reda Evropske unije, ki ne 
spadajo v pristojnost drugih organov;
usklajuje sodelovanje Republike Slovenije kot države članice Evropske unije in njenih predstavnikov pri 
delu institucij, organov in teles Evropske unije;
usklajuje sodelovanje Republike Slovenije v zvezi s tehnično pomočjo Evropske unije tretjim državam; 
za Vlado Republike Slovenije koordinira pripravo stališč za pogajanja o pridružitvi in pristopu novih držav 
k Evropski uniji ter sodeluje v organih Evropske unije pri pogajanjih;
poroča Vladi Republike Slovenije in zanjo opravlja posamezne naloge, ki ji jih naloži Vlada Republike 
Slovenije;
za Vlado Republike Slovenije nadzira pripravo gradiv s področja evropskih zadev, ki jih Vlada Republike 
Slovenije posreduje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije, razen v delu, ki se nanaša na 
skupno zunanjo in varnostno politiko EU, in sodeluje pri obravnavi teh gradiv;
skrbi za zagotavljanje pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij pri obravnavanju vprašanj, ki spadajo 
na področje delovanja Evropske unije.

SVEZ bo moral v letu 2005 opraviti sledeče dodatne naloge:

Usklajevanje dela za Delovno skupino za evropske zadeve, katere naloga bo koordinacija pogajanj za 
naslednjo finančno perspektivo.

Delovna skupina na podlagi prispevkov pristojnih ministrstev in vladnih služb pripravlja gradiva za 
obravnavo na Vladi RS. Pri izvrševanju nalog delovne skupine je za vsebinsko podporo ter za 
administrativne in tehnične naloge zadolžena Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve 

Oblikovanja celovite informacije o stališčih Republike Slovenije za zasedanja obeh Odborov stalnih 
predstavnikov (COREPER I, COREPER II). To informacijo pripravi Služba Vlade Republike Slovenije za 
evropske zadeve na podlagi gradiv pristojnih ministrstev in vladnih služb.
Oblikovanja celovite informacije v skladu z dnevnim redom Sveta, gradivo tehnično pripravi in uvrsti v 
vladni postopek SVEZ, na podlagi gradiv, ki mu jih posredujejo posamezna pristojna ministrstva.

- Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve bo na podlagi obvestil Misije Republike Slovenije 
pri EU skrbela za obveščanje pristojnih organov o sklicih sestankov na institucijah EU.

2. Pravne podlage

Pravna podlaga za delo Službe Vlade RS za evropske zadeve (SVEZ) je 25. člen zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 119/00 in 30/01), prvi odstavek 7. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 47/97) ter na tej podlagi 
izdan odlok Vlade o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve 
(Uradni list RS št. 84/97, 21/03).

Dodatno je podlaga za pripravo finančnega načrta službe sklep Vlade št. 900-01/2000-30, ki nalaga Službi Vlade za 
evropske zadeve, da krije stroške delovne skupine za evropske zadeve.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

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

V letu 2005 se bo nadaljeval proces sodelovanja na zasedanjih delovnih teles institucij EU, kjer bo Slovenija imela 
pravico glasovanja.

Za tehnično izvedbo koordinacije evropskih zadev bomo v okviru enotnega vladnega informacijskega sistema 
vzpostavili EU portal, ki bo osnovno informacijsko orodje za pretok tako zakonodajnih in drugih predlogov ter 
informacij, kot tudi za objavljanje in spremljanje slovenskih stališč do teh dokumentov. EU portal bo dostopen vsem 
ministrstvom in vladnim službam, v njem bodo vsa gradiva razvrščena po pristojnih ministrstvih, delovnih skupinah 
in tudi v skladu s kodifikacijo dokumentov, kot jo uporablja Svet EU. EU portal bo obenem služil tudi kot arhivska 
zbirka.

Na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami bo v letu 2005 vzpostavljen proces sodelovanja v skladu z 
. leta 2004 podpisanim Dogovorom o sodelovanju Vlade RS z nevladnimi organizacijami. Zagotovljena bo 

kontinuiteta raziskav na področju razvoja nevladnih organizacij ter s tem mednarodna primerljivost stanja. 
Organizirana in izvedena bo tretja nacionalna konferenca na področju sodelovanja med Vlado RS in nevladnimi 
organizacijami.

2627 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana v skladu z navodili Ministrstva za finance. Osnova za izračun potrebnih sredstev za plače je 
odobreni kadrovski načrt za leto 2003 ter predlog kadrovskega načrta za leto 2004 in 2005.

2639 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena izdatkom za blago in storitve, ki so potrebna za redno delovanje službe. Največji 
delež predstavljajo izdatki za službena potovanja in stroški za tekoče vzdrževanje predvsem računalniške opreme. 
Poleg tega so na postavki zagotovljena sredstva za pisarniški material in storitve, obratovalne stroške, prevozne 
stroške in storitve, najemnine in druge operativne odhodke v okviru katerih največji delež prestavljajo izdatki za 
pokrivanje stroškov za delo preko študentskega servisa.

2846 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani znesek potrebujemo kot investicijo v računalniško opremo. V letu 2005 je za nemoteno delovanje 
informacijskega sistema potrebno zagotoviti sredstva za dodatno diskovno polje za lokacijo Tržaška, zamenjavo 
tiskalniške strojne opreme in opreme za nemoteno delovanje IT in njenih storitev. Poleg tega je v načrtovanih 
sredstvih vključena programska oprema za varovanje in zaščito RIS - SVEZ in ostale potrebne naloge.

Na postavki načrtujemo sredstva za nakup birotehnične in pohištvene opreme, da bomo lahko zagotovili vse 
tehnične pogoje za nemoteno delo vsem zaposlenim.

1133 - Aktivnosti na področju vključevanja v EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na kontu so predvidena sredstva za nadaljevanje pogodbe za financiranje EDC pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani, 
ki zagotavlja celovito informacijo vsem potencialnim uporabnikom, ki potrebujejo uradno dokumentacijo in vire 
sprejete na ustanovah Evropske Unije. Dejavnosti EDC potekajo na področjih vzpostavitve in vzdrževanja 
Slovensko informacijsko dokumentacijskega spleta, koordinacije in virtualnega skrbništva dislociranih dokumentnih 
virov in svetovanja, izobraževanja in pomoči dokumentnim centrom in dokumentalistom, itd. Za leto 2005 
predvidevamo obveznosti v višini 25.000.000 SIT.

Vlada RS je na svoji 19. seji sprejela sklep št. 602-04/2001-1 z dne 29.3.2002, s katerim Vlada Republike Slovenije 
postane članica Upravnega odbora College of Europe ter SVEZ naložila, da za plačilo članarine za članstvo v 
omenjeni instituciji načrtuje 20.000 EUR letno, kar znaša 5.000.000 SIT.

V letu 2005 bo potrebno zagotoviti vsaj minimalno kontinuiteto v letu 2004 začetega raziskovalnega dela in s tem 
mednarodno primerljivost stanja in sprememb na področju razvoja nevladnih organizacij v Sloveniji. Podatki teh 
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raziskav bodo ključni pri objektivnem merjenju napredka na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami. V 
letu 2005 pričakujemo, da bo stopil v veljavo Dogovor o sodelovanju Vlade RS z nevladnimi organizacijami in bo 
potrebno zagotoviti sredstva za izvajanje aktivnosti, kot bodo izhajale iz tega dogovora. V letu 2005 bo organizirana 
tretja nacionalna konferenca, ki bo po ocenah SVEZ pomembna prelomnica v vrednotenju rezultatov sodelovanja z 
nevladnimi organizacijami. S tem v zvezi velja opozoriti, da bodo potrebne dodáme ekspertize in aktivnosti na tistih 
področjih, ki bodo v procesu dialoga prepoznane in poüjene na nacionalni nacionalne konferenci v novembru leta 
2004. Glede na navedeno ocenjujemo, da bo potrebno v letu 2005 zagotavljati sredstva vsaj v enaki višini kot v letu 
2004 - kar bo tudi predpogoj za ohranjanje dinamike dialoga in potrebne verodostojnosti vladne strani v samem 
procesu. Za ta namen predvidevamo obveznosti v višini 20.000.000 SIT.

Center nevladnih organizacij bo v skladu s pogodbo nadaljeval z aktivnostmi, pri čemer se ocenjuje, da bo veliko 
aktivnosti izhajalo iz statusa Slovenije kot polnopravne članice EU. Ocenjuje se tudi bistveno povečan obseg dela 
Centra kot posledica aktivnosti v minulih letih povezanih z mreženjem NVO in z postopnim širjenjem aktivnosti na 
regionalno in lokalno raven. Center bo moral prevzeti tudi pomemben del nalog kot bodo izhajale iz Dogovora o 
sodelovanju Vlade RS z nevladnimi organizacijami Za zagotavljanje normalnega delovanja Centra ter pričakovanih 
dodatnih aktivnosti v letu 2005 zagotavljamo 25.000.000 SIT.

V letu 2005 zagotavljamo sredstva za stroške vzpostavitve južne meje ter stroške za plačilo avtorskih honorarjev za 
izdelavo analiz, ki bodo služile kot podlaga za naslednjo finančno perspektivo na različnih področjih v višini 
15.000.000 SIT.

Vlada Republike Slovenije je dne 27.03.2003 na podlagi 26. člena Zakona o Vladi (Ur.l. RS, št. 4/93, 23/96, 47/97, 
119/00) in za izvrševanje 2. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Ur. l.RS, št. 57/96) sprejela Uredbo 
o informatiziranih zbirkah podatkov o predpisih (Ur. 1. RS, št. 34/03). Na podlagi te uredbe je Služba Vlade RS za 
evropske zadeve skrbnik in izvajalec nalog v okviru naslednjih zbirk podatkov:

1. Za vodenje in nadzor nad Registrom Institucij (INFRA), ki vsebuje osnovne podatke o institucijah, ki 
pripravljajo, sprejemajo ali izvajajo predpise ali s z njimi ustanovljene. V letu 2004 in 2005 bo vzpostavljen 
dopolnjen sistem vodenja Registra institucij z sprotnim (trimesečnim) nadzorom nad pravilnostjo vnesenih 
podatkov. Register Institucij predstavlja osnovo za določitev najosnovnejših parametrov vseh postopkov 
sprejemanja predpisov (EVA). SVEZ je skrbnik omenjen baze podatkov po tehnični in vsebinski plati.

2. Za vodenje in nadzor nad Registrom evropskih predpisov (REP).

V letu 2004 in 2005 bo SVEZ zagotavljal vnos podatkov o vseh evropskih predpisih ter njihovo navezavo na 
slovenski pravni red. Za tovrstno delo je potrebno zagotoviti sredstva za stalno vzdrževanje in dograjevanje 
sistema ter spremljanje izvajanja zastavljenih nalog zlasti s povezavo na Progress Editor. V okviru omenjenega 
Registra bo potrebno že v letu 2004 zagotoviti posebno bazo, ki bo omogočala izvedbo pri Notification Data 
Base postopka. Naloga bo postala stalna zadolžitev Republike Slovenije v pogojih članstva, zato se bo 
nadaljevala tudi v letu 2005.

3. Za vodenje in nadzor nad Registrom prevodov (RP).

Skladno z določili uredbe o informatiziranih zbirkah predpisov je SVEZ zadolžen za vzpostavitev Registra 
prevodov, ki zajema prevode slovenske zakonodaje v tuj jezik. Ta del Registra še ni vzpostavljen, zato je 
potrebno zagotoviti zagonska sredstva za postavitev omenjen baze, sredstva za njegovo polnjenje ter zlasti' za 
zagotavljanje prevodov.

4. Za delno vodenje in nadzor nad Registrom predpisov Slovenije (RPS) v kolikor se ta nanaša na načrtovane 
evropske predpise. V letu 2005 se bo nadaljevala nadgradnja sistema vzdrževanja, upravljanja in razvoja 
informacijske tehnologije v okviru projekta harmonizacije slovenske zakonodaje z evropskimi predpisi,

/ prenosom in kontrolo izmenjave podatkov ter zlasti analiza tekočega stanja s poudarkom na realizaciji 
zastavljenih nalog.

Za izvajanje omenjenih nalog potrebujemo skupaj 10.000.000 SIT.

Za ostale akcije na področju vključevanja v EU načrtujemo 9.904.000 SIT.

4094 - Prevajanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotovitev prevodov slovenske zakonodaje v angleški ali drug uradni jezik Evropske unije bo v letu 2005 
izplačanih za 45.000.000 SIT avtorskih honorarjev (5.000 strani po predvideni ceni prevoda 9.000 SIT). Za 
poravnavo prevodov sodb Sodišča ES z izvirniki, oblikovanje in sprotno posodabljanje zlate zbirke prevodov sodb 
je predvidenih 12.000.000 SIT.

4093 - Usposabljanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu so namenjena različnim usposabljanjem delavcev SVEZ.
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V letu 2005 načrtujemo podelitev osmih štipendij za podiplomski študij na College of Europe v Bruggesu in 
Natolinu. Izbrani College je ena najuglednejših belgijskih izobraževalnih ustanov, ki svoj učni program hitro 
prilagaja aktualnim spremembam na področju evropskih zadev. Štipendiranje tovrstnega študija nedvomno povečuje 
strokovno usposobljenost kadrov v državni upravi, saj se morajo štipendisti po uspešnem zaključku študija za 
najmanj tri leta zaposliti v državnih organih ali institucijah EU, kjer bodo zastopali interese Slovenije.

V primeru, da bi imeli premalo ustreznih kandidatov in ne bi podelili vseh štipendij za omenjeni študij, bomo 
preostala sredstva namenili za štipendiranje kandidatov za podiplomski študij v tujini na drugih univerzah, prav tako 
na podlagi javnega razpisa.

1507 - Vmesna evalvacija programov PHARE

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenija je v celoti odgovorna za izvajanje vmesnih evalvacij programov in projektov Phare od druge polovice leta 
2005 do izteka tega programa konec leta 2006. V prvem obdobju po prevzemu te odgovornosti, so bila sredstva za 
sklenitev pogodbe z zunanjim izvajalcem evalvacij zagotovljena v okviru Nacionalnega programa Phare 2002 
(Slovenija je zagotovila le delež sredstev za plačilo davka na dodano vrednost). Ker dodatnih donacij s strani EU za 
ta namen ne bo več, je v letu 2005 potrebno sredstva za izvajanje vmesnih evalvacij programov Phare do izteka le- 
teh konec leta 2006 zagotoviti v celoti.

4097 - Lastna udeležba - PHARE

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo davka na dodano vrednost iz naslova donacije za izvajanje evalvacije programov 
Phare.
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SPU/PU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov

K? SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE ZADEVE

Leto 2005

v tisoč tolarjih

Indeks

(5H3y(i)

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

(1)(2)P)(4)
S*U/PU/PPP/GPR/PPR

|1S8
(SLUŽBA VLADE REPUBLIKE 
‘SLOVENIJE ZA EVROPSKE 

ZADEVE

1 1.642.665 j 1 loo,ooi 1 1.592.456 i 1 100,001 ll M

vključevanja v EU

1*528 j Služba Vlade Republike Slovenije za || 1.642.665 II_ 100,00| 1 1.592.456 i 1 loo,ooi r 96,9Í
evropske zadeve 1

ZUNANJA POLITIKA IN 1.642.665 H 100,oo| 1 1.59X456 11 ioo,oo|| 96»9|
MEDNARODNA POMOČ

2302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 1.642.665 100.00 1.592.456 100.00 96,9

03021502 Koordinacija aktivnosti v procesu 1.642.665 100,00 1592.456 100,00 96,9
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Urad RS za makroekonomske

analize in razvoj
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1. del

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

7. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Podano pri opisu glavnega programa.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Podano pri opisu glavnega programa.

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

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
7. Opis glavnega programa

Opis:

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

Poslanstvo:

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

Naloge:

S spremembami Zakona o vladi Republike Slovenije (Ur. 1. 119/2000) je Urad postal samostojna vladna služba, 
katere direktor odgovarja neposredno predsedniku Vlade. Ob tem je zadržal svoje delovno področje in naloge, 
opredeljene z Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. 71/94, 4. čl,). Delovno področje in 
naloge Urada je Vlada skladno s to pravno podlago podrobneje opredelila s Sklepom o organizaciji in delovnem 
področju Urada (Ur.l. 12/01) in v Uredbi o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l. 
45/02).

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

Urad opravlja naloge:

spremljanja, analiziranja, vrednotenja, prognoziranja in projeciranja tekočih gibanj in uravnovešenosti 
razvoja v njegovi ekonomski, socialni in okoljski vsebini, na podlagi razvojnih usmeritev države; 
kratkoročnega in srednjeročnega napovedovanja osnovnih narodnogospodarskih agregatov;
priprave strokovnih podlag za oblikovanje kratkoročnih in strateških usmeritev in ukrepov politike; 
raziskovalnega dela.

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

V letu 2003 je Vlada Urad zadolžila za koordinacijo procesa priprave Strategije razvoja Slovenije (sklep Vlade št. 
302-06/2001-5, z dne 10. 7. 2003). Priprava dokumenta naj bi bila zaključena v letu 2004. V letu 2005 bo zato 
potrebno spremljanje njenega uresničevanja in nadgradnja sistema razvojnega monitoringa. Taje doslej temeljil 
predvsem na naboru posebnih razvojnih indikatoijev (podobno kot sistem strukturnih indikatorjev EU) in na pripravi 
letnega Poročila o razvoju, kije dispozijsko temeljilo v Stategiji gospodarskega razvoja Slovenije. Čeprav je sistem 
v osnovi ustrezno zastavljen, ga bo potrebno prilagoditi novim nacionalnim strateškim usmeritvam in vključevanju v 
Lizbonsko strategijo.

V procesu usklajevanja politik v EU sodeluje Urad zlasti pri delu Odbora Sveta EU za ekonomsko politiko 
(Economie Policy Committe), vodi delovno skupino vlade za Lizbonsko strategijo, pripravlja Poročilo o strukturnih 
reformah in kot sonosilec (skupaj z MF) sodeluje pri pripravi Konvergenčnega programa. Podporo mednarodni 
dejavnosti Vlade zagotavlja Urad tudi s skrbjo za široko razpoložljivost svojih publikacij in predvsem s pripravo 
analiz in pojasnil za mednarodne organizacije (Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, OECD, EBRD, NATO, 
itd.), agencije za ocenjevanje državnega tveganja, mednarodne investicijske banke in skupine, tuja veleposlaništva 
in predstavništva ter medije.

Urad svoje naloge izvaja zlasti:

s sodelovanjem pri delu medresomih in vladnih teles, ki usklajujejo strateške in tekoče usmeritve 
ekonomske, socialne in razvojne politike ter s sodelovanjem z ministrstvi in drugimi vladnimi službami 
(sodeluje zlasti pri delu strateškega sveta za gospodarstvo in gospodarskega kolegija Vlade, obeh odborov 
Vlade, sveta za strukturno politiko, sveta za trajnostni razvoj in ekonomsko socialnega sveta);
s sodelovanjem z domačimi in tujimi ustanovami s področja dela Urada;
z analitičnim in raziskovalnim delom v Uradu in njegovim spodbujanjem v drugih raziskovalnih ustanovah; 
z objavljenjem rezultatov svojega dela.

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

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

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1532 - Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
02011501 Analiza in napovedovanje gospodarskih in razvojnih gibanj
02011502 Podlage ekonomske in razvojne politike
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2. del

02011501 - Analiza in napovedovanje gospodarskih in razvojnih gibanj

1. Pravne podlage

S spremembami Zakona o vladi Republike Slovenije (Ur. 1. 119/2000) je Urad postal samostojna vladna služba, 
katere direktor odgovarja neposredno predsedniku Vlade. Ob tem je zadržal svoje delovno področje in naloge, 
opredeljene z Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. 71/94, 4. čl.). Delovno področje in 
naloge Urada je Vlada skladno s to pravno podlago podrobneje opredelila s Sklepom o organizaciji in delovnem 
področju Urada (Ur.l. 12/01) in v Uredbi o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l. 
45/02).

2. Dolgoročni cilji podprograma

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

Dolgoročni cilj je metodološki razvoj in povečanje zanesljivosti tehnik monitoringa in napovedovanja ekonomskih 
in razvojnih gibanj ter podpora ukrepom ekonomske in razvojne politike za doseganje visoke gospodarske rasti in 
rasti zaposlenosti ob hkratnem zniževanju inflacije in ohranjanju osnovnih makroekonomskih ravnovesij.

3. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilji:

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

Indikatorji in planirani rezultati:

pravočasna izdelava poročil, določenih z Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna,

- pravočasna priprava Konvergenčnega programa,
redno izdajanje publikacij in povečanje njihove odmevnosti v javnosti,
krepitev tehnične sposobnosti za metodološki razvoj, to je oblikovanje enotne baze podatkov in ustrezne 
programske in strojne opreme za zahtevnejše analize, 
izvedba letnega plana izobraževanja in povečanje strokovne usposobljenosti zaposlenih.

1579 - Plače

l. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2004 je stanje zaposlenih na dan 31. 12 .2004, ki smo ga upoštevali kot izhodišče za izračun plač, 61 
zaposlenih.

Ob povečanem obsegu dela Urada (glej obrazložitev nalog glavnega programa) bi bilo namreč nujno povečanje 
zaposlovanja za področje EU (2 novi zaposlitvi, in sicer za področje koordinacije makroekonomskih politik v okviru 
EU, pripravo Konvergenčnega programa ter za makroekonomske analize javnega financiranja in zadolževanja; za 
spremljanje in pripravo razvojnih in strukturnih politik in Lizbonske strategije-sistem strukturnih indikatorjev EU). 
Eno zaposlitev za področje evropskih zadev smo v letu 2003 uspeli zagotoviti kot nadomestno zaposlitev z 
redefiniranjem vsebine delovnega mesta.

oktober2003 2557 poročevalec, št. 83/VIII



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

Kvota dovoljenih zaposlitev in plačna zakonodaja.

1683 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Polovico sredstev te postavke vlagamo v razvoj lastnih sposobnosti (izdatki za izobraževanje in nakup literature). 
Preostanek postavke je namenjen pokrivanju stroškov za normalno, tekoče poslovanje Urada (pisarniški material, 
elektrika in komunalne ter druge storitve, tekoče vzdrževanje). Povečanje stroškov na tej postavki je nastalo tudi 
zaradi vzdrževanja računalniške in komunikacijske opreme, za katerega je sredstva prej zagotavljal CVI.

V letu 2004 predvidevamo nominalno povečanje sredstev za 2,2%, čeprav je previdena povprečna stopnja rasti cen 
4,2%, zaradi česar bo potrebno nadaljevati z že dosedaj iqemno varčnim gospodarjenjem Urada.

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

Pravočasna izdelava poročil, določenih z Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna, 
pravočasna priprava Konvergenčnega programa, 
izvedba letnega plana izobraževanja in povečanje strokovne usposobljenosti zaposlenih, 
zagotavljanje normalnega in nemotenega delovanja Urada.

1570 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Zaostanek na področju strojne račhnalniške opreme smo v veliki meri odpravili, čakajo pa nas še izboljšave na 
področju programske opreme, vzpostavitev baz podatkov ter prehod na tehnološko in ekonomsko ugodnejše oblike. 
Ker smo iz teh sredstev v letu 2004 financirali izvedbo večje investicije, katere namen je oblikovanje celovitega 
Infomacijskega središča Urada, bomo v leto 2005 prenesli še nerealizirane investicije iz 2004, hkrati pa poleg rednih 
zamenjav starega in obrabljega pisarniškega pohištva, opreme in računalniške strojne in programske opreme v letu 
2005 nabavili še nov fotokopirni stroj z večjo zmogljivostjo in nadaljevali s klimatizacijo prostorov Urada. S temi 
izdatki tudi utemeljujemo povečanje sredstev na postavki nominalno za 7 % oziroma 1,7 mio SIT.

Finančni načrt investicij v računalniško opremo za leto 2005 se bo izvajal v okviru predvidenih sredstev, predvideva 
pa naslednje investicije glede na vsebino :

zamenjava podatkovnega strežnika (Noveli) z nadgradnjo operacijskega sistema in licenc za 100 
uporabnikov,
zamenjava brezprekinitvenege napajanja za sistemsko sobo,
zamenjava delovnih postaj, nakup laserskih tiskalnikov in izvedba brezžičnega omrežja - 2. in 3. 
nadstropje,
nadgradnja licenc za Office,
posodobitev programske opreme za grafično oblikovanje in elektronsko založništvo (Adobe, Macromedia), 
ekonometrična programska oprema,
posodobitev upravljanja z dokumentarnim gradivom (nakup licence za Image-system-brezpapinio 
pisarniško poslovanje in opreme za prepoznavanje teksta-OCR.

5.300.000,00
1.500.000,00

20.240.000,00
3.500.000,00
1.100.000,00 

31.640.000,00

402007 Računalniške storitve
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov
420202 Nakup računalnikov in programske opreme
420222 Nakup velike specializirane računalniške napeljave
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
Skupaj

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

Krepitev tehnične sposobnosti za metodološki razvoj, to je oblikovanje enotne baze podatkov in ustrezne 
programske in strojne opreme za zahtevnejše analize.

1881 - Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Članstvo v mednarodnih institucijah in strokovnih združenjih pomeni olajšan dostop do baz podatkov, možnost 
udeležbe na mednarodnih konferencah brez plačila kotizacije, možnosti strokovnega izpopolnjevanja, pa tudi 
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izmenjavo dokumentov in strokovnjakov za posamezna področja. Povečanje stroškov na tej postavki je pogojeno z 
višino kotizacij v tuji valuti in z višjimi tečaji tuje valute.

1939 - Publicistična dejavnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Podobno kot pri PP Materialni stroški tudi na tej postavki v letu 2004 predvidevamo varčno gospodarjenje, zaradi 
česar naj se stroški nominalno ne bi spremenili.

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

Redno izdajanje publikacij in povečanje njihove odmevnosti v javnosti

7792 - ICEG European Center - tuja donacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt bo v letu 2005 zaključen.

1995 - Izvedba poročila o družbenem razvoju Slovenije - tuja donacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelavo odmevne analize stanja na področju družbenega razvoja Slovenije s prikazom izbranih indikatorjev in 
mednarodnih primerjav, publiciranje in distribuiranje rezultatov raziskav v slovenskem in angleškem jeziku 
(Poročilo o človekovem razvoju) je do leta 2003 sofinanciral UNDP (United Nations Development Programme), za 
naprej pa sredstva s strani UNDP še niso zagotovljena. V letu 2005 naj bi izdali novo nacionalno Poročilo o 
človekovem razvoju. Izdajo poročila bomo tako kot doslej sofinancirali oz. financirali tudi iz postavk podprograma 
02011502 »Podlage ekonomske in razvojne politike«.

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

N letu 2005 ne predvidevamo pravic porabe.

2017 - Konferenca - tuja donacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški mednarodne konference "Inštitucije v tranziciji" s široko mednarodno udeležbo na temo širitve EU in 
vprašanj institucionalnega razvoja - s ciljem strokovnega sodelovanja in izobraževanja - so se prejšnja leta delno 
krila iz sredstev tujih in domačih donatoijev, vendar zaenkrat sredstev iz tujine ne predvidevamo. Če jih ne bomo 

mogli zagotoviti.oz. nadomestiti z domačimi donatorji, kot je to primer za leto 2002 in 2003, bo potrebno obseg in 
vsebino konference skrčiti in jo financirati v okviru tekočih materialnih stroškov.

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

Ne predvidevamo pravic porabe.

145 - Obveščanje javnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prihodke lastne dejavnosti predstavljajo prihodki od:

prodaje publikacij, kijih pripravlja Urad,
organiziranja izobraževanja ter izvajanje seminarjev oziroma konferenc, 

r - svetovalnih storitev naročnikom, ki niso neposredni proračunski uporabniki, 
izposoje strokovne literature in 
fotokopiranja za zunanje uporabnike.

Prihodki lastne dejavnosti Urada so namenski prihodki proračuna, ki se namenijo za pokrivanje odhodkov, ki imajo 
značaj materialnih stroškov in se nanašajo na lastno dejavnost oziroma so z njo povezani (materialni stroški in 
pogodbe o delu oziroma avtorske pogodbe z izvajalci nalog lastne dejavnosti). Glede na prejšnja leta predvidevamo 
nižje prihodke zaradi odpovedi pogodbenih količin enega največjih naročnikov in ker zaradi nekomercialne narave 
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naših publikacij ni možno ustrezno povečati njihovih cen. Zaradi teh sprememb se povečuje delež odhodkov iz PP 
1939 in ostalih postavk.

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

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

Redno izdajanje publikacij in povečanje njihove odmevnosti v javnosti.

2193 - Povračila Škode - sredstva odškodnine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila nakazana kot odškodnina ob požaru.

02011502 - Podlage ekonomske in razvojne politike

1. Opis podprograma

Opis:

Podprogram zajema aktivnosti, povezane s spremljanjem uresničevanja Strategije razvoja Slovenije - razvoj metod 
razvojnega monitoringa in oblikovanje Poročila o razvoju - ter z oblikovanjem predlogov za njeno učinkovito 
implementacijo.

Sredstva na podprogramu smo v letu 2005 sicer uspeli povečati v primerjavi z letom 2004 za nominalno 5% oziroma 
1 mio SIT, vendar zaostajajo za 4,2 % za letom 2003, kar nam še vedno ne bo omogočalo dejavnosti v obsegu, kot 
smo jih predvideli za leto 2005.

Poslanstvo:

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

Ključne naloge:

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

2. Pravne podlage

S spremembami Zakona o vladi Republike Slovenije (Ur. 1. 119/2000) je Urad postal samostojna vladna služba, 
katere direktor odgovarja neposredno predsedniku Vlade. Ob tem je zadržal svoje delovno področje in naloge, 
opredeljene z Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. 71/94, 4. čl.). Delovno področje in 
naloge Urada je Vlada skladno s to pravno podlago podrobneje opredelila s Sklepom o organizaciji in delovnem 
področju Urada (Ur.l. 12/01) in v Uredbi o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l. 
45/02).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Na temelju ugotovitev spremljanja uresničevanja Strategije razvoja Slovenije:

oblikovati ustrezna metodološka in podatkovna orodja ter kadrovske zmožnosti za spremljanje in 
vrednotenje izvajanja razvojne strategije,
razvijati metodološka orodja za napovedovanje gospodarskih gibanj in za oblikovanje ukrepov ekonomske 
in razvojne politike, 
oblikovati predloge usmeritev ekonomske in razvojne politike.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilji:

nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje celovitega sistema indikatorjev 
za spremljanje in vrednotenje gospodarskega razvoja in strukturnih reform; 
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nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnini delom) za oblikovanje enotne metodologije spremljanja 
trajnostnega razvoja v okviru poročil Urada;
izdaja in distribucija Poročila o človekovem razvoju za Slovenijo po metodologiji Združenih narodov; 
nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje enotne metodologije spremljanja 
socialnega in Človekovega razvoja v okviru poročil Urada.

Indikatotji in planirani rezultati:

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

1138 - Okoljski monitoring gospodarskih gibanj in razvoja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnost na tej proračunski postavki izhaja iz že začete dejavnosti Urada, ki pa jo je potrebno okrepiti in razviti, 
vendar to zaradi zmanjšanja sredstev na podprogramu ni mogoče. Rezultati se bodo tako zagotavljali v obsegu, kije 
izvedljiv z lastnim delom.

1. Opis proračunske postavke

razvoj in uporaba sistema indikatoijev za okoljski monitoring gospodarskih gibanj in razvoja, 
publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov spremljanja in vrednotenja.

2. Cilji proračunske postavke

Dolgoročni cilji:

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

Izvedbeni cilji v letu 2005:

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

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

3. Opis indikatoijev izvedbe

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

4. Pričakovani rezultati

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

1180 - Raziskave za usmeritve gospodarske in razvojne politike

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena financiranju raziskav zunanjih izvajalcev, kijih Urad sicer zaradi premajnega 
in premalo specializiranega kadrovskega potenciala na nekaterih področjih ne bi mogel izvesti. V letu 2005 
predvidevamo isti nominalni znesek kot v letu 2004, kar ne bo zadostovalo za obseg aktivnosti, ki smo jih predvideli 
za leto 2005.

1. Opis proračunske postavke

razvoj in uporaba modelskih orodij za prognoziranje gospodarskega razvoja in oblikovanje ukrepov 
ekonomske in razvojne politike,
pridobivanje mnenj in krajših analiz o izbranih aktualnih gospodarskih in razvojnih vprašanjih ter o učinkih 
možnih ukrepov gospodarske in razvojne politike,
organiziranje stalnega formalnega posvetovanja z uglednimi ekonomisti o osnovnih gospodarskih gibanjih 
in predlaganih usmeritvah gospodarske in razvojen politike.

2. Cilji proračunske postavke

Dolgoročni cilji:

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

Izvedbeni cilji v letu 2005:

nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovale metodološko razvitih orodij za 
napovedovanje.

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

3. Opis indikatoijev izvedbe

vključitev spoznanj strokovne razprave v poročila Urada.

4. Pričakovani rezultati

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

1173 - Spremljanje in vrednotenje socialnega in človekovega razvoja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnost je bila doslej delno financirana iz postavke 1995 - tuja donacija, ki pa v letu 2005 nima predvidenih 
prilivov, ker seje iztekla pogodba o financiranju. Zaradi tega moramo sredstva za opravljanje aktivnosti zagotoviti v 
proračunu. Sedaj predvidena sredstva bodo zahtevale pripravo poročila z večletno periodo in z manjšo zunanjo 
raziskovalno podporo. Sredstva predvidena na tej postavki ostajajo glede na leto 2004 nominalno ista.

1. Opis proračunske postavke

razvoj in uporaba sistema indikatoijev za spremljanje in vrednotenje socialnega in človekovega razvoja, 
publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov spremljanja in vrednotenja.

2. Cilji proračunske postavke

Dolgoročni cilji:

razvoj in uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje socialnega in človekovega razvoja, 
publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov spremljanja in vrednotenja, 
uveljavitev rezultatov spremljanja v poročilih Urada in njihovo upoštevanje pri oblikovanju usmeritev 
gospodarske in razvojne politike.

Izvedbeni cilji v letu 2005:

nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje enotne metodologije spremljanja 
socialnega in človekovega razvoja v okviru poročil Urada;
izdelava Poročila o človekovem razvoju.

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

3. Opis indikatorjev izvedbe

pravočasna izdelava poročila v letu 2005.

4. Pričakovani rezultati

večja uveljavitev vidika »socialnega in človekovega razvoja« pri oblikovanju usmeritev gospodarske in 
razvojne politike,
uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje socialnega in človekovega razvoja v poročilih 
Urada.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Poročilo o človekovem razvoju (glej pod tč. 1)

ISSO - Spremljanje strategije gospodarskega razvoja Slovenije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strategija razvoja Slovenije bo kot pogoj za svojo uresničitev predvidela tudi stalno spremljanje (monitoring) 
kakovosti in trajnosti razvoja Slovenije ter poročanje o uresničevanju razvojnih usmeritev. S sredstvi s te postavke 
Urad tudi sodeluje pri financiranju ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«. Urad 
zato razvija metodologijo monitoringa in pripravlja letno Poročilo o razvoju, katerega priprava se tudi delno 
financira iz te postavke.

Sredstva na postavki se v letu 2005 glede na leto 2004 nominalno povečujejo za 7,1 % oziroma za lmio SIT, vendar 
so še vedno za 0,3 % manjša od sredstev v letu 2003.
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1. Opis proračunske postavke
- oddajanje in spremljanje raziskav ter ekspertiz za podporo monitoringa razvojne strategije,
- razvoj in uporaba sistema indikatoijev za spremljanje in vrednotenje razvoja,
- publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov monitoringa razvojne strategije.

2. Cilji proračunske postavke

Dolgoročni cilji:

- razvoj in uporaba sistema indikatoijev za spremljanje in vrednotenje razvoja,
- publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov razvojnega monitoringa.

Izvedbeni cilji v letu 2005: •

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

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

' 3. Opis indikatoijev izvedbe:
- uporaba sistema indikatoijev za spremljanje in vrednotenje razvoja in strukturnih reform v poročilih Urada 

ter za pripravo izhodišč za novo razvojno strategijo.

4. Pričakovani rezultati:

- široka javna razprava in uveljavitev »nove razvojne paradigme«

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke ■

Strategija razvoja Slovenije (glej tč. 1).
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SPU/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov

159 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ

Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga 

«ra
(2) (3)

Predlog sprememb
proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 

(D
SPU/PU/PPP/GPRZPPR

(URAD RS ZA
^MAKROEKONOMSKE ANALIZE

1 503.5861 1 100,00'| j 516.605 |1 100,001 E—íóg
IIN RAZVOJ

[1532^^ Urad RS za makroekonomske analize in 

[razvoj
503.586 100,00| 5K605JI £ 100,00| H wj6jF

F~| EKONOMSKA IN FISKALNA 503.586 II ioo,oo| 1 516.605 11 100,0o|r 102^1
ADMINISTRACIJA

0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in 
nadzor

503.586 100,00 516.605 100,00

02011501 Analiza in napovedovanje gospodarskih 
in razvojnih gibanj

483.636 96,04 495.655 95,94 1023

02011502 Podlage ekonomske in razvojne politike 19.950 3,96 20.950 4,06 105,0
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KAZALO

16 Ministrstvo za finance

1. del
A - Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor (Računsko sodišče)

0204 - Davčna in carinska administracija

0205 - Privatizacija in nadzor

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0303 - Mednarodna pomoč

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Splošni transferi občinam

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0804 - Vzpostavitev južne meje

09-PRAVOSODJE
0905 - Odškodnine

14 - GOSPODARSTVO
1404 - Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva

1405 - Urejanje in nadzor iger na srečo

21 - POKOJNINSKO VARSTVO
2102 - Pokojnine

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

24 - PRISPEVEK V PRORAČUN EVROPSKE UNUE

2401 - Plačila sredstev v proračun Evropske unije

B - Račun finančnih terjatev in naložb

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba .

14 - GOSPODARSTVO
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 - Servisiranje javnega dolga

2. del
1611 - Ministrstvo za finance
A - Bilanca odhodkov

02021601 - Urejanje na področju fiskalne politike

02021602 - Fiskalni sistem

02041601 - Davčna administracija
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02051601 - Sukcesija

02051602 - Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem

03021601 - Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami

03031601 - Razvojna in humanitarna pomoč

06021601 - Dopolnilna sredstva občinam

09051601 - Odškodnine po sodnih sklepih

21021601 - Obveznosti države do ZPIZ

22011601 - Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja

22011602 - Obveznosti iz naslova sukcesije

22011603 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22011604 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje

22011605 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22011606 - Obveznosti iz naslova obveznic za posebne namene

23021601 - Rezerva Republike Slovenije

23031601 - Splošna proračunska rezervacija

24011601 - Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije

24011602 - Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost

24011603 - Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka

24011604 - Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije

B - Račun finančnih terjatev in naložb
03021601 - Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami

14021601 - Jamstva

C - Račun financiranja
22011601 - Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektoija

22011602 - Obveznosti iz naslova sukcesije

22011603 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22011604 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje

22011606 - Obveznosti iz naslova obveznic za posebne namene

1612 - Davčna uprava RS
A - Bilanca odhodkov

02041601 - Davčna administracija

1613 - Carinska uprava RS
A - Bilanca odhodkov

02041602 - Carinska administracija

03021601 - Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami

08041601 - Vzpostavitev južne meje

1615 - Urad RS za preprečevanje pranja denarja

A - Bilanca odhodkov
14041602 - Urejanje in nadzor na področju preprečevanja pranja denarja

1616 - Devizni inšpektorat RS

A - Bilanca odhodkov
14041603 - Devizni inšpektorat

1617 - Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo

A - Bilanca odhodkov
14051601 - Urejanje in nadzor iger na srečo

1618 - Uprava RS za javna plačila

A - Bilanca odhodkov
02021602 - Fiskalni sistem

1619 - Urad RS za nadzor proračuna

A - Bilanca odhodkov
02031601 - Dejavnost proračunskega nadzora
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1. del

A - Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in 
dohodkovne politike in izvajanje le-teh.

Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar 
izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar izvajajo organi v sestavi ministrstva.

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

Makrofiskalni scenarij in
Proračunski memorandum.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Dolgoročni cilji so:

zagota vij anj e dolgoročne vzdržnosti j avnih financ, 
postopno zniževanje inflacije,
nadaljevanje strukturnih reform, ki bodo povečale učinkovitost in prilagodljivost zasebnega in javnega 
sektoija ter gospodarsko rast,
vlaganje v sodobne razvojne dejavnike na naslednjih področjih:

o oblikovanje na znanju temelječe družbe,
o krepitev konkurenčnosti gospodarstva,
o promocija investicij in povečanje zaposlitvenih možnosti v regijah, ki zaostajajo v razvoju, 
o učinkovitejša država in zmanjševanje njene vloge v upravljanju in reguliranju gospodarstva, 
o zagotavljanje gospodarsko pomembne infrastrukture v regijah, ki zaostajajo v razvoju.

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor (Računsko sodišče)
0204 Davčna in carinska administracija
0205 Privatizacija in nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
1. Opis glavnega programa

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami, pripravo ustrezne zakonodaje za 
pridobivanje proračunskih prihodkov in pripravo ustrezne zakonodaje za racionalno porabo proračunskih sredstev.

V okviru programa izvaja ministrstvo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem države, z 
denarnimi sredstvi, ter opravlja regulativno vlogo na področju fiskalne politike. V okviru tega programa izvaja 
ministrstvo tudi vse aktivnosti na področju davčne in carinske zakonodaje ter ostalih prihodkov Republike 
Slovenije. Dejavnost ministrstva je pretežno usmerjena na reformo javnega financiranja in bolj učinkovito ter 
racionalno upravljanje z javnimi financami kot celoto v vseh fazah proračunskega ciklusa.

poročevalec, št. 83/VIII 2568 13. oktober



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

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

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

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni letni izvedbeni cilji so:

povečanje prilagodljivosti javnofinančnih izdatkov, kar bo omogočilo doseganje vzdržnega proračunskega 
primanjkljaja, ki v letu 2005 ne bo presegel 1,7 % BDP,
izboljšanje strukture javnofinančnih izdatkov, in sicer znižanje izdatkov za državotvorne naloge, plače, 
socialno varstvo in kmetijstvo in povečanje izdatkov za spodbujanje gospodarskega razvoja, 
prestrukturiranje proračunskih prihodkov, in sicer davčna razbremenitev plač in povečanje obremenitev 
kapitala in premoženja.

4 Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1611 - Ministrstvo za finance
02021601 Urej anj e na področju fiskalne politike
02021602 Fiskalni sistem

1618 - Uprava RS za javna plačila
02021602 Fiskalni sistem

0203 - Fiskalni nadzor (Računsko sodišče)
1. Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornih institucij, ena teh je tudi bodoči Urad RS za nadzor 
proračuna, ki bo začel s svojim delovanjem 1.1.2004.

Urad je centralni organ, odgovoren za razvoj, usklajevanje in preverjanje delovanja notranjega nadzora javnih 
financ. Urad preko izdajanja usmeritev usklajuje in preverja delovanje PU na področju notranjega nadzora-(sistema 
notranjih kontrol in notranje revizije), Na področju porabe sredstev EU skladov izvaja preglede usposobljenosti 
organov za izvajanje in porabo evropskih skladov, certificira deklaracije o izdatkih, na podlagi revizijskih pregledov 
izdaja deklaracije ob zaključkih programov in ostale neodvisne finančne preglede za Evropsko komisijo. Za potrebe 
Urada za boj proti goljufijam Evropske komisije (OLAF) v zvezi z zaščito finančnih interesov EU deluje kot 
koordinacijska služba (AFCOS), tako, da koordinira aktivnosti vseh inštitucij v zvezi s preprečevanjem, 
odkrivanjem, obravnavo in odpravo posledic nepravilnosti in boja proti goljufijam tako na področju zagotavljanja 
izvirnih prihodkov EU in porabe sredstev EU skladov. S proračunskim inšpiciranjem izvaja nadzor nad zakonitostjo 
izvrševanja in porabe državnega proračuna.

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

Dolgoročni cilj fiskalnega nadzora je z navodili, revizijami in inšpekcijami izboljšati poslovanje proračunskih 
uporabnikov s proračunskimi sredstvi, in sicer tako, da se ob upoštevanju zakonitosti poveča tudi gospodarnost 
porabe.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

usmerjanje, analiza dela in nadzor izvajanja notranjih revizij pri proračunskih uporabnikih; 
koordinacija planiranja in usmerjanje notranjih revizij na področju porabe sredstev EU skladov; 
izvajanje neodvisnega finančnega nadzora in sistemskih revizij programov in inštitucij, ki uporabljajo 
sredstva EU skladov;
izvajanje proračunskega inšpiciranja;
delovanje na področju zaščite finančnih interesov EU in sodelovanje z OLAF; 
koordinacija ostalih organov za boj proti goljufijam 
razvoj in objavljanje usmeritev in standardov za notranje kontrole;
razvoj in objavljanje usmeritev za preprečevanje, odkrivanje in poročanje o nepravilnostih pri uporabi 
sredstev EU skladov;
izvedba vseh aktivnosti Urada na področju finančnega nadzora porabe sredstev EU skladov.
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4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1619 - Urad RS za nadzor proračuna
02031601 - Dejavnost proračunskega nadzora

0204 - Davčna in carinska administracija
1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

Na področju carinske uprave, so glavni strateški cilji naslednji:

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni letni izvedbeni cilji so:

usposobitev davčne in carinske uprave za učinkovit vstop Slovenije v EU, 
doseganje večje ekonomičnosti pobiranja davkov izražena v deležu porabljenih sredstev za delo v 
primerjavi z letnim načrtom davčnih prihodkov in drugih obveznih dajatev, 
uvedba davka na nepremičnine.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1611 - Ministrstvo za finance
02041601 Davčna administracija

1612 - Davčna uprava RS
02041601 Davčna administracija

1613 - Carinska uprava RS
02041602 Carinska administracija

0205 - Privatizacija in nadzor

1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Postopki privatizacije so zelo zapleteni in dolgotrajni, saj se sledi načelom transparentnosti in učinkovitosti 
doseganja zastavljenih ciljev posamezne privatizacije. Ker so s privatizacijo povezani tudi politični interesi ima 
vlada možnost, da v primeru neustreznih finančnih razmer oziroma politične klime privatizacijo preloži za 
nedoločen čas, zato je konkretne letne cilje težko opredeliti in so opredeljeni zgolj kot doseganje terminskega načrta 
posamezne faze privatizacije.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1611 - Ministrstvo za finance
02051601 Sukcesija
02051602 Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročno razvojno načrtovanje na področju zunanje politike temelji na gradivu Primerna zunanja politika - 
Temeljne prvine zunanje politike Republike Slovenije ob vključevanju v evroatlantske povezave, ki ga je Vlada RS 
sprejela s svojim sklepom št 909-06Z2001-6 z dne 10.10.2002.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Poglobitev in utrditev položaja Republike Slovenije v mednarodni finančni skupnosti.

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
0303 Mednarodna pomoč

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba
• J. Opis glavnega programa

Izvajanje zunanje politike s področja Ministrstva za finance zajema zastopanje Republike Slovenije v meddržavnih 
odnosih, multilateralnih odnosih in v mednarodnih finančnih organizacijah, spremljanje mednarodnih, političnih, 
varnostnih, gospodarskih, okoljskih, razvojnih, socialnih in kulturnih gibanj, varovanje interesov Republike 
Slovenije in njenih državljanov ter pravnih oseb v tujini, pogajanja s tujimi državami in mednarodnimi 
organizacijami, priprava mednarodnih finančnih sporazumov in pogpdb, spodbujanje, koordinacijo in pomoč pri 
sodelovanju s tujino, nudenje pomoči predstavništvom v tujini, plačevanje članarin mednarodnim organizacijam, ter 
obveščanje domače in tuje javnosti o aktualnih vprašanjih in politiki Republike Slovenije s področja mednarodnih 
finančnih odnosov.
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP)

Dolgoročni cilj mednarodnega sodelovanja v okviru Ministrstva za finance je povečati vlogo Republike Slovenije v 
mednarodni skupnosti, kar bo prispevalo k večjemu uveljavljanju nacionalnih interesov znotraj mednarodnih 
povezav.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Cilj Republike Slovenije v letu 2005 je, da se uveljavi kot polnopravna članica Evropske unije in 
Severnoatlantskega zavezništva, s čemer se bo povečal tudi politični vpliv Republike Slovenije ne le znotraj meja 
Evrope, ampak tudi pri sodelovanju z državami Jugovzhodne Evrope.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1611 - Ministrstvo za finance
03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami

1613 - Carinska uprava RS
03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami

0303 - Mednarodna pomoč
1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Aktivna vloga Slovenije kot članica NATA in EU za ohranjanje stabilnosti na področju Jugovzhodne Evrope.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1611 - Ministrstvo za finance
03031601 Razvojna in humanitarna pomoč

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

7. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

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, če 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 znesek primerne porabe na prebivalca, ki ga določi 
Državni zbor RS ob sprejemu državnega proračuna za posamezno proračunsko leto. Prav tako so občine upravičene 
do dodatnih sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij, če obstaja v skladu 
z zakonom ali drugim predpisom poseben interes za njihov razvoj.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Izhodiščni dokument za oblikovanje sredstev, ki se iz državnega proračuna zagotavljajo občinam ob upoštevanju 
sistemske zakonodaje, je vsakoletni proračunski memorandum.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Občinam se zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna zato, da jim je zaradi njihove različne fiskalne moči 
zagotovljeno nemoteno izvajanje vseh njihovih ustavnih in zakonskih nalog.

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

0602 Splošni transferi občinam
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0602 - Splošni transferi občinam
1. Opis glavnega programa

V okviru programa so planirana sredstva za pokrivanje obveznosti ob upoštevanju zakona o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilj nakazovanja sredstev občinam je v skladu s kriteriji in merili iz zakona o financiranju občin 
zagotoviti občinam dodatna manjkajoča sredstva za financiranje nalog, ki jih morajo le-te opravljati v skladu z 
ustavo in zakoni ter dodatna sredstva za financiranje posameznih ukrepov in investicij, ki so v interesu države.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Tekoče nakazovanje proračunskih sredstev v skladu z zakonom in izračunanim obsegom primerne porabe.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1611 - Ministrstvo za finance
06021601 Dopolnilna sredstva občinam

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

0804 Vzpostavitev južne meje

0804 - Vzpostavitev južne meje

J. Opis glavnega programa

Priprava za vzpostavitev južne meje poteka že nekaj let tako na področju dodatnega zaposlovanja kot v okviru 
postavk, ki so namenjeni opremi in gradnji objektov.

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

Popoln prevzem schengenskih standardov nadzora bodoče južne meje do leta 2006.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

V podlagi terminskega plana dokončanja mednarodnih mejnih prehodov in mejnih prehodov za obmejni prehod bo 
potrebno zagotoviti vso potrebno opremo za opremo prehodov v skladu z evropskimi standardi.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1613 - Carinska uprava RS
08041601 Vzpostavitev južne meje

09 - PRAVOSODJE

I■ Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

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

2- Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračunski memorandum.

Dolgoročni cilj proračuna je izplačati čimmanjše odškodnine oziroma odškodnine iz postopkov denacionalizacije in 
ostalih postopkov ter jih tako razmejiti, da ne bodo preveč obremenjevale letnih proračunov.

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

0905 Odškodnine
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0905 - Odškodnine
1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Tekoče izplačevanje odškodnin po sodnih sklepih in izvensodnih poravnavah do višine, ki je opredeljena z letnim 
proračunom.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1611 - Ministrstvo za finance
09051601 Odškodnine po sodnih sklepih

14 - GOSPODARSTVO

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračunski memorandum, 
Makrofiskalni scenarij.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Dolgoročni cilji, ki se nanašajo na Ministrstvo za finance so: harmonizacija zakonodaje finančnega sistema s 
področja deviznega poslovanja in centralno bančnega poslovanja skladno z EU zakonodajo in vključevanjem v EU. 
Ustvariti tako zakonodajo in družbeno klimo, ki bo gospodarske subjekte motivirala k zakonitemu poslovanju.

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

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

1404 - Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva
1. Opis glavnega programa

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

Na področju finančnih storitev se bodo tudi v letu 2005 nadaljevale aktivnosti, ki so potrebne za uspešno vključitev 
slovenskega finančnega sektoija v skupni evropski trg. Proces harmonizacije zakonodaje, ki ureja področje 
bančništva, zavarovalništva, trga vrednostnih papirjev, investicijskih skladov, plačilnih sistemov in deviznega 
sistema z evropskim pravnim redom ostaja ključna naloga. Tako kot v predhodnih letih pa bo potrebno spremljati 
spremembe v evropskem pravnem redu, tudi preko sodelovanja v ustreznih delovnih telesih, ki delujejo pri Evropski 
komisiji in uskladiti domačo zakonodajo z novo sprejetimi predpisi v Evropski uniji.

Ravno tako pa bo potrebno tekoče spremljati razvoj posameznih segmentov finančnega trga in makroekonomskih 
razmer ter temu ustrezno prilagoditi zakonodajo. Več pozornosti bo potrebno nameniti spremljanju razvoja na trgu 
pokojninskih skladov, upoštevaje dejstvo, da se ta segment kapitalskega trga v Sloveniji šele vzpostavlja.
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP)

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

Ustvariti tako zakonodajo in družbeno klimo, ki bo čimbolj oteževala devizne malverzacije in pranje denarja. V 
primeru, da do njih pride, pa čimbolj uspešno odkrivanje teh malverzacij in njihovo kaznovanje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1615 - Urad RS za preprečevanje pranja denarja
14041602 Urejanje in nadzor na področju preprečevanja pranja denaija

1616 - Devizni inšpektorat RS
14041603 Devizni inšpektorat

1405 - Urejanje in nadzor iger na srečo
1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni letni izvedbeni cilji so:

priprava novega sistemskega zakona in novih izvršilnih predpisov,
razširitev tehničnega nadzora nad prirejanjem iger na srečo preko interneta in drugih telekomunikacijskih 
sredstev,
izvajanje učinkovitega nadzora nad prirejanjem posebnih in klasičnih iger na srečo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1617-Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo
14051601 Urejanje in nadzor iger na srečo

21 - POKOJNINSKO VARSTVO

1- Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračunski memorandum.

3.

Zagotavljanje sredstev za delovanje Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
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4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja  finančnega načrta

2102 Pokojnine

2102 - Pokojnine
1. Opis glavnega programa

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

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

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Zagotavljanje sredstev za tekoče izplačevanje pokojnin v letu 2005.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1611 - Ministrstvo za finance
21021601 Obveznosti države do ZPIZ

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Srednjeročni makroekonomski scenarij Vlade RS,
Proračunski memorandum.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Dolgoročni cilj področja državnega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov 
financiranja.

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

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga .
1. Opis glavnega programa

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki se izvajajo v okviru Ministrstva za finance. Osnovni namen je 
zagotovitev izvrševanja državnega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov 
financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti države iz naslova javnega dolga 
zagotavljanje nemotenega dostopa države na domače in mednarodne trge kapitala, 
zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
spremljanje zadolževanja javnega sektorja z vidika ravni zadolženosti s ciljem zagotovitve 
makroekonomske oziroma fiskalne stabilnosti upoštevajoč najširšo definicijo morebitnih potencialnih 
obveznosti države, 
zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna, 
zagotavljanje optimalne likvidnosti EZR države.
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP)

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasno in redno servisiranje obveznosti iz naslova javnega dolga ter izvrševanje 
politike zajete v Srednjeročnem makroekonomskem scenariju Vlade RS.

Sledeč tej politiki, bo v letu 2005 eden izmed glavnih ciljev zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja 
proračuna Republike Slovenije z izvedbo transakcij zadolževanja prvenstveno na domačem trgu v skladu z 
dinamiko, višino in instrumenti zadolževanja, ki jo bo Vlada Republike Slovenije potrdila v Programu financiranja 
državnega proračuna za leto 2005. Politike, ukrepi in ostale aktivnosti bodo izvajane z namenom zagotovitve 
nemotenega dostopa države na trge kapitala in izpolnjevanja konvergenčnega kriterija višine dolgoročnih obrestnih 
mer.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1611 - Ministrstvo za finance
22011601 Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja
22011602 Obveznosti iz naslova sukcesije
22011603 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22011604 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje
22011605 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
22011606 Obveznosti iz naslova obveznic za posebne namene

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

l- Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračunski memorandum.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Zagotavljanje sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

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

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
 nesreč

I- Opis glavnega programa

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

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

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Financiranje ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2004 in 2005 v okviru sprejetih zakonov oz. 
sklepov Vlade RS.
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4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1611 - Ministrstvo za finance
23021601 Rezerva Republike Slovenije

2303 - Splošna proračunska rezervacija
1. Opis glavnega programa

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi Vladi RS omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta, v 
okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o izvrševanju proračuna RS. Splošna proračunska rezervacija je v 
skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena 
sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

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

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

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Zagotavljanje finančnih sredstev za tiste zakonske projekte in vladne sklepe, ki so nujni in jih ob pripravi proračuna 
ni bilo moč planirati.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1611 - Ministrstvo za finance
23031601 Splošna proračunska rezervacija

24 - PRISPEVEK V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Prispevek v proračun Evropske unije zajema plačila v proračun Evropske unije iz naslova tradicionalnih lastnih 
sredstev, davka na dodano vrednost, bruto nacionalnega dohodka in popravka v korist Velike Britanije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračunski memorandum.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije.

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

2401 Plačila sredstev v proračun Evropske unije

2401 - Plačila sredstev v proračun Evropske unije
1. Opis glavnega programa

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 vrednost, bruto nacionalnega dohodka in 
popravka v korist Velike Britanije.

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

Izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije za leto 2005.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1611 - Ministrstvo za finance
24011601 Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije 
24011602 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost 
24011603 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka
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24011604 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije

B - Račun finančnih terjatev in naložb 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročno razvojno načrtovanje na področju zunanje politike temelji na gradivu Primerna zunanja politika - 
Temeljne prvine zunanje politike Republike Slovenije ob vključevanju v evroatlantske povezave, ki gaje Vlada RS 
sprejela s svojim sklepom št. 909-06/2001-6 z dne 10.10. 2002.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Poglobitev in utrditev položaja Republike Slovenije v mednarodni finančni skupnosti.

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba______ _______________________

l- Opis glavnega programa

Izvajanje zunanje politike s področja Ministrstva za finance zajema zastopanje Republike Slovenije v mednarodnih 
finančnih organizacijah kot so Evropska banka za obnovo in razvoj, Evropska investicijska banka, Mednarodna 
banka za obnovo in razvoj, Mednarodni denarni sklad, Medameriška razvojna banka, Razvojna banka Sveta Evrope 
itd.

Naloga Ministrstva za finance je plačevanje delniškega kapitala v te mednarodne finančne organizacije v skladu s 
sprejetimi usmeritvami teh organizacij, ki jih je Slovenija sprejela ob včlanitvi v te mednarodne organizacije.

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

Včlanjevanje Republike Slovenije v tiste mednarodne finančne organizacije, ki so pomembne za promocijo 
Slovenije in za financiranje projektov v Sloveniji.

4. Glavni letni izvedbeni cilji

Plačilo delniškega kapitala v Evrosko banko za obnovo in razvoj in Evropsko investicijsko banko v skladu z 
dogovorjeno dinamiko za leto 2005.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1611 - Ministrstvo za finance
03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami

14 - GOSPODARSTVO________________________________________________  

3- Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Proračunski memorandum, 
Makrofiskalni scenarij.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Dolgoročni cilji, ki se nanašajo na Ministrstvo za finance so:-

stabilna gospodarska rast, 
prestrukturiranje nekonkurenčnih gospodarskih panog (tekstilna, usnjarska, jeklarska in živilska industrija) 
s ciljem, da se državno pomoč v te panoge dolgoročno znižuje.

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1. Opis glavnega programa

Na glavnem programu so planirana sredstva za odplačevanje obresti in glavnic, ki so jih s poroštvom Republike 
Slovenije najemala podjetja predvsem iz nekonkurenčnih proizvodnih panog (tekstilna, usnjarska, jeklarska in 
živilska industrija).

V primeru ko ta podjetja obveznosti iz najetih kreditov zaradi stečajev oziroma prisilnih poravnav ne morejo plačati, 
se obveznosti povrnejo iz državnega proračuna, in sicer iz naslova jamstev.

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

Cilji glavnega programa so:

stabilna gospodarska rast,
prestrukturiranje nekonkurenčnih gospodarskih panog (tekstilna, usnjarska, jeklarska in živilska industrija) 
s ciljem, da se državno pomoč v te panoge dolgoročno znižuje.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Izpolnitev predvidenih izplačil vseh obresti in glavnic iz naslova jamstev, ki dospejo v plačilo v tekočem letu.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1611 - Ministrstvo za finance
14021601 Jamstva

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

/. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Srednjeročni makroekonomski scenarij Vlade RS,
Proračunski memorandum.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Dolgoročni cilj področja državnega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov 
financiranja.
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4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga
L Opis glavnega programa

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki se izvajajo v okviru Ministrstva za finance. Osnovni namen je 
zagotovitev izvrševanja državnega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov 
financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti države iz naslova javnega dolga 
zagotavljanje nemotenega dostopa države na domače in mednarodne trge kapitala, 
zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
spremljanje zadolževanja javnega sektoija z vidika ravni zadolženosti s ciljem zagotovitve 
makroekonomske oziroma fiskalne stabilnosti upoštevajoč najširšo definicijo morebitnih potencialnih 
obveznosti države,
zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna, 
zagotavljanje optimalne likvidnosti EZR države,

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

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja, ki zagotovijo 
pravočasno, redno odplačilo obveznosti državnega proračuna iz naslova državnega dolga.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

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

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

Sledeč tej politiki, bo v letu 2005 eden izmed glavnih ciljev zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja 
proračuna Republike Slovenije z izvedbo transakcij zadolževanja prvenstveno na domačem trgu v skladu z 
dinamiko, višino in instrumenti zadolževanja, ki jo bo Vlada Republike Slovenije potrdila v Programu financiranja 
državnega proračuna za leto 2005. Politike, ukrepi in ostale aktivnosti bodo izvajane v sodelovanju z Banko 
Slovenije z namenom zagotovitve izpolnjevanja konvergenčnega kriterija višine dolgoročnih obrestnih mer. S 
transakcijami zadolževanja na domačem trgu bo zagotovljena tudi ustrezna struktura portfelja dolga in zagotovljena 
likvidnost proračuna.

Program financiranja državnega proračuna za leto 2005 bo tako temeljil na naslednjih opredeljenih strateških ciljih:

1. Zagotovitev financiranja izvrševanja proračuna
2. Minimiziranje stroška financiranja ob vzdržnem tveganju refinanciranja
3. Zagotovitev stalnega, zanesljivega dostopa do virov financiranja predvsem preko razvoja domačega trga 

vrednostnih papirjev
4. Zagotovitev ustrezne strukture portfelja, ki nadalje zniža izpostavljenost tržnim in makroekonomskim 

tveganjem z zaključevanjem prehoda na uporabo nominalnih instrumentov in s tem nadaljnje spreminjanje 
strukture portfelja v prid stalni (fiksni) obrestni meri

5. Izvedba vseh transakcij z uporabo tržnih mehanizmov
i ■

Sledeč realizaciji na področju prodaje premoženja Republike Slovenije bodo izvedena predčasna odplačila 
državnega dolga v skladu in na osnovi kriterijev določenih v Programu porabe kupnine od prodaje kapitalske 
naložbe države v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, ki gaje sprejela Vlada RS s sklepom št. 440-00/2001-6 
dne 26.9.2002.

,V letu 2005 bo v okviru upravljanja z dolgom preizkušena pripravljenost na včlanitev Republike Slovenije v 
Evropsko Unijo v okviru treh principov v smislu srednjeročnega makroekonomskega okvirja in javnih financ, in 
sicer učinkovitega upravljanja z dolgom z institucionalnega aspekta, minimiziranja fiskalnega tveganja in 
transparentnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1611 - Ministrstvo za finance
22011601 Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja
22011602 Obveznosti iz naslova sukcesije
22011603 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 
22011604 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje
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22011606 Obveznosti iz naslova obveznic za posebne namene

Í

■ v. ■

-

k.
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SfiU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI
Bilanca odhodkov Leto 2005

^MINISTRSTVO ZA FINANCE v tisoč tolarjih

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt predloga Indeks
^U/PPP/GPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005

(D (2) (3) (4) (5K3)/(1)

1iS_|MINISTRSTVO ZA FINANCE ||| 480.046.463 | loo,ooi r 540.076.432 11 100,oojp 112,51

22 EKONOMSKA IN FISKALNA 46.493.889 9,69 46.043.729 8,53 99,0
ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 8.999.829 1,87 9.504.008 1,76 105,6

Fiskalni nadzor (Računsko sodišče) 269.482 0,06 271.843 0,05 100,9
0^04 Davčna in carinska administracija 36.841.645 7,67 35.868.862 6,64 97,4
0205 Privatizacija in nadzor 382.933 0,08 399.016 0,07 1043
22 ZUNANJA POLITIKA IN

317.823 0,07 262.720 0,05 82,7
MEDNARODNA POMOČ

0^02 Mednarodno sodelovanje in udeležba
222.746 0,05 163.650 0,03 73,5

0^03 Mednarodna pomoč
95.076 0,02 99.070 0,02 1043

LOKALNA SAMOUPRAVA 38.952.857 8,11 47.000.000 8,70 120,7
^02 Splošni transferi občinam

38.952.857 8,11 47.000.000 8,70 120,7

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 383.932 0,08 231.214 0,04 60,2
0^04 Vzpostavitev južne meje

383.932 0,08 231.214 0,04 6O3

pravosodje 822.954 0,17 1.968.328 0,36 239,2
^OS Odškodnine

822.954 0,17 1.968.328 0,36 2393

GOSPODARSTVO 485.564 0,10 485.966 0,09 100,1
1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in

267.699 0,06 258.289 0,05 96,5
zavarovalništva

'405 Urejanje in nadzor iger na srečo
217.865 0,05 227.677 0,04 104,5

POKOJNINSKO VARSTVO 247.406.096 51,54 262.902.002 48,68 106,3
^02 Pokojnine

247.406.096 51,54 262.902.002 48,68 1063

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 90.449.430 18,84 91.608.229 16,96 101,3
201 Servisiranje javnega dolga

90.449.430 18,84 91.608.229 16,96 101,3

Intervencijski programi in 9.684.718 2,02 13.309.045 2,46 137.4
OBVEZNOSTI

3^2 Posebna proračunska rezerva in programi
1.800.000 037 4.000.000 0,74 2223

pomoči v primerih nesreč
3^3 Splošna proračunska rezervacija

7.884.718 1,64 9.309.045 1.72 118,1

PRISP E VEK V PRORAČUN EVROPSKE 45.049.200 9,38 76.265.200 14,12 169,3
unije

1 Plačila sredstev v proračun Evropske unije 45.049.200 938 76.265.200 14,12 1693

/j'"-—-_________
' Stober2003
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SPU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2005

v tisoč tolarjih16 MINISTRSTVO ZA FINANCE

SPU/PPP/GPR

Predlog sprememb 
proračuna 2004 

(D

Strukt. sprem, 
proračuna 2004

(2)

Predlog 
proračuna 2005 

(3)

Strukt. predloga 
proračuna 2005

(4)

Indeks

(5)=(3yo)

|16 ^MINISTRSTVO ZA FINANCE ~)| 5.707.558 j 1 100,00^1 2.866.039 J 100,00^ j

03 ZUNANJA POLITIKA IN 2.139.000 37,48 2.200.000 76,76 10212

MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 2.139.000 37,48 2200.000 76,76
102,9

09 PRAVOSODJE 25.500 0,45 0 0,00

0905 Odškodnine 25.500 0,45 0 0,00
0,0

14 GOSPODARSTVO 3.543.058 62,08 666.039 23,24
18^

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 3.543.058 62,08 666.039 2324
18,8

.dejavnosti
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SpU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun financiranja Leto 2005

MINISTRSTVO ZA FINANCE v tisoč tolarjih

Predlog sprememb Strukt sprem. Predlog Strukt predloga Indeks
SPU/PPP/GPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005

(D (2) (3) (4) (5X3X1)

^6 ^MINISTRSTVO ZA FINANCE “ÌI 189.668.579 Ì I 100,ooi 1 321.535.0981 | loo,ooir 169/5Ì

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 189.668.579 100,00 321.535.098 100,00 169,5

2201 Servisiranje javnega dolga 189.668.579 100,00 321.535.098 100,00 169,5

oktober2003
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2. del

1. Opis podprograma

Ì64Ì:-Ministrstvo za finance

A - Bilanca odhodkov

02021601 - Urejanje na področju fiskalne politike

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

V okviru tega podprograma se izvajajo projekti in naloge na proračunskem področju in upravljanju s proračunskimi 
sredstvi (lastnimi kot donacijami EU), upravljanje s proračunskimi prilivi in zagotavljanje tekoče likvidnosti, 
davčni, carinski in ostali zakonodaji s področja proračunskih prihodkov in evidentiranje proračunskih prihodkov in 
izdatkov.

Področje proračuna

Glavne naloge oziroma projekti na področju proračuna so:

priprava dokumentov dolgoročnega načrtovanja države, predvsem makrofiskalnega scenarija in 
proračunskega memoranduma za štiri prihodnja leta

- pripravo državnega proračuna,
priprava dinamizirane projekcije prejemkov in izdatkov ter trimesečnih kvot porabe,
polletne in letne analize in poročila o izvrševanju državnega proračuna ter celomih javnih financ.
izdaja mnenj na predloge zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema Državni zbor Republike Slovenije 
ali Vlada Republike Slovenije in imajo finančne posledice, s ciljem, da so tovrstne obveznosti v okviru v 
sprejetem proračunu zagotovljenih sredstev oziroma v skladu s prioritetami ter v okviru razreza izdatkov, ki 
ga za prihodnja leta določa vlada.
izvajanje aktivnosti in projektov, ki uvajajo proračunsko financiranje, ki je usmerjeno k ciljem in 
rezultatom, da bi se doseglo bolj gospodarno razpolaganje s proračunskimi sredstvi ter bolj učinkovito in 
uspešno delovanje države in širše javne uprave v Republiki Sloveniji.
priprava zakonodaje in usmeritev za razvojne komponente javnega sektorja, zakonodaje za nadzora nad 
porabo javnih sredstev in javnimi naročili in zakonodaje za področje koncesij.
upravljanje s sredstvi predpristopne pomoči EU (Nacionalni sklad) in izvajanje javnih naročil v okviru 
decentralizirane implementacije programov predpristopne pomoči EU (Centralna finančna in pogodbena 
enota),
računovodska kontrola in zagotovitev namenske porabe proračunskih sredstev, sprotno in pravilno 
evidentiranje poslovnih dogodkov v poslovne knjige, izdelava pravilnih računovodskih izkazov, ki izražajo 
pošteno in resnično stanje sredstev, obveznosti do virov sredstev ter prihodkov in odhodkov.

Področje zakladništva

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

Za izvajanje teh aktivnosti je potrebno sprotno in pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov zakladnice, vključno s 
transakcijami upravljanja s sredstvi države in javnim dolgom, vplačanih in vrnjenih javnofinančnih prihodkov, 
priprava računovodskih izkazov za proračun RS in priprava konsolidirane premoženjske bilance države in občin. Za 
učinkovito izvajanje javnofinančnih operacij je za vzpostavitev enotnega zakladniškega sistema pomembno tudi 
področje razvoja novega sistema glavne knjige zakladnice.

Področje sistema davčnih, carinskih in drugih prihodkov
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Na področju davkov in carin je osnovna naloga ministrstva monitoring na področju davčnih in drugih obremenitev 
in oblikovanje čimbolj pravičnega sistema davkov, prispevkov, taks, sistema uvoznih dajatev in drugih javnih 
dajatev.

2. Pravne podlage

Zakon o državni upravi,
Zakon o javnih financah,
Zakon o izvrševanju proračuna.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma oziroma politike javnih financ za obdobje do leta 2007 so določeni s Proračunskim 
memorandumom in služijo kot usmeritev pri pripravi proračuna in drugih dokumentov javnega financiranja.

Temelji cilji so:

1. Doseganje vzdržnega proračunskega primanjkljaja in obvladljivost javnega dolga. Za dosego tega cilja bo 
potrebno na srednji oz. dolgi rok dosegati takšen primarni strukturni saldo, ki bo ohranjal oziroma 
zmanjševal trenutni delež dolga (širše opredeljene države) v BDP. Ključna makrofiskalna cilja sta naslednja:

o do leta 2007 naj bi tako proračunski kot javnofinančni primanjkljaj padel pod 1% BDP, 
o delež državne potrošnje v BDP se bo zniževal in bo znašal v letu 2007 19,4 %.

2. Izboljšanje strukture javnofinančnih odhodkov v korist izdatkov za spodbujanje gospodarskega razvoja.

3. Davčna reforma, ki bo ohranjala višino obveznih dajatev v primeijavi z BDP na sedanji, kar pomeni, da se 
splošna davčna obremenitev gospodarstva ne bo povečala. Premik bo dosežen pri prestrukturiranju davčnih 
virov, tako da bo celoten sistem bolj spodbuden za gospodarsko rast in zaposlovanje. Strukturne spremembe 
naj bi zajele:

o davčno razbremenitev dela,
o širitev davčne osnove s povečanim zajemom dohodkov in ohranjanjem najpomembnejših olajšav za 

spodbujanje konkurenčnosti, zaposlovanja in socialne varnosti,
o povečanje obremenitev kapitala in premoženja.

4. zagotavljati pogoje za učinkovito, racionalno in transparentno upravljanje z javnimi finančnimi sredstvi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

priprava dokumentov dolgoročnega načrtovanja države, predvsem makrofiskalnega scenarija in 
proračunskega memoranduma za obdobje od 2006 do 2009
pripravo državnega proračuna za leti 2006 in 2007, 
priprava dinamizirane projekcije prejemkov in izdatkov ter trimesečnih kvot porabe za leto 2005, 
tekoče knjiženje poslovnih dogodkov v letu 2005 in priprava računovodskih izkazov za leto 2004

3008 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače so planirane za celotno dejavnost Ministrstva za finance, ki se izvaja po področjih porabe, glavnih 
programih, podprogramih in postavkah.

V okviru te postavke so načrtovana tudi izplačila premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne 
uslužbence.

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

Glede na to, da sistemizacija po novem Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju še ni izvedena, so bila osnova za 
planiranje mase sredstev za plače ocenjena sredstva za plače v letu 2003. Ocena sredstev za leto 2003 je bila 
izdelana na osnovi dejanskih izplačil za osem mesecev in ocene izplačil v zadnjih štirih mesecih.

Ker so v letu 2004 predvidene statusne spremembe smo celotno maso sredstev za plače znižali za maso sredstev za 
plače novega Urada za nadzor proračuna, ki se bo ustanovil iz sektorja za nadzor proračuna in povečali za maso 
sredstev za nov Sektor za javna naročila, ki se pripojil ministrstvu iz Urada za javna naročila.

Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so podpisali Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnošti v RS (Uradni list RS, št. 73/03), s katerim se ukinja uskladitev plač z avgustom 2003 in uvajajo premije 
kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Višina skupne pokojninske premije za posameznega 
javnega uslužbenca je prikazana v prilogi aneksa in je sestavljena iz minimalne premije v višini 4.040 SIT in 
dodáme premije, katere višina je odvisna od delovne dobe javnega uslužbenca na dan 1. 8.2003.
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Pri izračunu premij smo delavce ministrstva, glede na delovno dobo razdelili v razrede, ki so prikazani v prilogi 
aneksa ter tako izračunali maso premij. Za vse nove zaposlitve pa je bila izračunana povprečna premija ministrstva. 
Pri izračunu minimalne premije je bila upoštevana tudi uskladitev, ki se izvede s 1. 1. 2005, kjer se minimalna 
premija uskladi na znesek minimalne premije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pri izračunu 
je bila upoštevana tudi avgustovska uskladitev dodatne premije, in sicer v višini 3,04 %.

3. Planirani indikatorji

izvajanje sprejetega kadrovskega načrta Vlade RS, 
izvedba planiranih statusnih sprememb.

3332 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške so planirana za celotno dejavnost ministrstva, ki se izvaja po področjih porabe, 
glavnih programih, podprogramih in postavkah.

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

Pri planiranju materialnih stroškov za leto 2005 smo izhajali iz planiranih stroškov za leto 2004 in povišali sredstva 
za planirano rast cen v višini 4,3 %.

3. Planirani indikatorji

- primerjava realnih materialnih stroškov na zaposlenega s preteklim letom, 
primerjava dejanskih materilalnih stroškov na zaposlenega s planom.

2847 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirane investicije in investicijsko vzdrževanje za informatizacijo in računalniško opremo ter 
investicije in investicijsko vzdrževanje v poslovne prostore, pisarniško in biro opremo.

Investicije v informatizacijo: Zaradi vse večje kompleksnosti sistemske programske opreme in aplikativnih rešitev 
ter zaradi tehnoloških sprememb, je potrebno obstoječo strojno opremo nadomeščati z novejšo in bolj zmogljivo in 
drugačno. V letu 2005 predvidevamo intenzivnejše uvajanje tronivojske arhitekture. Težišče obdelav informacij se 
bo prenašalo na srednji nivo strežnikov.

Nove aplikativne rešitve in nadgradnja obstoječih: v 2005 predvidevamo končanje izgradnje EZS in njegovo uvedbo 
v uporabo, kar bo zahtevalo nova vlaganje v strojno opremo in sistemsko programsko opremo. Tudi obstoječe 
aplikativne rešitve bomo tehnološko posodabljali.

Investicije in investicijsko vzdrževanje v poslovne prostore, pisarniško in biro opremo so namenjene zagotavljanju 
predpisom o varstvu pri delu in predpisom o varovanju tajnih podatkov ter izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih 
na ministrstvu.

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

Investicije v informatizacijo:

V predlogu pravic porabe so upoštevane potrebe za ožje ministrstvo, Upravo RS za javna plačila in štiri organe v 
sestavi ministrstva.

Strojno opremo je potrebno zamenjati v 3 do 4 letih od nabave. Na MF imamo cca 750 delovnih postaj in 
prenosnikov, 50 strežnikov, 150 tiskalnikov. Ker v preteklosti nismo sledili povsem potrebam uporabnikov pri 
zamenjavi opreme, bo potrebno v letu 2005 zamenjati 350 delovnih postaj in 40 prenosnikov ter 49 tiskalnikov. 
Potrebna je zamenjava oz. nadgradnja 20 strežnikov.

S povečanjem števila uporabnikov za različne aplikativne rešitve je potrebno pridobiti dodatne licence (300) in 
zagotoviti vzdrževanje že obstoječih.

V skladu s krovno pogodbo bomo zagotovili licenčno programsko opremo ( Windows, MS Office) za 1000 delovnih 
postaj (750 MF ožje, 250 za UJP).

Na področju aplikativne programske opreme bom nadaljevali z izgradnjo in nadgradnjo obstoječih aplikativnih 
rešitev, ki jih uporabljajo sektorji ministrstva in aplikativnih rešitev, ki so namenjene vsem neposrednim 
proračunskim uporabnikom kot so MFERAC, APPrA, EZS. Pri tem bomo dograjevali nove funkcionalnosti in 
uvajali nove tehnološke rešitve, kar zahteva nabavo novih razvojnih orodij in dodatne strežniške zmogljivosti.

Ker bomo v naslednjem letu vstopili v EU, bo pomembna naloga integracija v EU, uvajanje evropskih standardov in 
izboljšanje varnosti.
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Z vključitvijo UJP smo prevzeli dodatnih 250 delovnih postaj in 42 strežnikov. V letu 2005 bo potrebno zamenjati 
138 delovnih postaj, 15 strežnikov, 20 tiskalnikov.

Z UJP smo prevzeli določena produkcijska okolja, za katera moramo nabaviti ustrezna razvojna orodja oz. njihovo 
nadgradnjo in licenčno protivirusno programsko opremo.

Nadaljevalo se bo uvajanje elementov elektronskega poslovanja, internetnih tehnologij, analitična orodja in razvojna 
orodja, kar predstavlja vložek v nadaljnji razvoj in podporo uporabnikom za področja odločanja.

Ostale investicije in investicijsko vzdrževanje: sredstva za ostale investicije in investicijsko vzdrževanje so planirane 
na osnovi korigiranih načrtov razvojnih programov.

Korekcije razvojnih načrtov so bile izvedene na podlagi novih statusnih sprememb ministrstva in organov v sestavi, 
spremenjenih potreb po poslovnih prostorih in že realiziranih investicij v letu 2003 in plana v letu 2004.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti za informatizacijo:

1. Največji del sredstev za investicije smo še vedno namenili za nakup strojne opreme in licenčne programske 
opreme. Tako bomo izvedli zamenjave nekatere opreme, ki je zastarela in povzroča nesorazmerno velike 
stroške vzdrževanja oziroma ne ustreza posameznim zahtevam. Poleg opreme za zamenjavo za delo z 
MFERAC aplikativno rešitvijo načrtujemo nabavo opreme za uvedbo EZS in dodáme komunikacijske in 
strežniške opreme, uvajanje informacijskih rešitev za podporo pisarniškemu poslovanju in upravnemu 
delovnemu okolju in uvajanje sodobnih programskih rešitev z internet tehnologijo oziroma projekte e-uprave. 
Za ta namen je rezervirano 55 % planiranih sredstev za investicije v informacijsko tehnologijo.

2. Za dopolnitve sistema MFERAC z novimi funkcionalnostmi, uvedbo novih tehnologij in elementov 
elektronskega poslovanja in za nadgradnjo APPrE je predvideno 10 % planiranih sredstev.

3. Uvajanje metod projektnega vodenja, implementacija strategije, investicije v pisarniško poslovanje, uvajanje 
novih analitičnih metod, internetno poslovanje (kot je primer zakladniško poslovanje in trženje vrednostnih 
papitjev), dograjevanje avtomatizacije dela z dokumentarnimi gradivi ter nabavo licenčne programske opreme 
za različne potrebe sektoijev bo namenjeno 17 % planiranih sredstev.

4. Z vključitvijo UJP v okvir MF se je znatno povečalo število zaposlenih, za katere je potrebno zagotavljati 
strojno in sistemsko programsko opremo oz. zagotoviti redno zamenjavo opreme, ko le ta zastara. Ocenjena 
vrednost nabav za to področje znaša 10 % planiranih sredstev.

Ostala sredstva so namenjena za investicije v uradih in za druge manjše projekte v okviru Ministrstva za finance.

Projekti za ostale investicije:

V letu 2005 planiramo na projektu posodobitve opreme nabavo pisarniškega pohištva, nabavo biroopreme in 
posodobitev telekomunikacijske opreme.

V okviru projekta investicijsko vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov MF planiramo obnovo dvigala na 
Beethovnovi 11, obnovo toplotne postaje na Župančičevi 3 ter fimkcionalno ureditev poslovnih prostorov in 
menjavo stavbnega pohištva na Župančičevi 6.

4. Planirani indikatorji

Glavni indikatorji so:

realizacija nabave opreme v skladu z načrtom, in sicer: (nabava 350 delovnih postaj in 40 prenosnikov ter 
49 tiskalnikov kot zamenjava in za dodatne delavce MF; zamenjava oz. nadgradnja 20 strežnikov MF ožje; 
zamenjava 138 delovnih postaj, 15 strežnikov, 20 tiskalnikov za potrebe UJP),
vgradnja novih funkcionalnosti v obstoječe aplikativne rešitve (MFERAC - uvajanje tronivojske 
arhitekture; MFERAC - uvedba strežnika za poročanje; MFERAC - uvedba simulacij portfeljev v aplikaciji 
Evidenca javnega dolga; nadgradnja APPrA zaradi prilagajanja EU),
Izgradnja novih aplikativnih rešitev za sektorje, 
Povečanje števila uporabnikov spletnih storitev, 
Izvajanje Akcijskega načrta e-uprave.

4600 - Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema MF

I • Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Ministrstvu za finance smo v preteklih letih zagotavljali dokaj visok nivo informacijskih storitev. Z nabavo 
ustrezne strojne (delovne postaje, strežniške zmogljivosti, komunikacijska oprema) in standardne programske 
opreme (UNIX, Windows, Oracle) smo vzpostavili materialne pogoje za delovanje informacijskega sistema.

Glavni cilji, kijih želimo doseči proračunskem letu 2005 so:

zagotoviti stabilno pisarniškega poslovanja (MS Office, e-pošta), 
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v sodelovanju z zunanjimi izvajalci zagotoviti vzdrževanje aplikativnih rešitve za ministrstvo kakor tudi za 
neposredne proračunske uporabnike (MFERAC, APPrA), 
izboljšati podporo uporabnikom in dvigniti usposobljenost uporabnikov, 
izboljšati in obogatiti internetne in intranetne strani in spletnih rešitve, 
zagotoviti nemoteno delovanje uveljavljenih informacijskih rešitev in razpoložljive informacijske 
tehnologije.

Za dosego ciljev je potrebno:

zagotoviti vzdrževanje strojne in komunikacijske opreme,
zagotavljati prilagajanje obstoječih aplikativnih rešitev spremembam zakonodaje in novim potrebam 
uporabnikov,
zagotoviti izobraževanje uporabnikov in jim nuditi vsakodnevno pomoč v težavah pri uporabi informacijske 
tehnologije.

Vzroke za povečanje stroškov vzdrževanja je potrebno iskati v vedno večjem obsegu projektov in njihovi vse večji 
kompleksnosti, ki zahtevajo vzdrževanje in dopolnjevanje zaradi nenehnih sprememb zakonskih podlag, v vedno 
večjem deležu zunanjih izvajalcev, v povečanem številu specifičnih programskih rešitev in povečanem številu 
uporabnikov različnih informacijskih sistemov.

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

Za zagotavljanje delovanja sistema imamo sklenjene vzdrževalne pogodbe, ki nam zagotavljajo ustrezen nivo 
stabilnosti in varnosti delovanja sistemov, odpravo napak in okvar. Zaradi povečanja števila zaposlenih v MF in 
povečanja obsega opreme (delovne postaje, strežniki, lokacije) se povečujejo stroški vzdrževanja in storitev 
zunanjih izvajalcev.

Za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti uporabnikov in delavcev MF SIT bomo organizirali izobraževanje in 
zagotovili dostop do baz znanj, finančnih podatkov, zakonodaje in predpisov. Obseg izobraževanja na 
informacijskem področju se bo povečalo tudi zaradi vključevanja v EU.

Z vključitvijo v EU se bodo povečale potrebe ministrstva za dostop do informacijskih sistemov evropskih inštitucij 
in dostop do baz podatkovnih EU ter dokumentov, za kar je potrebno zagotoviti ustrezne povezave in pokriti stroške 
vključitve in dostopa.

Stalno se tudi povečuje število aplikacij, število uporabnikov aplikativnih rešitev in njihova kompleksnost, kar ima 
za posledico večji obseg storitev zunanjih izvajalcev na področju uvajanja, pomoči uporabnikom, postopkov 
administriranja baz podatkov, itd.

Potrebno je opozoriti na nespremenjeno dejstvo, da že sedaj neustrezno razmerje med lastnimi kadri in zunanjimi 
izvajalci, ki se bo v letu 2005 glede na planirano zmanjšanje zaposlenosti v državni upravi še poslabšalo, otežuje 
učinkovito izvajanje projektov in dolgoročno postavlja informacijske rešitve Ministrstva za finance v preveliko 
odvisnost od zunanjih izvajalcev. Ne nazadnje je potrebno pri oceni naraščanja stroškov vzdrževanja upoštevati 
učinke investiranja. Nove investicije zahtevajo v naslednjih obdobjih dodatno vzdrževanje.

Prizadevali si bomo za take spremembe, ki bodo omogočale stabilno vzdrževanje, saj zamenjava izvajalca 
vzdrževanja kljub nižji ceni ume postavke ne zagotavlja tudi cenejšega in predvsem kvalitetnega vzdrževanja. 
Posebej si bomo pri zunanjih izvajalcih prizadevali za še bolj natančno planiranje izvedbe nalog. Tako bomo z 
izboljšanjem nadzora nad kvaliteto izvedenih rešitev tudi povečali učinkovitost porabljenih sredstev. Pri naših 
uporabnikih si bomo prizadevali uvajati metodologije načrtovanja in dokumentiranja postopkov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

1. Temeljni projekt je že vrsto let računovodsko proračunski sistem MFERAC (MF-03). V MFERAC, ki pokriva 
proračun, finančno poslovanje proračunskih uporabnikov in računovodstvo proračunskih uporabnikov, so 
vključeni vsi proračunski uporabniki. Trenutno poteka intenzivno uvajanje dveh aplikacij: kadrovska evidenca 
in obračun plač. Pričakujemo, da bomo do konca 2003 vključili večino proračunskih uporabnikov in v letu 2004 
izpeljali večino sprememb, ki so potrebne zaradi novega Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju. V letu 2005 bo potrebna tehnološka prenova sistema in nadaljnje izvajanje adaptacij v 
povezavi z vključitvijo v EU. Drug pomemben element je aplikacija APPrA, ki smo jo nadgradili kot spletno 
aplikacijo in ki omogoča vnos predloga proračuna vsem neposrednim proračunskim uporabnikom preko spleta. 
V letu 2005 predvidevamo nadgradnjo na področju priprave zaključnega računa.

Za vzdrževanje celotnega sistema MFERAC in za APPrO je predvideno 63 % planiranih sredstev. V 2005 bo 
potrebno skleniti novo pogodbo o vzdrževanju za MFERAC. Zaradi razvoja tehnologij pa bomo postopno 
nadgrajevali sistem e elementi e-poslovanja in vključevanje v dokumentni sistem. (Akcijski načrt e-uprave).

2. Za nemoteno delovanje vseh uvedenih informacijskih rešitev je potrebno dobro in kvalitetno vzdrževanje 
infrastrukture, ki vključuje vzdrževanje centralnih strežniških zmogljivosti, dopolnjevanje splošnih programskih 
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rešitev in vzdrževanje in dopolnjevanje sistema lokalnega omrežja (MF-02). Za ta namen smo predvideli 11 % 
planiranih sredstev.

3. Za sprotno prilagajanje taktičnih planov s strateškimi (MF-01), vzdrževanje elektronske pošte, uvajanje projekta 
pisarniškega poslovanja(MF-07), uvajanje analitičnih metod (MF-05), testiranja različnih nivojev informacijske 
opreme, stroške tiskanja, izkoriščanje plačljivih podatkovnih zbirk (MF-06), izobraževanja strokovnih delavcev 
in uporabnikov (MF-04) ter standardizacije (MF-10) je namenjeno 20 % planiranih sredstev.

Ostala sredstva v višini 6 % so namenjena vzdrževanju informacijske tehnologije v Upravi RS za javna plačila, 
uradih v sestavi Ministrstva za finance in za ostale manjše projekte ministrstva.

4. Planirani indikatorji

Vzdrževanju lahko smatramo uspešno, če stroški ne rastejo hitreje, kot raste število zaposlenih, če pri tem 
izboljšamo nivo zadovoljstva uporabnikov in povečani kompleksnosti celotnega informacijskega sistema. V letu 
2003 sta se v MF vključila Sektor za U. Stopnjo davčnega in carinskega postopka in Uprava za javna plačil in seje s 
tem število delavcev povečalo za 270.

Vzdrževanje aplikativnih rešitev se zaradi vse večje povezanosti in kompleksnosti draži. Drugi vzrok stroškov 
vzdrževanja pa je spreminjajoča se zakonodaja. Upamo, da se bo intenzivnost sprememb zakonodaje na finančnem 
področju zmanjšala.

1670 - Vključevanje v EV proračun

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena nalogam, ki so povezane z vstopom Slovenije v EU in pripravo evropskega 
proračuna. Slovenija bo maja 2004 postala polnopravna članica EU in bo pričela plačevati svoj prispevek v evropski 
proračun. Obveznost RS do EU proračuna za leto 2005 bo določena na Posvetovalnem odboru maja 2004. Prejemki 
iz EU proračuna so odvisni od kvalitetne priprave projektov ter sposobnosti za črpanje evropskih sredstev. Za samo 
pripravo proračuna in ostalih projektov, ki so povezani z vključevanjem v EU, bo potrebno veliko dodatnega 
izobraževanja in sodelovanja na posvetih ter priprava raznih študij in analiz. V času polnopravnega članstva bo 
nujno še aktivnejše sodelovanje predstavnikov MF na odborih Evropske komisije za vse vrste lastnih virov ter 
sodelovanje z drugimi državami članicami v zvezi s pripravo na naslednjo finančno perspektivo.

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

Sredstva na postavki so planirana glede na planirano porabo v letu 2004 in nove naloge, ki so povezane z vstopom 
Slovenije v EU.

7756 - Program Fiscalis - tuja donacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na programu so planirana sredstva donacij Evropske unije, ki so namenjena za financiranje stroškov naših delavcev 
na programu Fiscalis.

Program Fiscalis je bil v sklopu ukrepov ob ukinitvi fiskalnih meja med državami članicami oblikovan v okviru 
Evropske komisije kot program, ki naj z izobraževanjem, izmenjavo dobrih praks med davčnimi službami držav 
članic in skupnimi aktivnostmi davčnih služb zagotovi enotno izvajanje evropskih predpisov na davčnem področju 
in prepreči oziroma zmanjša možnost davčnih utaj v poslovanju med državami članicami.

Republika Slovenija sodeluje v programu Fiscalis na podlagi Memoranduma o soglasju med Evropsko skupnostjo in 
Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v Programu Skupnosti Fiscalis 2003 - 2007, podpisanega v Bruslju 
24. aprila 2003 (Uradni list RS, št. 44/03). S tem Memorandumom je dogovorjeno, da lahko Slovenija sodeluje v 
programu Fiscalis na podlagi vplačila finančnega prispevka, iz katerega se nato zagotavljajo sredstva za udeležbo 
slovenskih predstavnikov v aktivnostih, ki se izvajajo v programu Fiscalis.

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

Z vstopom Slovenije v evropsko unijo s 1.5. 2004 se bo način financiranja slovenske udeležbe v programu Fiscalis 
spremenil, ker se bo financiral iz osnovnega prispevka Slovenije v EU. Obseg sredstev, ki naj bi jih koristili delavci 
Ministrstva za finance smo planirali na ravni iz leta 2003.

2. Planirani indikatorji

Uspešnost te postavke bo merjena v čim večjem izkoristku glede na vložen prispevek RS in glede na pridobljeno 
znanje delavcev ministrstva.
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02021602 - Fiskalni sistem

1. Opis podprograma

V sklopu tega podprograma so planirana sredstva za vzpostavitev oziroma nadgraditev enotnega zakladnega 
sistema za vse neposredne in posredne proračunske uporabnike, to je za vse enote širše države (general 
govemment). Za izvedbo te naloge je treba vpeljati predvsem dva elementa: sistem glavne knjige zakladnice in 
plačilno navodilo.

EZS je bil dejansko vzpostavljen 01.07.2002, v začetku v še zelo okrnjeni obliki. V sisteme EZR države oziroma 
slovenskih občin so bili vključeni vsi neposredni in posredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov.
V sistem enotnega upravljanja z denarnimi sredstvi, ki prinaša največje učinke, pa so bile zaradi objektivnih 
organizacijskih in tehnoloških sistemskih omejitev vključene le vse tri državne blagajne - proračun, ZPIZ in ZZZS. 
Kljub temu so bili realizirani skupni pozitivni oportunitetni učinki vzpostavitve EZS že v drugem polletju 1. 2002, 
zgolj z vidika državne zakladnice oziroma proračuna, ocenjeni v višini blizu 2 milijard SIT. V obdobju januar- 
avgust 2003 so znesek 2 milijard SIT presegli že samo neposredni finančni učinki z vidika proračuna (realizirane 
obresti iz naslova upravljanja s presežki proračuna, povečane za neto učinke upravljanja s celotnimi presežki EZR 
države v zakladnici). Pozitivne učinke EZS pa opazno občutijo tudi vsi ostali udeleženci, med temi predvsem ZPIZ 
in ZZZS.

Poleg tega so v sklopu tega programa planirana sredstva za kovanje tečajnih in priložnostnih kovancev, tiskanje in 
distribucijo kolkov in tobačnih znamk, sredstva za izvajanje plačilnega prometa za podračun Republike Slovenije pri 
Banki Slovenije in sofinanciranje nove Agencije za javnopravne evidence in storitve, ki bo nastala po razgradnji 
APP.

2. Pravne podlage

Zakon o Banki Slovenije,
Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov, 
Odredba o kontrolnih listkih za označevanje tobačnih izdelkov, 
Zakon o plačilnem prometu.

3. Dolgoročni cilji podprograma

zagotovitev enotnega računovodskega in informacijskega sistema za celoten javni sektor, 
zagotavljanje vsem državljanom možnost nakupa upravnih in sodnih kolkov za opravljanje upravnih in 
sodnih postopkov, 
zagotavljanje tobačnih znamk za vzpostavitev nadzora nad tobačno proizvodnjo in prodajo, 
zagotavljanje tečajnih kovancev za normalno delovanje gotovinskega plačilnega prometa,
z izdajo tečajnih kovancev povečati nominalne vrednosti tolarskih kovancev in se tako približevati 
vrednostnim evro kovancev.
zagotavljanje sredstev za normalno delovanje Agencije za javnopravne evidence in storitve.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Posebni letni izvedbeni cilji so postavljeni samo na programu vzpostavitve enotnega zakladniškega sistema za 
celotno javno upravo. Ti so naslednji:

dograditev oz. zaokrožitev osnovnih komponent enotnega zakladniškega sistema v državi, 
znižanje ravni potrebne zadolžitve širšega sektorja države in posledično sorazmerno znižanje stroškov 
zadolževanja,
dodatni prihodki iz naslova profesionalnega upravljanja z denarnimi presežki tega sektoija oziroma nižji 
oportunitetni stroški (likvidnostnega) zadolževanja vseh udeležencev sistema.

4289 - Investicije EZS in GKZ

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2005 se bodo nadaljevale aktivnosti, povezane z vzpostavitvijo enotnega zakladniškega sistema (EZS) v 
Republiki Sloveniji (RS):

Del teh aktivnosti bo predstavljala izvedba nadaljnjih procesov dograditve informacijskih sistemov - temeljne 
infrastrukture osnovnega EZS.

Predvidena je nadaljnja dograditev oziroma nadgradnja računalniške opreme na področju registra proračunskih 
uporabnikov, na področju enotnega upravljanja z denarnimi sredstvi v okviru sistemov EZR zainteresiranih občin, 
na področju napovedovanja denarnih tokov ter predvsem na področju upravljanja z javnim dolgom.
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Drugi, prevladujoči del načrtovanih aktivnosti v letu 2005 se nanaša na postopno, a pospešeno implementacijo 
poprej natančno opredeljenega in razvitega poslovno - informacijskega sistema GKZ in sistema povezav s 
proračunom RS, vključno z odnosi med proračunom RS in EU.

Vzporedno in v tesni povezavi z obema navedenima vrstama projektnih aktivnosti bo tekla izvedba celovite prenove 
IT sistema UJP. V tem letu se namreč po ocenah strokovnega vodstva UJP izteka tehnološka življenjska doba 
osrednjega dela obstoječega IT sistema UJP, ki podpira izvajanje in evidentiranje javnofinančnih tokov, še zlasti pa 
njegovega aplikativnega dela, vključno z osnovno podatkovno bazo.

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

Izračunani predlog pravic porabe vključuje potroške ter stroške potrebnih informacijskih storitev ter nabav strojne in 
aplikativne opreme, in sicer po naslednjih sklopih načrtovanih aktivnosti oziroma nabav:

1. Vzdrževanje že aktivirane programske opreme s področja EZS, ki pa bo v tem proračunskem obdobju še v 
postopku razvoja oziroma dograjevanja, ter ostali materialni stroški za izvedbo projekta VEZS,

2. Dogradnja aplikacije za podporo upravljanja z javnim dolgom,
3. Prenovitev osrednjega IT sistema UJP (v kontekstu širše implementacije oziroma upoštevaje izbrane 

sistemske rešitve na področju GKZ),
,4. Implementacija izbranih sistemskih rešitev na področju GKZ,
5. Morebitne nepredvidene potrebne dodatne prilagoditve aplikacij plačilnega prometa in poročanja v zvezi s 

finančnimi tokovi z EU (rezervacija),

Finančni načrt za leto 2005 v prvem delu temelji na ocenah strokovnih nosilcev oziroma služb ministrstva glede 
izdatkov za načrtovane potroške potrebnih informacijskih storitev ter nabav strojne in aplikativne opreme, 
upoštevaje njihove trenutne tržne cene. V drugem delu, ki zadeva implementacijo izbranih rešitev na področju 
sistema GKZ, je načrt aproksimativen. Obseg in dinamiko stroškov implementacije sistemskih rešitev GKZ bo 
namreč mogoče natančneje določiti šele, ko bo ta sistem oziroma njegov izvedbeni načrt dovolj natančno opredeljen 
in ovrednoten. Obseg in dinamika teh stroškov bosta odločilno odvisna od kompleksnosti in razvejanosti izbranega 
sistema GKZ glede na stvarne izvedbene in absorbcijske sposobnosti širšega sektorja države za njegovo 
implementacijo. Ob pripravi pričujočega finančnega načrta dejansko ni na voljo vseh potrebnih podatkov, in tudi ne 
ekzaktne referenčne podlage za korektno napoved teh stroškov. Ocena v finančnem načrtu je zato izvedena iz 
ocenjene vrednosti potrebnih aktivnosti in nabav razvoja in implementacije sistema GKZ, ki je bila uporabljena pri 
določitvi višine poprejšnje namenske postavke »4289 - Investicije EZS in GKZ« v proračunu za 1. 2003. (To oceno 
je podal takratni stalni svetovalec Mednarodnega denarnega sklada v RS g. Duncan Last, vrhunski izvedenec za to 
področje.) Poleg tega pa je bila pri tem upoštevana še ocenjena dinamika nadaljnjih aktivnosti, povezanih z 
implementacijo izbranega sistema GKZ.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Celotna postavka se nanaša na aktivnosti projekta Vzpostavitev enotnega zakladniškega sistema v Republiki 
Sloveniji.

■4. Planirani indikatorji '

Pri navedbi planiranih indikatoijev uspešnosti načrtovanih aktivnosti oziroma zastavljenih ciljev v letu 2005 je treba 
upoštevati oziroma jih umestiti v njihov najširši kontekst; aktivnosti v 1. 2005 bodo v manjšem delu predstavljale 
zaokrožitev osnovnih komponent enotnega zakladniškega sistema v državi. V večjem delu, ki ga predstavljata 
prenova osrednjega dela IT sistema UJP in implementacija razvitih rešitev sistema GKZ, pa te aktivnosti pomenijo 
vsebinsko in tehnološko nadgradnjo osnovnega EZS. Njihov namen pa ostaja zagotoviti organizacijske in 
informacijsko-tehnološke podlage in pogoje za racionalno, učinkovito in transparentno upravljanje z javnimi 
finančnimi sredstvi.

Aktivnosti, financiranju katerih je namenjena postavka »4289 - Investicije EZS in GKZ«, imajo v letu 2005 tako tri 
osnovne namene, z vsaj tremi vrstami indikatoijev uspešnosti:

1. Zaokrožiti vse potrebne osnovne komponente EZS ter s tem zagotoviti vse organizacijske in tehnološke 
pogoje za vključitev najširšega kroga proračunskih uporabnikov v enotno upravljanje z denarnimi sredstvi.

Indikator uspešnosti bo dodaten porast finančnih učinkov EZS (v smeri proti in prek zneska 5-ih milijard 
SIT na letni ravni za širši sektor države kot strateškega cilja).

2. Zagotoviti stabilno in sinhronizirano delovanje vseh osnovnih sestavin vzpostavljene organizacijske in IT 
infrastrukture EZS, s poudarkom na IT sistemu UJP.

Indikator uspešnosti bo maksimalno obvladovano, avtomatizirano in tekoče izvajanje in evidentiranje vseh 
javnofinančnih tokov pri vseh udeležencih sistema, upoštevaje vse domače in mednarodne predpise in 
kriterije varnega, kontroliranega in nadziranega poslovanja, s poudarkom na sami UJP.
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3. Vzpostaviti sodoben in razmeram v Sloveniji primeren sistem GKZ, kot osrednji informacijski sistem javnih 
financ na agregatni ravni, namenjen generiranju potrebnih informacij za učinkovito sprotno, ne le tehnično - 
finančno pač pa tudi vsebinsko poglobljeno proračunsko upravljanje na državni in občinski ravni, ter interno 
in eksterno poročanje o agregatnih javnofinančnih operacijah, tokovih in stanjih.

Indikator uspešnosti bo relevantnost, kvaliteta in ažurnost generiranih informacij in poročil za upravljalce 
javnih financ na najvišjih ravneh, usklajenost eksternih poročil z zahtevami domačih in tujih meritornih 
organizacij in institucij, hkrati pa tudi dolgoročno razmerje med merljivimi pozitivnimi finančnimi učinki ter 
stroški izgradnje in vzdrževanja takega sistema.

Ne nazadnje kaže kot posebni indikator uspešnosti upoštevati tudi dejansko udejanjenje sistemskih rešitev, ki so bile 
pripravljene v sodelovanju in usklajene z mednarodnimi institucijami. In to na podlagi poprejšnjih uradnih zaprosil 
Slovenije ter kasneje prevzetih zavez oziroma danih zagotovil tem institucijam.

1671 - AJPES

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana za sofinanciranje Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve. Agencija je po zakonu samostojna pravna oseba, ki jo je ustanovila Republika Slovenija. Njeni temeljni 
nalogi sta statistika in informiranje (zbiranje, obdelava in posredovanje oz. objavljanje podatkov iz letnih poročil 
poslovnih subjektov) ter vodenje registrov in evidenc podatkov (Poslovnega registra Slovenije, registra zastavnih 
pravic na nepremičninah, itd.)

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve lahko kot gospodarsko dejavnost opravljala tudi 
storitve izdelave bonitetnih poročil, storitve obdelave in posredovanja nalogov za poravnavo in druge podobne 
storitve za kar bo pridobivala tudi lastne prihodke.

V skladu s tem se agencija delno financira iz proračuna in delno iz lastnih prihodkov.

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

Ocena proračunskih sredstev za leto 2005 je planirana na osnovi skupnega plana odhodkov agencije za leto 2005 in 
ocenjenih lastnih prihodkov za leto 2005. Razlika med vsemi odhodki in lastnimi prihodki naj bi se financirala iz 
proračuna.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Iz postavke se financira samo delovanje Agencije RS za javnopravne evidence in storitve in zato dodatni projekti 
niso planirani.

4. Planirani indikatorji

Osnovni cilj agencije je normalno delovanje in izvajanje vseh zakonsko predpisanih nalog ter razširitev dejavnosti 
tudi na izvenzakonsko komercialno področje. Glede na to, daje agencija začela z normalnim poslovanjem šele v 
letu 2003 in da so jo predvsem pri izvajanju dodatnih nalog in pridobivanju lastnih prihodkov spremljale velike 
težave je primerjava z preteklimi leti nemogoča.

6523 - Stroški kovanja kovancev in ostali stroški BS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kovanje tečajnih in priložnostnih kovancev, kijih izdaja Republika Slovenija.

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

Na podlagi pogodbe o opravljanju strokovnih in tehničnih nalog v zvezi z izdajo tečajnih in priložnostnih kovancev, 
sklenjene med Ministrstvom za finance in Banko Slovenije, so za leto 2005 načrtovani stroški izdajanja tečajnih in 
priložnostnih kovancev v višini 520.000.000 SIT

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V zvezi z izdajo priložnostnih kovancev je za leto 2005 predvidena obeležitev dveh dogodkov. Za oba dogodka je 
predvideno kovanje zlatnika in srebrnika ter za enega od dogodkov tudi tečajnega kovanca z nominalno vrednostjo 
500 SIT. Na tej osnovi so predvideni stroški izdajanja priložnostnih kovancev v višini 70.000.000 SIT.

4. Planirani indikatorji

Stroški izdajanja tečajnih kovancev znašajo 450.000.000 SIT. Omenjena višina predstavlja stroške kovanja 10 mio 
kosov kovancev z nominalno vrednostjo 50 SIT, 10 mio kosov kovancev z nominalno vrednostjo 20 SIT, 10 mio 
kosov kovancev z nominalno vrednostjo 10 SIT in 10 mio kosov kovancev z nominalno vrednostjo 5 SIT.
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7654 - Stroški plačilnega prometa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1.7.2002 je bil ves plačilni promet proračunskih porabnikov preusmeijen na Banko Slovenije. V skladu s pogodbo 
med Banko Slovenije in Ministrstvom za finance zaračunava banka za te storitve tudi provizijo, ki je v primerjavi z 
provizijo, ki jo je zaračunavala APP bistveno nižja. Ker posluje celoma državna uprava preko enotnega 
zakladniškega računa je delitev provizije na posamezne uporabnike nemogoče pa tudi nesmiselno izvajati, zato se 
vsa provizija za enotni zakladniški račun plačuje iz te postavke.

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

Sredstva za financiranje provizije so planirana na osnovi planiranih stroškov za leto 2004 in povečana za povečan 
obseg izdatkov v letu 2005.

3. Planirani indikatorji

Indikatorji uspešnosti za to postavko so posredni in so vidni v poslovanju preko enotnega zakladniškega računa.

7523 - Stroški tiskanja in distribucije tobačne znamke in vrednotnic

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva za financiranje izdelave vrednotnic - kolkov in tobačnih znamk, ki jih 
izdaja Republika Slovenija.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocenjenih potreb po vrednotnicah v lem 2005 in sicer 250 milijonov kosov 
tobačnih znamk in 40 milijonov kosov upravnih in sodnih kolkov raznih apoenov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Republika Slovenija izdaja, na podlagi zakona o trošarinah, kontrolne listke - tobačne znamke za označevanje 
tobačnih izdelkov. Način izdaje in prodaje tobačne znamke je definiran v pravilniku o izvajanju zakona o trošarinah 
(Uradni list RS, št. 6/99). V skladu z Odredbo o kontrolnih listkih za označevanje tobačnih izdelkov (Uradni list RS, 
št. 42/92) ima Ministrstvo za finance v proračunu planirana sredstva za plačilo teh stroškov. Tiskanje in dobavo 
tobačnih znamk izvaja specializirano podjetje za tiskanje, kije izbrano na javnem razpisu.

Ministrstvo za finance ima v finančnem načrtu planirana tudi sredstva, ki so namenjena plačilu stroškov za tisk in 
distribucijo upravnih in sodnih kolkov (vrednotnic), kijih v skladu z zakonom o upravnih taksah, zakona o sodnih 
taksah in v skladu s Pravilnikom o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 78/02) izdaja 
Republika Slovenija. Tudi tiskanje upravnih in sodnih kolkov izvaja specializirano podjetje, kije izbrano na javnem 
razpisu.

Banka Slovenije sodeluje pri izboru tiskarja za kolke in tobačne znamke v postopku javnega naročanja in nadzira 
postopek tiskanja predvsem z vidika zagotavljanja varnosti, ker je edina usposobljena za izvajanje kvalitetnega 
nadzora tiskanja po sistemu tiskanja denarja.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost programa je zagotovljena, če bo na trgu vedno dovolj upravnih in sodnih kolkov raznih apoenov in če 
imajo proizvajalci tobaka vedno na voljo kontrolne listke za označevanje tobačnih izdelkov.

Drugi indikator uspešnosti je v okviru danih možnosti doseči tako zaščito vrednotnic, da bi bilo ponarejanje čimbolj 
oteženo in da bi bila kontrola trošarin za tobačne izdelke čimboljša.

02041601 - Davčna administracija _________________________________________

1. Opis podprograma

V okviru projekta Posodobitev evidentiranja nepremičnin, ki je bil ratificiran s sporazumom o posojilu med 
Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj dne 17. novembra 1999, pod okriljem Ministrstva za 
finance potekata podprojekt Razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja nepremičnin ter podprojekt Financiranje 
stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva.

Ključni cilj podprojekta je razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja nepremičnin, izdelava metodologije za 
množično vrednotenje nepremičnin ter oblikovanje novega sistema vrednotenja in obdavčenja nepremičnin v 
Sloveniji.
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Ključni cilj podprojekta Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva je izbrati za 
slovensko ekonomsko okolje primeren in učinkovit sistem hipotekarnega bančništva ter priprava zakonodaje, ki bo 
omogočala varno in učinkovito hipotekarno kreditiranje v Sloveniji.

Naloga obeh podprojektov je strokovno, tehnično in finančno upravljanje oziroma vodenje podprojektov z namenom 
realizacije zastavljenih ciljev tekom leta 2003.

2. Pravne podlage

Sporazum o posojilu med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprojekta Razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja nepremičnin je razvoj sistema obdavčenja 
nepremičnin in s tem povezanega sistema za vrednotenje nepremičnin z nabavo blaga, zagotavljanjem tehničnih, 
svetovalnih storitev in usposabljanjem za:

1. pripravo zakonodajnega okvira,
2. razvoj metode vrednotenja nepremičnin,
3. testiranje metode vrednotenja na pilotskih območjih,
4. institucionalni razvoj sistemov vrednotenja in obdavčenja ter stikov z javnostjo.

Dolgoročni cilj podprojekta Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva je ureditev 
pravnih in sistemskih vprašanj povezanih s hipotekarnim bančništvom ter izboljšati učinkovitost financiranja 
stanovanjske gradnje v Sloveniji s poudarkom na razvoju sistema primarnega in sekundarnega hipotekarnega trga.

Pripravljena bo nova zakonodaja, ki bo omogočila razvoj hipotekarnega bančništva v Sloveniji in v tem okviru 
izdajo hipotekarnih obveznic.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

nabava računalniške in programske opreme za službo za množično vrednotenje nepremičnin, 
izvedba akcije seznanjanja javnosti z novim sistemom davka na nepremičnine in sistemom vrednotenja 
nepremičnin, 
dokončanje razvoja novega sistema obdavčenja nepremičnin in 
svetovanje ob zaključevanju projekta in potrjevanje rezultatov

1640 - Množično vrednotenje nepremičnin

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2005 se načrtuje dokončanje vrednotenja posebnih nepremičnin, za katere ne bo mogoče uporabiti 
standardnih modelov. Na osnovi izvedenih pripravljalnih dejavnosti v letu 2004 ter dejanske izvedbe vrednotenja za 
vse nepremičnine bodo dani pogoji za prvo odmero davka na nepremičnine v letu 2005.

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

Za izvajanje aktivnosti službe za množično vrednotenje nepremičnin so v letu 2005 sredstva namenjena za redno 
delovanje službe za vrednotenje, za prenovo informacijskega sistema, za dokončanje vrednotenja posebnih 
nepremičnin, za reševanje pritožb.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zunanji izvajalec bo ob sodelovanju s službo za vrednotenje izvedel ocene vrednosti preostanka posebnih 
nepremičnin, ki niso bila ocenjena v letu 2004. Prav tako bo izveden pregled ocenjenih vrednosti posebnih 
nepremičnin, ter prilagoditve sistema ocenjevanja v primeru identifikacije nekonsistentnosti metodologije.

Glede na pričakovanje velikega števila pritožb v prvem letu obdavčitve se načrtuje pregled upravičenosti pritožb s 
pomočjo zunanjih izvajalcev. Pogodbeni izvajalec bo dolžan zagotoviti in izobraziti ljudi za sprejem, pregled, 
klasificiranje in oceno upravičenosti pritožb v povezavi s podatki o nepremičninah.

4. Planirani indikatorji

Indikator uspešnosti v letu 2005 je čim kakovostnejša ocena vrednosti nepremičnin. Kakovost je merljiva s številom 
pritožb, povezanih s podatki o nepremičninah, ki so bili uporabljeni pri ocenjevanju vrednosti in s številom pritožb, 
povezanih s postopki ocenjevanja vrednosti nepremičnin.

6751 - Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavni namen podprojekta E je razviti nov sistem vrednotenja nepremičnin za potrebe uvedbe novega sistema davka 
na nepremičnine, ki naj bi nadomestil obstoječi sistem davka od premoženja in nadomestila za uporabo stavbnih 
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zemljišč v letu 2005. Da bi se omogočila uvedba novega sistema, seje v okviru podprojekta do sedaj že pripravil 
predlog modelov in metodologije množičnega vrednotenja nepremičnin in se testiral na treh testnih območjih v 
Sloveniji. Pripravila so se izhodišča in rešitve za novo zakonodajo ter izdelala prva osnutka zakona o davku na 
nepremičnine in zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Pripravil se je tudi predlog za organiziranost 
bodoče službe za množično vrednotenje nepremičnin ter osnutek novega davčnega sistema. V letu 2003 bosta 
dokončana oba zakonska predloga ter modeli vrednotenja in razvili modeli vrednotenja. V letu 2004 bodo dokončani 
predlogi za sistem obdavčitve ter izvedena akcija seznanjanja javnosti z značilnostmi, cilji in pričakovanimi učinki 
novega sistema davka na nepremičnine. Svetovanje pri potijevanju zadnjih rezultatov podprojekta, akcija PR in 
zadnja faza nabave računalniške in programske opreme za službo za vrednotenje, se bodo zaključile konec leta 
2004, zato se bo v letu 2005 izvedla faza dokončne ocene kakovosti izvedenega dela in zadnja fazna plačila.

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

Vsebinska struktura podprojekta in skupna potrebna sredstva ter sredstva po posameznih komponentah podprojekta 
E so bila načrtovana že v sporazumu o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj. Dejanske zahteve 
v okviru proračuna so se za že sklenjene pogodbe sproti prilagajale dejanskim pogodbenim zneskom.

Glede na načrtovano dinamiko in vsebino podprojekta se bodo vse aktivnosti zaključile v letu 2004. Zato se za leto 
2005 načrtuje le izvedba dokončnega plačila računalniške in predvsem razvite in testirane programske opreme za 
izvajanje sistema množičnega vrednotenja nepremičnin (komponenta E), izplačilo zadnjega dela zneska za uspešno 
izvedbo PR aktivnosti (komponenta G) ter zaključek pogodbe s tujim svetovalcem za uvedbo sistema davka na 
nepremičnine (komponenta I).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Glede na cilje podprojekta je ta razdeljen na več komponent, in sicer

A in B za pravna svetovalca, ki sta zadolžena za izdelavo pravnih podlag - predpisov,
D za izvedbo testiranje predlaganih modelov vrednotenja,

- E za nabavo računalniške opreme za bodočo službo za vrednotenje, ki bo vzpostavljena skozi zakon o 
množičnem vrednotenju nepremičnin
F za izobraževanje sodelavcev na projektu ter sodelovanja na različnih mednarodnih posvetih,
G za pripravo promocijskega pristopa pred uvedbo novega davka na nepremičnine,
H za razvoj modelov in metodologije množičnega vrednotenja ter organizacijskih izhodišč izvajanja 
bodočega sistema vrednotenja in sistema obdavčitve ter
I za svetovanje vodstvu podprojekta ob sprejemanju strateških in vsebinskih odločitev, ki jih predlagajo 
različni izvajalci.
PP za kritje dela stroškov za delovanje projektne pisarne projekta Posodobitev evidentiranja nepremičnin.

V letu 2004 se morajo vsebinsko zaključiti vse komponente.

< Planirani indikatorji

Najpomembnejši indikator za leto 2005 bo celovita ocena kakovosti rezultatov na projektu, kijih bo za naročnika 
izdelala izvajalec komponente I in s tem tudi zaključil svojo pogodbo.

02051601 - Sukcesija•

Z Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma gre za uveljavljanje teijatev in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije ter 
pravnih in fizičnih oseb z območja Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti SFRJ 
ter za zaščito interesov Republike Slovenije v postopku sukcesije.

Pravne podlage

Zakon o delovanju Sklada RS za sukcesijo,
Zakon o zaključku lastninjenja in privatizacij pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Sklad v postopku sukcesije SFRJ varuje interese Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja RS, pri 
čemer je zadolžen za:

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

4980 - Sklad RS za sukcesijo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so planirana za financiranje dejavnosti Sklada RS za sukcesijo.

Osnovna dejavnost sklada je uveljavljanje teijatev in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije ter pravnih in 
fizičnih oseb z območja Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti SFRJ ter za 
zaščito interesov Republike Slovenije v postopku sukcesije.

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

Sredstva na postavki so planirana glede na ocenjeno realizacijo v letu 2003 in glede na predvideno dinamiko in 
stroške sodnih postopkov v zvezi z Ljubljansko banko - podružnico Zagreb in podružnico Sarajevo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo se v celoti financira iz proračuna RS.

V finančnem načrtu Sklada RS za sukcesijo za leto 2005 se, skladno s finančnim memorandumom, predvideva 
povečanje sredstev glede na finančni načrt za leto 2003. Čeprav je bil 29. junija 2001 podpisan med državami 
naslednicami Sporazuma o vprašanjih nasledstva, in s strani vlade oblikovani delovni odbori za njegovo 
implementacijo, ostaja obseg dela sklada glede zavarovanj interesov RS ne le nespremenjen ampak v finančnem 
delu celo povečan. S tem pa se pojavljajo tudi potrebe po sredstvih, ki morajo zagotoviti nemoteno delovanje sklada, 
ki je v glavnem vezano na postopke v tujini in v katerih je udeležena Ljubljanska banka, postopki pa so vezani na 
staro devizno varčevanje.

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo bo tudi v letu 2005 v okviru svoje pristojnosti nadaljeval tiste postopke v 
tujini, ki bodo še v teku in niso vezani na izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Glede na določbe 
Sporazuma o vprašanjih nasledstva se sicer končujejo vsi postopki, vezani na zaščito interesov RS, in jih je vodil 
neposredno Sklad v zvezi z zahtevami za zamrznitev sredstev nekdanje NBJ pri tujih bankah in postopki, ki so 
vezani na zavarovanje nepremičnin nekdanje SFRJ v tujini. To pa še ne pomeni tudi končanja tistih sodnih 
postopkov, ki so vezani na izplačilo deviznih hranilnih vlog pri LB Glavni podružnici Zagreb in postopkov, ki jih 
sprožajo za poplačilo starih deviznih hranilnih vlog varčevalci nekdanje Ljubljanske banke Glavne podružnice 
Sarajevo, sedaj samostojne Ljubljanske banke Sarajevo. Ti stroški pomenijo tudi naj večji delež v finančnem načrtu 
(približno 60% vseh sredstev finančnega načrta).

Pretežni del planiranih stroškov (90 %) se nanaša na stroške, ki so vezani na delovanje Ljubljanske banke, d.d., 
Ljubljana in Kreditne banke Maribor, d.d., Ljubljana.

S 01.05.1998 je Sklad RS za sukcesijo postal lastnik Ljubljanske banke, d.d, Ljubljana in Kreditne banke Maribor, 
d.d., Ljubljana, skladno z 68. členom zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske 
razvojne družbe (UL 30/98). S tem pa je tudi postal Sklad plačnik stroškov, ki jih vodi pred sodišči v Republiki 
Sloveniji, Republiki Hrvaški, ZRN in še v nekaterih državah Ljubljanska banka. Sklad mora po posebni pogodbi 
povrniti stroške Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana, na podlagi posebne pogodbe, ker le- ta plačuje nekaj 
delavcev Ljubljanske banke ter z zaposlitvijo povezane stroške (prehrana, prevoz, telefon, IT storitve, najemnine za 
poslovne prostore ipd) ter potne stroške, ki so povezani s službenimi potmi zaradi konzultacij z odvetniki, ki v tujini 
zastopajo v sodnih sporih Ljubljansko banko (Hrvaška, ZRN). Za LB opravlja Nova LB tudi nekatere tehnične 
naloge, ki izhajajo iz enotnega informacijskega sistema in s tem povezanih baz podatkov, kijih zaradi racionalnosti 
ne opravljajo zunanji izvajalci. Sklad poravnava Novi Ljubljanski banki po pogodbi med Novo LB in Skladom 
nekatere stroške, ki jih Nova LB opravlja za Ljubljansko banko iz povsem tehničnih in racionalnih razlogov. 
Upoštevati je treba, da LB nima zaposlenih delavcev. Za delovanje LB opravljajo delo trije delavci Nove LB, poleg 
tega pa je že od leta 1994 (po ustanovitvi Nove LB in ločitvi poslovanja obeh bank) opravljala Nova LB za LB 
nekatere tehnične storitve kot na primer računalniške storitve za potrebe Ljubljanske banke. Vsa informacijska 
tehnologija, kije potrebna za vzdrževanje baze varčevalcev LB- Glavne podružnice Zagreb, je namreč v Novi LB in 
bi bilo neracionalno prenašati to bazo na drugega izvajalca, ker bi ta prenos pomenil dodatne stroške, poleg tega pa 
je ta baza »on- line« povezana z bazo GP Zagreb. Najemnino za poslovne prostore LB, operativne stroške 
poslovanja (poštni, telefonski in podobni stroški, pisarniški material, časopisi ipd), upravljanje in vzdrževanje 
premoženja, ki ga ima Ljubljanska banka še v Zagrebu (poslovni prostori) plačuje Sklad po vsakokratnih računih, ki 
jih izstavlja Nova LB. Na tej postavki so zajeti tudi sodni stroški v tujini in sodni stroški v Republiki Sloveniji. 
Sredstva na tej postavki pomenijo plačilo sodnih taks in odvetniške stroške. V letu 2003 je bilo veliko število 
obravnav, kjer je sodelovala kot tožena stranka Ljubljanska banka. Ob dosledni uporabi 15.Č člena zakona o Skladu 
RS za sukcesijo se sicer prekinjajo postopki Ljubljanske banke, vendar se predvideva, da bo zaradi uveljavitve 
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Sporazuma o vprašanjih nasledstva ponovno nadaljevanje teh postopkov. Upoštevati je treba tudi, da se večina 
sporov vodi na sodiščih v tujini (Hrvaška, ZRN) in jih lokalna sodišča ne prekinjajo sldadno s predpisi Republike 
Slovenije. Od leta 2002 se nadaljuje postopek proti LB na Dunaju po tožbi varčevalca bivše LB Glavne podružnice 
Sarajevo, ki se je intenziviral v letu 2003 in se bo nadaljeval še v 2004. V Trstu je skupina 600 varčevalcev začela 
nov postopek, ki se bo nadaljeval še leta 2004 in veijetno še 2005.

Ostali stroški obsegajo plačo direktorice sklada in materialne stroške sklada.

4. Planirani indikatorji

Sklad v postopku sukcesije SFRJ varuje interese Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja RS, pri 
čemer je zadolžen za:

sodelovanje pred domačimi in tujimi sodišči zaradi zaščite interesov RS v postopku sukcesije SFRJ pri 
izvajanju Sporazuma o vprašanjih nasledstva,
izdaja pravna mnenja glede prekinitve sodnih postopkov, ki so vezani na predhodno rešitev sukcesije (15. g 
člen zákona o Skladu RS za sukcesijo),
sodeluje v različnih delovnih komisijah in skupinah na ekspertni in izvedbeni ravni v pogajanjih o delitvi 

• premoženja nekdanje SFRJ,
evidentiranje teijatev in obveznosti, kijih ima RS ter pravne in fizične osebe z območja RS do nekdanje 
federacije in njenih institucij, kijih ima RS in njeni organi ter pravne in fizične osebe z območja Republike 
Slovenije do nekdanje federacije, aktivnosti, ki jih ima Sklad iz naslova lastništva delnic Kreditne banke 
Maribor in Ljubljanske banke.

02051602 - Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem

1. Opis podprograma

Program privatizacije se nanaša na prodajo kapitalskih naložb države v skladu z vsakoletnim programom, ki ga 
Vlada RS posreduje Državnemu zboru RS, ki ga sprejme v obliki Odloka o prodaji stvarnega in finančnega 
premoženja države. Program upravljanja z državnim premoženjem se nanaša na upravljanje s kapitalskimi in 
drugimi naložbami v pravnih osebah ter teijatvami države.

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

Pri posameznih vrstah kapitalskih naložb zaradi širših makroekonomskih interesov države, povezanih z 
gospodarskim razvojem, maksimalizacija proračunskih prejemkov ne more biti edini ključni cilj prodaje. Pri prodaji 
teh vrst kapitalskih naložb je treba namreč hkrati zagotoviti doseganje makroekonomskih ciljev, in sicer zlasti 
doseganje trajne in stabilne rasti gospodarstva, izboljšanje kakovosti in kapacitete javnih storitev ter zagotovitev 
uspešnejšega in konkurenčnejšega gospodarskega sistema.

Izjemno pomemben cilj privatizacije finančnega premoženja Republike Slovenije je spodbujati podjetniško 
iniciativo na razvojno perspektivnih področjih s posebnim poudarkom na razvoju malih in srednje velikih podjetjih 
ter ustvarjanju domačega informacijskega kapitala, ki je strateška osnova tudi za razvoj večjih gospodarskih 
sistemov in bank v Sloveniji.

V zvezi z upravljanjem teijatev je poslanstvo, v primerih, ko izterjava ni možna ali učinkovita, najti način čim 
boljšega načina za unovčitev terjatve (s prodajo, zamenjavo, konverzijo, cesijo ipd.) vse z namenom, da se v največji 
možni meri zaščiti interes države in državno premoženje, ali pa sprejeti take ukrepe, s katerimi se bistveno izboljšajo 
možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga (odlog plačila, 
obročno plačilo, sprememba dinamike plačila). Poseben primer upravljanja s terjatvami je v postopkih prisilne 
poravnave, kjer se poskuša v sodelovanju z ostalimi upniki in lastniki pravne osebe poiskati najbolj optimalni način 
finančnega prestrukturiranja, v kolikor se oceni, da bo dolžnik-pravna oseba po izvedenem postopku prisilne 
poravnave sposoben dolgoročno pozitivno poslovati.

Ključne naloge podprograma so zagotoviti prejemke od prodaje kapitalskih naložb za zniževanje državnega oziroma 
javnega dolga, optimizirati število in dejavnosti ter status pravnih oseb v državni lasti in zagotoviti učinkovito 
upravljanje s terjatvami države.

2. Pravne podlage

Pravne podlage za izvedbo podprograma so:

Zakon o javnih financah,
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
Zakon o gospodarskih družbah,
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Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Odlok o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja, 
Uredba o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem, 
Navodilo o načinih zavarovanja in obrestovanju odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

privatizirati ustrezen delež lastniških naložb države v gospodarskih družbah in bankah v skladu z 
programom prodaje finančnih naložb ter na ta način zagotoviti najmanj 140 mia SIT prejemkov za 
zniževanje državnega dolga in za ostale z zakonom določene namene,
s privatizacijo bank zagotoviti uspešnejši in učinkovitejši finančni sistem ter večjo konkurenčnost na 
mednarodnih trgih,
s privatizacijo gospodarskih družb sanirati podjetja s pomočjo strateških partnerjev ali izboljšati njihov 
položaj z vstopom ključnih ali drugih investitorjev, 
zagotoviti stabilen dotok dividend in udeležb na dobičku v skladu s finančnim načrtom, 
deregulacija javnih služb in statusno preoblikovanje izvajalcev javnih služb v tržne subjekte, ki bodo lahko 
le na javnih razpisih konkurirali za proračunska sredstva, 
racionalizacija števila izvajalcev javnih služb, 
zagotoviti sistem ažuriranja stanja terjatev države in vzpostaviti učinkovit sistem spremljanja, izterjave in 
upravljanja terjatev RS.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2005 so:

izvesti prodajo lastniških deležev države, ki se ni realizirala v letu 2004 in prodati naložbe predvidene za 
prodajo v letu 2005 v znesku 140 mia SIT, ki se namenijo za poplačilo obveznosti iz naslova državnega 
dolga in za ostale namene, ki so določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna RS,

- voditi ustrezno politiko dividend v gospodarskih družbah, 
izvajati sistem upravljanja s terjatvami, s posebnim poudarkom na terjatvah iz vnovčenih jamstev in 
terjatvah v postopkih prisilnih poravnav.

6596 - Stroški privatizacije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zvezi s privatizacijo se morajo v skladu s predpisi izvesti določena pripravljalna dejanja, kot so navedena v 80. 
c,č,d in e členu Zakona o javnih financah in v Uredbi o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim 
premoženjem. Zakon o Javnih financah v 74. in 80. g členu določa, da se lahko poravnajo stroški pripravljalnih 
dejanj in drugi stroški, povezani s prodajo iz kupnine ali pa krije te stroške neposredni ali posredni uporabnik 
proračuna. Postopki prodaje so kompleksen in dolgotrajen postopek, v okviru katerega tekoče nastajajo določeni 
stroški prodaje, ki jih je potrebno poravnati še pred prejemom kupnine, sicer lahko nastanejo oportunitetni stroški 
države (npr. v obliki zamudnih obresti, v kolikor država svojih obveznosti ne poravna v roku zapadlosti). V izogib 
tem oportunitetnim stroškom je potrebno planirati določene odhodke državnega proračuna v zvezi s stroški 
privatizacije kapitalskih naložb, in sicer je za leto 2005 planirano 42,5 mio SIT odhodkov države za pokrivanje 
stroškov privatizacije. Če do prodaje naložbe iz kakršnegakoli vzroka ne bo prišlo, bodo stroški pripravljalnih dejanj 

za prodajo posamezne naložbe države vseeno nastali, zato je potrebno navedene stroške planirati.

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

Predlog pravice porabe temelji na seznamu kapitalskih naložb države, ki so v programu prodaje državnega 
finančnega premoženja predvidene za prodajo v letu 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Gre za zelo pomemben projekt izvedbe Programa privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem, katerega 
ključne naloge so zagotoviti prejemke od prodaje kapitalskih naložb za zniževanje državnega oziroma javnega 
dolga, optimizirati število in dejavnosti ter status pravnih oseb v državni lasti.

4. Planirani indikatorji

Planirani indikatorji so:

število dokončanih postopkov prodaje kapitalskih naložb v primeijavi s planom, 
delež stroškov privatizacije v primeijavi s kupnino (čimnižji delež stroškov pomeni večjo uspešnost 
prodaje; mejna vrednost deleža stroškov je 1% od dosežene kupnine)
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4006 - Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški prodaje teijatev zajemajo stroške notarskih storitev in morebitnih cenitev teijatev ali podjetij (v primeru 
konverzije teijatev v poslovni delež družbe v skladu z določili Zakona o javnih financah oz. v skladu z določili 
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji) ter drugih stroškov v zvezi s prodajo terjatev, ki so v letu 2005 
planirani v skupni višini 41,7 mio SIT.

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

Predlogi pravic porabe temeljijo na ocenjenem obsegu postopkov v letu 2005, ki so povezani z nastankom teh 
stroškov.

3. Planirani indikatorji

Planirani indikatoiji so:

stroški prodaje teijatev v primeijavi z vrednostjo prodanih teijatev (ciljna vrednost: manj od 20%), 
obseg odpisanih teijatev v postopkih prisilne poravnave (ciljna vrednost: manj od 40%).

03021601 - Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami

1. Opis podprograma

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

Glavne naloge na področju mednarodnih finančnih odnosov se nanašajo na sodelovanje z mednarodnimi finančnimi 
institucijami, vladami in drugimi organizacijami s ciljem pridobitve ugodnih finančnih virov za financiranje in 
sofinanciranje projektov, ki so strateškega pomena za nadaljnji razvoj države.

V letih samostojnosti sije Republika Slovenija v mednarodnih finančnih krogih zagotovila visok ugled, ki se odraža 
tudi na ceni denarja. Država se lahko zadolžuje po obrestni meri, ki velja za razvite države. Stroški kreditov zato 
predstavljajo manjšo dejansko obveznost za proračun, ugodni garancijski pogoji pa zmanjšujejo neposredne 
obveznosti za proračun.

2. Pravne podlage

Finančne posledice v podprogramu izvirajo iz naslednjih zakonskih in podzakonskih aktov:

Zakon o članstvu RS v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, 
Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodnem združenju za zavarovanje investicij (Uradni list RS, 
MP, št. 10/93),
Uredba o ratifikaciji Sporazuma o dotaciji skrbniškega sklada Global Environment Facility Trust Fund med 
Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (Uradni list RS, MP, št. 13/96), 
Zakon o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list RS, št. 2/93), 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj z aneksom (Uradni list 
RS, št. 5/91) ter Zakon o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj 
(Uradni list RS, št. 4/93),
Zakon o ratifikaciji pogodbe o ustanovitvi Interameriške banke za razvoj (Uradni list SFRJ, MP, št. 54/76) 
ter zakona o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki (Uradni list RS, št 57/93), 
Zakon o Članstvu Republike Slovenije v Razvojni banki Sveta Evrope (Uradni list RS, št. 11/2001),
Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko o 
dejavnostih EIB v Sloveniji (Uradni list RS, MP, št. 6/99),
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Nordijsko investicijsko banko (Uradni list RS, 
MP, št. 14/2000);
Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med RS na eni strani in Evropskimi skupnostmi in 
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS, MP št. 
13/97).

5. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj mednarodnega sodelovanja v okviru Ministrstva za finance je poglobitev in utrditev položaja 
Republike Slovenije v mednarodnih finančnih organizacijah in posledično v mednarodni finančni skupnosti.

V okviru podprograma se spremlja tudi udeležba Slovenije v programih za zmanjševanje revščine in doseganje 
ciljev trajnostnega razvoja. V skladu s sklepom vrha EU v Barceloni junija 2002 morajo države članice EU v čim 
krajšem času doseči raven 0,36 % BDP-ja sredstev, ki jih namenjajo za mednarodno razvojno pomoč, zato si bo 
Slovenija v prihodnjih letih prizadevala, da bi se zastavljenem cilju čimbolj približala.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Slovenija je članica najpomembnejših mednarodnih finančnih organizacij (Svetovna banka, Mednarodni denarni 
sklad, Evropska banka za obnovo in razvoj, Medameriška razvojna banka, Razvojna banka Sveta Evrope), zato bo v 
letu 2005 poudarek zlasti na krepitvi sodelovanja s temi organizacijami.

S polnopravnim članstvom v Evropski uniji bo postala članica Evropske investicijske banke, še dodatno pa se bodo 
intenzivirale dejavnosti, povezane s sodelovanjem ministrstva pri delu evropskih organov odločanja (Ecofin 
Council, European Council, Budget Council, Coreper). Ministrstvo bo zagotovilo sodelovanje ministra za finance na 
rednih mesečnih zasedanjih ECOFIN-a ter predstavnikov ministrstva v drugih delovnih telesih Sveta EU (na primer. 
EPC - Economie Policy Committee, ki obravnava makroekonomske teme).

Izhajajoč iz Deklaracije o zunanji politiki (Ur. 1. RS št 108/99) je cilj Republike Slovenije članstvo v OECD. 
Ministrstvo za zunanje zadeve je posredovalo vlogo za članstvo v pristojnih odborih. Predvideno je, da se bo 
sodelovanje Ministrstva za finance z OECD v letu 2005 okrepilo. To bo prinašalo obojestranske koristi, predvsem s 
ciljem večje prepoznavnosti in uveljavljanja Slovenije v tujini, saj ima OECD za svoj cilj oblikovanje 
mednarodnega foruma za razpravo, razvoj in izpopolnjevanje ekonomskih in socialnih politik.

Slovenija bo v letu 2005 prispevala svoj delež pri financiranju programov, ki jih izvajajo različne mednarodne 
institucije v najrevnejših državah sveta (programa Svetovne banke za odpravo rečne slepote v Afriki).

S svojim prispevkom za Regionalno ustanovo - Center za razvoj financ pa bo državam, ki sodelujejo v okviru Pakta 
Stabilnosti za Jugovzhodno Evropo omogočena tudi izmenjava znanja in izkušenj s področja javnih financ, ki so 
ključna za uspešno implementacijo javno finančnih reform v državah, ki se le-teh šele lotevajo.

1206 - Center za razvoj financ

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vlada RS je v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo v januarju 2001 sprejela pobudo za ustanovitev 
regionalnega izobraževalnega centra za javne finance in centralno bančništvo, ki je bila oblikovana skladno z 
ugotovitvijo, da je potrebno na območju držav iz bivše Jugoslavije in Albanije oblikovati dodatne razvojne 
kapacitete, ki bodo omogočale izvedbo reform javnih financ v teh državah. Ustanovitev Centra za razvoj financ 
predsfavlja osnovo za tovrstno sodelovanje, saj je ključna naloga Centra zagotoviti specializirano izobraževanje za 
potrebe držav članic.

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

Center za razvoj financ je bil ustanovljen na podlagi sklepa Vlade RS št 901-11/2000 z namenom, da se državam, 
nastalim na območju nekdanje Jugoslavije in Albanije zagotovi izobraževalne programe, ki so neposredno 
prilagojeni potrebam in interesom sodelujočih držav. V letu 2003 se je število držav članic centra povečalo, saj so 
pristopile še Bolgarija, Romunija in Moldova. Program dela centra vsako leto potrdi nadzorni odbor, ki ga 
sestavljajo ministri za finance in guvernerji centralnih bank držav članic.

V letu 2005 je predvideno 100 dni delavnic in seminarjev, ob tem niso upoštevani dnevi izobraževanje na daljavo in 
izobraževanje v okviru projekta za računovodje. V prvem kvartalu svojega delovanja (obdobje oktober-december 
2001) je Center organiziral 5 delavnic, oz. 23,5 dni, v letu 2002 pa že 19 delavnic, oz. 79,5 dni. V letu 2003 je 
predvidenih 29 delavnic in seminarjev, oz. preko 110 dni aktivnosti. Ovrednotenje vseh dosedanjih delavnic je 
pokazalo, daje dejavnost Centra še kako potrebna in zaželjena.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Center za razvoj financ bo v letu 2005 poleg rednega programa, za katerega je center zadolžen, izvajal tudi 
izobraževanja in dejavnosti na nekaterih drugih področjih. Glede na do sedaj izveden program in število 
udeležencev, ki so pridobili določena bazična znanja, bo center lahko pričel tudi z izvajanjem delavnic in seminatjev 
za strokovnjake s posameznih ožjih in zahtevnejših področij.

V okviru osnovnega programa potekajo redni seminarji in delavnice na področju:

izobraževanje delavcev ministrstev za finance in večjih direktnih porabnikov proračuna, 
izobraževanje pripravnikov javnega sektorja, 
izobraževanje delavcev lokalnih skupnosti, in 
izobraževanje delavcev centralnih bank.

Izobraževanje delavcev ministrstev za finance pokriva osnovna področja proračuna, zakladnice in računovodstva. V 
letu 2005 bo center pričel tudi z izvajanjem manjših specializiranih delavnic namenjenih strokovnjakom za 
posamezna, ožja področja. Seminaiji in delavnice se izvajajo s pomočjo predavateljev iz tujine.

Splošni program in gradivo za izobraževanje novih delavcev v javnih financah bo Center ponudil v obliki poletne 
šole tudi v regiji. Program je namenjen novim delavcem ministrstev za finance, z manjšimi prilagoditvami pa tudi 
drugim novim delavcem na tem področju.
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V letu 2005 bo Center s pomočjo strokovnjakov iz regije in tujine pričel razvijati program izobraževanja delavcev 
lokalnih skupnosti, ki ga bo ponudil v okviru rednega ciklusa specializacij.

V letu 2005 bo center nadaljeval s programom izobraževanja delavcev centralnih bank, ki poteka v sodelovanju z 
Banko Slovenije. Največja pozornost v okviru programa bo posvečena temam kot so: monetarna politika in 
usklajenost s fiskalno politiko, statistika, obvladovanje tveganj v centralnih bankah in poslovnih bankah, 
vključevanje v Evropsko monetarno unijo.

V letu 2003 je Center razširil svojo dejavnost z naslednjimi projekti:

izobraževanje računovodij javnega sektoija, 
izobraževanje internih revizorjev, in 
prevodi publikacij potrebnih za izobraževanje v nacionalne jezike.

Petletni projekt izobraževanja računovodij javnega sektorja je nastal v sodelovanju s Svetovno banko na podlagi 
ugotovljenih potreb po tovrstnem izobraževanju. Projekt je pilotski in v tej fazi vključuje poleg Slovenije še 
Albanijo in Hrvaško. V okviru projekta bodo v regijo pripeljani in prevedeni v tri nacionalne jezike programi, ki se 
sicer v razvitem svetu uporabljajo za izobraževanje računovodij javnega sektorja, šolani mentoiji, da bodo pomagali 
študentom pri razumevanju snovi in šolani dve grupi študentov (skupaj 100 delavcev iz vsake države). Projekt 
sofinancirajo države prejemnice (Slovenija bo sofinancirala projekt z letnim prispevkom 50.000 USD iz proračuna 
Centra) in donatoci, med katerimi je naj večji donator Svetovna banka s 370.000 USD.

Center je v sodelovanju z nizozemskim ministrstvom za finance in OECD pričel razvijati serijo delavnic namenjenih 
internim revizorjem javnega sektoija. V letu 2005 so predvidene najmanj štiri delavnice s tega področja.

Prevajanje literature v nacionalne jezike se bo nadaljevalo tudi v 2005. Poleg prevajanja študijske literature za 
projekt izobraževanja računovodij, ki bo v zaključni fazi, bo center pričel z intenzivnim prevajanjem literature tudi v 
okviru drugih tematik.

4. Planirani indikatorji

Slovenija bo z navedenimi finančnimi sredstvi omogočila realizacijo zastavljenega programa dela Centra za razvoj 
financ. Donacija zadostuje za pokrivanje operativnih stroškov Centra, za financiranje predavateljev Center v večini 
primerov pridobi donacije, udeležbo pa financirajo države članice.

Indikatoiji izvršenega osnovnega programa dela so število dni izobraževanja, število udeležencev, in število 
obravnavanih tem. Indikatoiji projektov so uspešno in pravočasno zaključene faze posameznega projekta.

1205 - Članarine v mednarodnih organizacijah

I- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N letu 2001 je Ministrstvo za finance pripravilo Strategijo sodelovanja Ministrstva za finance v delovnih telesih 
OECD, na podlagi katere se bodo predstavniki Ministrstva za finance aktivno vključili v delo pristojnih delovnih 
telesih OECD.

Skladno z Zakonom o članstvu Republike Slovenije v Razvojni banki Sveta Evrope (Uradni list RS št 1/2001) 
Ministrstvo za finance skrbi za uresničevanje vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije 
v banki. Zato bo iz sredstev postavke v letu 2005 potrebno zagotoviti tudi sredstva v okvirni višini 3.800 EUR za 
plačilo obveznosti, ki izhajajo iz delnega Sporazuma z Razvojno banko Sveta Evrope.

Vlada Republike Slovenije je v želji, da poveča in razširi sodelovanje na različnih področjih v okviru Pobude za 
sodelovanje v Jugovzhodni Evropi, na svoji 28. redni seji dne 3. 7. 2003 s sklepom št 245-14/2002-1 odpravila 
zadržek k 13. členu Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu (Uradni list • 
RS št. MP 23/2000), ki se nanaša na delovanje Regionalnega Centra za boj proti čezmejnemu kriminalu. Skladno s
4. členom Zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminal in boj proti njemu 
(Uradni list RS št. MF 23/2000), je Ministrstvo za finance v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve 
zadolženo za izvajanje navedenega sporazuma.

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

Skladno z deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije (Uradni list RS št. 108/99) je članstvo Slovenije v 
Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) prioritetni cilj zunanje politike Republike Slovenije, 
preko katerega bo Slovenija lahko uresničevala svoje vitalne politične in ekonomske interese.

Letne članske obveznosti do Razvojne banke Sveta Evrope izhajajo iz delnega Sporazuma z Razvojno banko Sveta 
Evrope.

Za izvajanje sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu bo ministrstvo v 
proračunu za leto 2005 zagotovilo finančna sredstva v višini 20.000 USD, ki bodo namenjena plačilu članarine v 
Regionalnem Centru za boj proti čezmejnemu kriminalu.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ministrstvo skladno s sprejeto strategijo sodelovanja Ministrstva za finance v delovnih telesih OECD v letu 2005 
načrtuje aktivno sodelovanje v pododboru za visoke proračunske uradnike in delovnih telesih, Iger pričakuje, da bo 
kmalu pridobilo status opazovalke.

S plačilom sredstev v okvirni višini 3.800 EUR bo Republika Slovenija izpolnila svoje redne leme obveznosti, ki 
izhajajo iz delnega Sporazuma z Razvojno banko Sveta Evrope.

Skladno s 4. členom Zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj 
proti njemu bo ministrstvo v letu 2005 izvedlo plačilo članarine Regionalnemu centru za boj proti čezmejnemu 
kriminalu v višini 20.000 USD.

4. Planirani indikatorji

Z izpolnitvijo obveznosti, ki izhajajo iz članstva v delovnih telesih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in 
razvoj, Regionalnem centru za boj proti Čezmejnemu kriminalu in Razvojno banko Sveta Evrope si bo Slovenija 
zagotovila pravice, do katerih so upravičene članice navedenih mednarodnih organizacij oziroma povezav.

4005 - Namenski sklad za sofinanciranje projektov Svetovne banke

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V maju leta 2000 je Republika Slovenija, prva med vsemi tranzicijskimi državami, pričela s postopkom graduacije v 
skupino razvitih držav pri Svetovni banki. To pomeni, da ji Svetovna banka priznava status razvite države od katere 
pa se pričakuje, da se z ustreznimi prispevki vključuje v sofinanciranje različnih projektov Svetovne banke z 
namenom, da prispeva svoj delež k zmanjševanju revščine v najrevnejših državah sveta in prispeva k uresničevanju 
ciljev trajnostnega razvoja.

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

Namenski sklad za sofinanciranje projektov Svetovne banke v Republiki Sloveniji je bil ustanovljen leta 1997 na 
podlagi sklepa Vlade RS št. 430-03/97-11 /B) 910-02/97-5 (N).

Slovenija se je kot Članica Organizacije združenih narodov v letu 2000 s podpisom t.i. Milenijske deklaracije 
zavezala, da bo pomagala do leta 2015 zmanjšati revščino v svetu. Za uresničitev zastavljenih ciljev, ki so med 
drugim: prepolovitev števila ljudi, ki morajo preživeti z manj kot enim dolaijem na dan; zagotovitev osnovnega (5-6 
letnega) izobraževanja za vse otroke, ne glede na spol; odprava razlikovanja med spoloma; zmanjšanje umrljivosti 
otrok in mater pri porodu; zajezitev virusnih bolezni (HIV/AIDS, malarija) in prepolovitev števila ljudi, ki nimajo 
dostopa do pitne vode, bodo morale razvite države bistveno povečati obseg trenutne uradne razvojne pomoči.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Glede na pričakovanje, da bo v letu 2004 Slovenija uspešno zaključila proces graduacije v Svetovni banki in si tako 
pridobila svoje mesto v skupini razvitih držav, se bo Slovenija tudi v letu 2005 s prispevkom v višini 65.000 USD 
vključila v izvajanje programa Svetovne banke za odpravo rečne slepote v Afriki. Z izvajanjem navedenega 
programa želi Svetovna banka vzpostaviti vsaj nadzor nad to nevarno boleznijo, ki v Afriki predstavlja velik 
zdravstveni problem, ki poleg drugih dejavnikov dodamo ovira socialno-ekonomski razvoj zahodnoafriških držav.

4. Planirani indikatorji

Z navedenim minimalnim prispevkom bo Slovenija dokazala pripravljenost, da po svojih zmožnostih prispeva k 
zmanjševanju revščine in izboljševanju kakovosti življenja v afriških državah z zagotavljanjem osnovnih 
zdravstvenih storitev.

1669 - Predstavnik Slovenije v EBRD

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenija je postala članica Evropske banke za obnovo in razvoj leta 1993 na osnovi Zakona o vpisu in vplačilu 
delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (v nadaljevanju EBRD), Ur. 1. RS št 4/93. Slovenija 
sodeluje v EBRD v okviru belgijske konstituence skupaj z Belgijo in Luksemburgom.

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

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št 432-05/2000-4 z dne 08. 05. 2002 o imenovanju predstavnika 
Republike Slovenije v Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD), se v okviru postavke 1669 proračuna Republike 
Slovenije v lem 2005 zagotavljajo sredstva za kritje stroškov za mesto slovenskega asistenta direktorja v EBRD.

Slovenski asistent direktorja bo v času svojega mandata, ki ga je nastopil 1. septembra 2002 in se izteče 31. julija 
2005, zastopal slovenske interese v belgijski konstituenci skrbel za pretok informacij, ki se nanašajo zlasti na 
delovanje EBRD v Sloveniji, seznanjal odgovorne osebe v Sloveniji (Ministrstvo za finance, ostala resorna 
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ministrstva in institucije ter predstavnike podjetij) tako s projekti, kijih EBRD namerava financirati v Sloveniji kot 
tudi s projekti, ki jih Banka financira v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo. Poročal bo tudi o 
pomembnejših dogodkih, kijih v skladu s politiko EBRD, redno obravnava Odbor izvršnih direktorjev EBRD.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Potrebna sredstva, ki bodo namenjena pokrivanju stroškov za mesto asistenta v naši konstituenci v EBRD znašajo za 
leto 2005 predvidoma 67.353,53 GBP. Sredstva bodo vplačana v poseben Sklad pri EBRD, s katerim upravlja 
EBRD.

4. Planirani indikatorji

Z zagotovitvijo sredstev za pokrivanje stroškov za mesto asistenta bo Slovenija lahko v večji meri zagotavljala svoje 
interese v okviru Evropske banke za obnovo in razvoj.

7848 - Pomoč pri vzpostavitvi sistema usposabljanja javnih računovodij - donacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dosedanje reforme javnih financ v državah Jugovzhodne Evrope so pokazale na precejšnje pomanjkanje znanj s 
področja javnega računovodstva, zato so finančni ministri članic Regionalne ustanove - Centra za razvoj financ na
2. seji nadzornega odbora, ki je potekala 10. aprila 2001 v Tirani, sprejeli pobudo za začetek projekta za razvoj 
sistema usposabljanja delavcev na področju javnega računovodstva, katerega namen je omogočiti prenos najboljših 
mednarodnih praks na področju javnega računovodstva v sodelujoče države. Pobudo sta podprla tudi Mednarodni 
denarni sklad in Svetovna banka, saj tovrstnega izobraževanja v obstoječih študijskih programih univerz v državah 
Jugovzhodne Evrope ni, zato se Slovenija, kot tudi ostale države v regiji, sooča s pomanjkanjem znanj na področju 
javnega računovodstva.

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

Petletni projekt izobraževanja računovodij javnega sektorja je nastal v sodelovanju s Svetovno banko. Projekt v prvi 
fazi vključuje poleg Slovenije še Albanijo in Hrvaško, kasneje pa bo razšiijen tudi na ostale zainteresirane države. 
Zaradi obsežnosti projekta in finančne zahtevnosti le-tega je Regionalna ustanova - Center za razvoj financ zaprosil 
Svetovno banko za donacijo za izvedbo pilotskega projekta, v katerem bo sodelovalo tudi sto uslužbencev s 
področja javnega računovodstva iz Slovenije. Svetovna banka je donacijo v višini 370.000 USD odobrila v 
decembru 2002, s podpisom Pisma o dogovoru med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj 
z dne 3. 2. 2003 pa je urejeno njeno koriščenje. Poleg donacije Svetovne banke v višini 370.000 USD sredstva za 
projekt prispevajo tudi države prejemnice (Albanija, Hrvaška in Slovenija, ki bo sofinancirala projekt z letnim 
prispevkom cca 50.000 USD iz proračuna Regionalne ustanove - Centra za razvoj financ).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je izšolati dve skupini študentov, v kateri bo skupaj vključeno 300 javnih računovodij (po 100 delavcev 
iz vsake države). Za dosego navedenega cilja bo potrebno v sodelujočih državah narediti program razpoznaven, 
pripraviti študijska gradiva in jih prevesti v nacionalne jezike, izobraziti mentorje, ki bodo pridobljeno znanje 
posredovali svojim sodelavcem v matičnih institucijah, v katerih bo vzpostavljen sistem za nadgradnjo programa v 
prihodnjih letih.

V letu 2005 je v okviru projekta predviden zaključek izobraževanja za prvi dve skupini javnih računovodij, za katere 
bodo izvedeni tudi zaključni izpiti. Študenti, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje po programu, bodo 
povabljeni, da se vključijo v nacionalne programe za izobraževanje javnih računovodij, kjer bodo lahko pridobljena 
znanja in izkušnje posredovali svojim sodelavcem.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost projekta bo s pomočjo kvalitativnih in kvantitativnih indikatorjev (kakovost študijskih gradiv, število 
študentov, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje, število mentorjev, ki bodo izobraževalni program v prihodnjih 
letih izvajali v matičnih institucijah) spremljala Mednarodna banka za obnovo in razvoj kot donatorka sredstev.

03031601 - Razvojna in humanitarna pomoč_____________________________________________

A Opis podprograma

Republika Slovenija se je z uspešnim razvojem uveljavila kot ena najnaprednejših držav v tranziciji. Pri razvijanju 
sodobnega sistema javnih financ je pridobila dragocene izkušnje, ki jih lahko posreduje drugim državam, zato 
mednarodna skupnost pričakuje njeno aktivno angažiranje na območju jugovzhodne Evrope, saj ima Slovenija na 
tem področju pomembne komparativne prednosti (poznavanje jezika, kulture, preteklega gospodarskega sistema).

V podprogramu se zagotavljajo tudi sredstva, ki jih Republika Slovenija kot donatorka sredstev vplačuje v Svetovni 
sklad za okolje kot pomoč državam v razvoju pri reševanju globalnih vprašanj varstva okolja.
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2. Pravne podlage

Finančne posledice v podprogramu izvirajo iz naslednjih zakonskih in podzakonskih aktov:

Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju na 
področju javnih financ (podpisan dne 4. 4. 2003 na podlagi sklepa Vlade RS št. 432-09/2003-1 z dne 3. 4. 
2003).
Primerna zunanja politika - Temeljne prvine zunanje politike Republike Slovenije ob vključevanju v 
evroatlantske povezave (gradivo, potrjeno s sklepom Vlade RS št. 909-06/2001-6 z dne 10. 10. 2002).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Glede na to, da sta slovenska nacionalna varnost in gospodarski razvoj odvisna tudi od varnosti, demokratičnega 
razvoja in gospodarske stabilnosti na območju Jugovzhodne Evrope, se mora Slovenija uveljaviti kot pomemben 
dejavnik v tem geografskem prostoru, predvsem s sodelovanjem na gospodarskih, okoljskih, razvojnih, socialnih in 
kulturnih projektih. Zato bo Slovenija aktivno prisotna v jugovzhodni Evropi, s tem da bo podpirala napore in 
pobude mednarodne skupnosti za stabilizacijo in razvoj tega področja.

Dolgoročni cilj sodelovanja pri tretji polnitvi Svetovnega sklada za okolje je vključevanje Slovenije v reševanje 
globalnih problemov okolja kot enega od pomembnih prioritet trajnostnega razvoja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Pri prizadevanjih mednarodne skupnosti za stabilizacijo območja Jugovzhodne Evrope so poleg gospodarske 
navzočnosti zelo pomembni tudi drugi prispevki Republike Slovenije. Slovenija bo v letu 2005 kot članica EU in 
NATO prevzela na tem območju še aktivnejšo vlogo, kar je tudi skladno s pričakovanji držav s tega območja.

4147 - Donacija skladu svetovne banke (GEF)

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetovni sklad za okolje (Global Environment Facility, v nadaljevanju GEF) je bil ustanovljen leta 1991 za pomoč 
državam v razvoju pri reševanju globalnih vprašanj varstva okolja. Slovenija je postala njegova članica 12. julija 
1994. Že pri prvi in drugi polnitvi je znašal minimalno določen prispevek posamezne države 4 mio SDR. Glede na 

to, da seje Slovenija približevala kriteriju razvitih držav, je v obdobju od leta 1998 do 2000 sodelovala pri drugi 
polnitvi sklada s prispevkom 1 mio SDR. S tem se je vključila med donatorke sredstev, saj želi v GEF-u aktivno 
sodelovati pri reševanju globalnih problemov okolja. Slovenija je bila kot tranzicijska država upravičena do donacij 
iz tega sklada, zato so donacije GEF za projekte iz tega naslova že bistveno presegle njen prispevek v sredstva 
sklada. Iz tega sklada je doslej pridobila preko 11 mio USD sredstev za sofinanciranje projektov v državi. Poleg tega 
je vključena tudi v regionalne in globalne projekte, za katere je GEF namenil 27 mio USD, njihova skupna vrednost 
pa znaša 411 mio USD.

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

Slovenija je v maju leta 2000 pričela s postopkom graduacije pri Svetovni banki, ki naj bi bila v letu 2004 uspešno 
zaključeno. To pomeni, da ji ta mednarodna inštitucija priznava status razvite države, kar pa na drugi strani teija od 
Slovenije, da (vsaj z minimalnim vplačilom) sodeluje pri tretji polnitvi sklada GEF. Zato je Vlada Republike 
Slovenije na svoji 122. dopisni seji dne 13. 2. 2002 sprejela sklep št. 903-03/2002-1, kije v prvi točki določal, da se 
kot prispevek Republike Slovenije v tretjo polnitev sklada GEF vplača sredstva v znesku 1 milijon SDR.

Z namenom, da bi sprejete obveznosti predstavljale manjše obremenitve proračuna v posameznih letih, je 
ministrstvo vplačilo sredstev v GEF načrtovalo v štirih letnih obrokih, kolikor traja polnitev tega sklada.

Zaradi dolgotrajnih pogajanj med državami, ki sodelujejo pri tretji polnitvi sklada GEF je bila Resolucija Izvršnih 
direktoijev Svetovne banke št 2002-0005, ki predstavlja formalno podlago za začetek vplačil v tretjo polnitev 
sklada sprejeta šele 19. decembra 2002, zato prvega letnega obroka ni bilo mogoče vplačati iz proračunskih sredstev 
za leto 2002. Zato je Vlada RS na svoji seji 5. redni seji dne 23. 1. 2003 s sklepom št. 903-03/2002-4 sprejela 
spremembo prve točke sklepa, po kateri bodo štirje letni obroki po 250.000 SDR plačani v proračunskih letih od 
2003 do 2006.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Skladno s sklepom vlade RS št. 903-03/2002-4 z dne 23. 1. 2003 bo ministrstvo bo v letu 2005 izvedlo plačilo tretje 
četrtine odobrenih sredstev za v tretjo polnitev sklada GEF v višini 250.000 SDR.

4. Planirani indikatorji

Z vplačilom sredstev navedenih sredstev, ki predstavljajo 0,1 % tretje polnitve sklada, Slovenija potrjuje svojo 
namero, da sodeluje pri reševanju globalnih vprašanj varstva okolja.
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1209 - Pakt stabilnosti za JVE

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ponovna vzpostavitev gospodarskih tokov z državami, ki sodelujejo v okviru Pakta Stabilnosti za jugovzhodno 
Evropo je za slovensko gospodarstvo temeljno, naloga države pa je vzpostavitev ustrezne institucionalne ureditve. 
Zato bo tehnična pomoč v okviru Pakta stabilnosti usmeijena predvsem na prenos znanja in izkušenj pri uvajanju 
tržne ekonomije in uveljavljanju v mednarodni skupnosti. Uspešna realizacija izbranih projektov v okviru Pakta 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo bo namreč prispevek k lažji in hitrejši uveljavitvi slovenskih subjektov v tem 
prostoru.

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

Slovenska nacionalna varnost in gospodarski razvoj sta odvisna tudi od varnosti, demokratičnega razvoja in 
gospodarske stabilnosti na območju Jugovzhodne Evrope, zato se mora Slovenija uveljaviti kot pomemben dejavnik 
v tem geografskem prostoru, predvsem s sodelovanjem na gospodarskih projektih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Pakt stabilnosti za Jugovzhodno Evropo je kot zelo razsežen multilateralen politični projekt mednarodne skupnosti 
pomemben mehanizem za stabilizacijo razmer na tem območju. Zato bo Ministrstvo tudi v lem 2005 sodelovalo pri 
projektih, ki so namenjeni pospeševanju ekonomskega razvoja v teh državah.

Poleg tega bo ministrstvo okrepilo sodelovanje, ki izhaja iz sklenjenega Memoranduma o soglasju med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju na področju javnih financ, sklenjenega dne 4.4. 
2003 na podlagi sklepa Vlade RS št. 432-09-2003-1 z dne 3.4.2003.

4. Planirani indikatorji

Ministrstvo bo v lem 2005 z zagotovitvijo sredstev do 5 % sredstev, ki jih v posameznem lem Republika Slovenija 
namenja za različne bilateralne in multilateralne oblike sodelovanja z državami na območju Jugovzhodne Evrope.

06021601 - Dopolnilna sredstva občinam_________________________________________________

1. Opis podprograma

V okviru podprograma dopolnilna sredstva občinam se občinam zagotavljajo sredstva finančne izravnave, ki se 
izračunajo skladno z določbami zakona o financiranju občin.

2. Pravne podlage

Pravna podlaga za nakazovanje dopolnilnih sredstev občinam so na Vladi RS sprejeti izračuni pripadajočih sredstev, 
pripravljeni skladno z zakonom o financiranju občin.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Osnovni cilj nakazovanja sredstev občinam v obliki finančne izravnave je, da se skladno z zakonom o financiranju 
občin zagotovijo občinam dopolnilna sredstva za nemoteno financiranje osnovnih nalog, ki jih le-te opravljajo v 
skladu z ustavo in zakoni.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Skladno z zakonom o financiranju občin je v zakonsko predpisanih rokih potrebno pripraviti ustrezne izračune za 
dopolnilna sredstva občinam in s tem občinam omogočiti pravočasno pripravo in sprejem njihovih proračunov ter 
vsem občinam, upravičenim do finančne izravnave, ta sredstva tekoče mesečno v obliki akontacij tudi nakazovati.

7505 - Dopolnilna sredstva občinam

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z opredelitvami 20. a člena zakona o financiranju občin se občinam izračuna znesek primerne porabe, v 
skladu z določbami 21. in 22. člena pa se ocenijo tudi njihovi lastni prihodki za posamezno proračunsko leto. Ob 
upoštevanju določb 24. člena se občini, ki z lastnimi prihodki ne more pokriti svoje primerne porabe, zagotavljajo 
sredstva finančne izravnave iz državnega proračuna. Ministrstvo za finance je na podlagi izračunov, ki jih sprejme 
Vlada RS, dolžno tekoče mesečno nakazovati občinam sredstva finančne izravnave, po preteku proračunskega leta 
pa Ministrstvo za finance opravi tudi dokončen poračun.

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

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. Le-ta je za leto 2005 predvidena v višini 47.000.000 tisoč tolarjev. Pri tem je 
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upoštevano, da se bo zaradi sprememb zakona o dohodnini znižal obseg lastnih prihodkov občin, kar se bo odrazilo 
v povečanem obsegu finančne izravnave občinam.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Dopolnilna sredstva občinam so izračunana na podlagi zakona o financiranju občin in ne predstavljajo sredstev za 
konkretne projekte.

4. Planirani indikatorji

Ob zagotavljanju potrebnih sredstev za nemoteno financiranje občin zadržati realno raven obsega sredstev finančne 
izravnave na nivoju iz preteklih let in zagotoviti dodaten obseg sredstev finančne izravnave skladno s predvidenimi 
spremembami sistemske zakonodaje na področju dohodnine.

09051601 - Odškodnine po sodnih sklepih

1. Opis podprograma

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

2. Pravne podlage

Pravnomočne sodne ali upravne odločbe, poravnave in izvensodne poravnave.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Poravnavanje obveznosti na podlagi sodnih odločb se izvaja lemo, dolgoročni cilj pa je, da bi se število sodno 
uveljavljenih zahtevkov proti Republiki Sloveniji zmanjšalo tako po višini, kot po številu. Doseg navedenega cilja je 
predmet strateškega ravnanja vseh proračunskih porabnikov ter upoštevanje tega cilja pri sprejemanju zakonskih in 
podzakonskih odločitev, na podlagi katerih prihaja do zahtevkov proti Republiki Sloveniji, predvsem pa pri 
izdajanju posamičnih pravnih aktov (sodne in upravne odločbe) ter materialnih dejanj državnih organov. Ministrstvo 
za finance konstantno opozarja na nujnost skrbnega ravnanja proračunskih porabnikov v smeri zmanjševanja 
zahtevkov preko sodišč.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj v letu 2005 je poravnati vse zapadle obveznosti na podlagi sodnih in upravnih odločb in tako 
preprečiti, da bi na podlagi izvršilnih sklepov sodišč prihajalo do rubeža sredstev na računu proračuna Republike 
Slovenije, ker bi v primeru trenutne nelikvidnosti lahko prišlo do blokade proračuna, kar bi povzročilo izjemno 
veliko materialno škodo Republiki Sloveniji.

7610 - Odškodnine po sodnih sklepih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poravnavanje obveznosti iz naslova pravnomočnih sodnih odločb, poravnav ali izvensodnih poravnav, za katere v 
skladu z 21. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 ni mogoče ugotoviti 
organa, ki je povzročil okoliščine, ki so pripeljale do izdaje odločbe oziroma je zaradi takšnih okoliščin zastopnik 
Republike Slovenije soglašal s sklenitvijo sodne ali izvensodne poravnave ter odškodnine neupravičeno obsojenim, 
kijih ne plačuje Državno pravobranilstvo Republike Slovenije.

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

Poraba za leto 2005 je planirana na osnovi planirane porabe v letu 2004 in proračunskih možnosti.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V danem primeru ne gre za klasične projekte, temveč za obveznosti, ki izhajajo iz pravnomočnih sodnih odločb 
oziroma poravnav.

4. Planirani indikatorji

Zagotavljanje tekočega izplačila odškodnin po sodnih odločbah v okviru načrtovanih sredstev.

4629 - Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z določbo 48. člena ZDen seje Republika Slovenija obvezala, da bo od upravičencev, ki so po kriterijih socialnega 
varstva slabšega premoženjskega stanja, odkupila obveznice SOD, kar pomeni, da mora v ta namen zagotoviti 
finančna sredstva. Višine sredstev ni mogoče natančno določiti. Dejstvo, da v letu 2002 in v dosedanjem obdobju 
leta 2003 nismo izplačali iz postavke 4629 ničesar, ne pomeni, da tudi v letih 2004 in 2005 ne bomo imeli
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utemeljenih zahtevkov. Predvidevamo, da bo v letu 2004 in 2005 porabljeno bistveno več sredstev iz postavke 4629, 
ker je vedno več upravnih aktov, s katerimi je določena odškodnina v obveznicau SOD, čeprav je vedno manj 
upravičencev, ki lahko uveljavljajo tovrstno odškodnino.

Poleg odškodnin, ki se plačujejo po določbi 48. člena ZDen je treba načrtovati bistveno večje odškodnine iz naslova 
drugega odstavka 72. člena ZDen, in sicer odškodnine za nezmožnost uporabe denacionaliziranega premoženja, ki 
jih do sedaj nismo plačevali.

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

Po podatkih Državnega pravobranilstva Republike Slovenije je skupna vrednost tovrstnih zahtevkov (brez zakonitih 
zamudnih obresti) 10.554.099.213,00 SIT, od katerih bo prispelo v plačilo v letu 2005 do 10 % terjatev.

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V danem primeru ne gre za klasične projekte, temveč za obveznosti, ki izhajajo iz upravnih odločb, ki imajo svojo 
podlago v določbah ZDen, in sodnih odločb oziroma poravnav.

4. Planirani indikatorji

Višine predlaganih sredstev ni mogoče natančno določiti, ker so ta odvisna od števila pravnomočnih upravnih in 
sodnih odločb oziroma poravnav.

21021601 - Obveznosti države do ZPIZ

1. Opis podprograma

Podprogram zajema transferiranje sredstev za pokojnine po posebnih predpisih, ki se v skladu z Zakonom o 
poravnavanju finančnih obveznosti RS iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja zagotavljajo v državnem 
proračunu. Pokojnine izplačuje ZPIZ, sredstva pa se refundirajo iz državnega proračuna z mesečnimi akontacijami 
in letnim poračunom.

Poleg tega podprogram zajema tudi dopolnjevanje prenizkih izvirnih prihodkov ZPIZ do višine, ki omogoča 
izplačevanje obveznosti iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja. Podlaga za to obveznost državnega proračuna sta 
233. in 234. člen Zakona o PIZ.

2. Pravne podlage

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. 1. RS, št 106/99,72/2000,124/2000, 63/2003) in 
Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (Ur. 1. RS, št. 81/2000).

5. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pravic iz naslova pokojninsko-invalidskega zavarovanja, ki izhajajo iz posebnih predpisov ter 
zagotavljanje zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotovitev sredstev za obveznosti države iz naslova pokojninsko-invalidskega zavarovanja ter dopolnjevanje 
blagajne ZPIZ, ki bo omogočilo izplačilo pokojnin in drugih njenih obveznosti.

6396 - Dodatne obveznosti do ZPIZ

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva, ki se nakazujejo mesečno, in sicer v višini razlike med prilivi iz prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter potrebnimi sredstvi za izplačilo obveznosti pokojninskega zavoda.

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

Znesek temelji na izračunu ZPIZ, in sicer med izvirnimi prihodki ZPIZ in vsemi odhodki ZPIZ.

4760 - Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za pokrivanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki temeljijo na 
posebnih predpisih.

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

Znesek temelji na izračunu ZPIZ, ki upošteva vse upravičence pokojninskega in invalidskega zavarovanja po 
posebnih predpisih in zakonski normativ za posameznega udeleženca.
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22011601 - Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje odplačevanje obveznosti iz naslova financiranja državnega dolga, ki je nastal na podlagi 
restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektoija v Republiki Sloveniji. Obveznosti se odplačujejo v skladu s 
pogodbami, uredbami oziroma prospekti obveznic. Osnova restrukturiranja je bilo prevzemanje obveznosti bank in 
podjetij ter izdaje in razdeljevanje obveznic v zameno za prevzete teijatve oziroma za lastniške deleže v podjetjih in 
bankah.

V delu obveznosti, ki so nastale na podlagi restrukturiranja podjetniškega sektoija, podprogram vključuje 
odplačevanje obveznosti od prevzetega dolga Slovenskih železnic doma in v tujini, prevzetega dolga Slovenskih 
železarn in odplačevanje obveznosti od obveznic RS13, ki so bile izdane zaradi izvedbe projekta prestrukturiranja 
podjetij, ki gaje v imenu Republike Slovenije izvajala Slovenska razvojna družba d.d.

V delu obveznosti, ki so nastale na podlagi restrukturiranja bančnega sektoija, pa podprogram vključuje 
odplačevanje obveznosti od obveznic Republike Slovenije, izdanih za posebne namene. To so obveznice z oznakami 
RS06, RS10 in RS15. Obveznice RS06 so bile izdane zaradi izplačanih deviznih vlog. Obveznice RS10 so delno 
zamenjale obveznice RS04, ki so bile izdane zaradi neizplačanih deviznih vlog. Obveznice RS 15 pa so bile izdane z 
namenom zamenjave obveznic Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic, ki so se uporabljale v procesu sanacije 
bank zaradi slabih terjatev in negativnih tečajnih razlik. Dobili sta jih Nova kreditna banka Maribor d.d., in Nova 
Ljubljanska banka d.d., Republika Slovenija pa je v zameno prevzela lastniške deleže v teh dveh bankah. Pri vseh 
navedenih obveznicah gre za devizne vloge bank v Sloveniji iz časa bivše SFRJ, ki so bile deponirane pri Narodni 
banki Jugoslavije. Republika Slovenija je v zameno za izdane in razdeljene obveznice prevzela terjatve bank iz 
naslova omenjenih vlog do Narodne banke Jugoslavije.

V novembru 2002 in januarju ter marcu 2003 so bile predčasno odplačane in delno zamenjane vse obveznice 
RS151095 serije G do T na osnovi Uredbe o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznic Republike Slovenije serij 
RS151095S, RS151095T, RS151095P, RS151095R (Ur.l.RS, št. 83/02), Uredbe o predčasni izpolnitvi obveznosti iz 
obveznic Republike Slovenije serije RS151095G, RS151095H in RS151095L (Ur.l.RS, št. 103/02) in Uredbe o 
predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznic Republike Slovenije serije RS 1510951 (Ur.l.RS, št. 11/03). Tako 
podprogram iz naslova sanacijskih obveznic RS151095 vsebuje le še obveznosti iz obveznice RS15U in obveznosti 
iz RS44-47, ki so zamenjale obveznice RS151095 serije G-T.

2. Pravne podlage

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011601 - Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in 
bančnega sektorja so naslednje:

Zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog (Ur. 1. RS, št. 20/95),
Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo 
bank in hranilnic (Ur. 1. RS št 59/95),
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 5/96,30/98), 
Zakon o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranj podjetij (Ur. 1. RS, št 39/97), 
Zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. 1. RS, št. 68/97), 
Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom 
prestrukturiranja (Ur. 1. RS št 111/01),
Sklep Vlade Republike Slovenije št 440-19/97-1 (N) z dne 31.07.1997,

- Zakon o železniškem prometu (Ur. 1. RS št. 92/99,11/01, 33/01,110/02,56/03), 
Sklep Vlade Republike Slovenije št 447-01/2001-4 z dne 18.10.2002, 
Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije serije RS 15U (Ur. 1. RS št. 65/03).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je servisiranje dolga, nastalega zaradi procesa prestrukturiranja nekaterih podjetij in 
sanacij bank.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, 
uredbami in prospekti vrednostnih papirjev. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem 
primeru Republika Slovenija izgubila zaupanje investitoijev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje 
zadolževala pod manj ugodnimi pogoji ali pa sploh ne.
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1630 - Obresti za domače prevzete dolgove

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N okviru proračunske postavke Obresti za prevzete dolgove se opravljajo izplačila vseh obresti, ki dospejo v letu 
2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev, ki jih je Republika Slovenija 
prevzela na podlagi pravnih podlag podprograma.

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev in inflacije v letu 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova obresti domačih kreditov, ki so jih v preteklosti najele 
Slovenske železnice, obresti iz naslova obveznic, ki so jih v preteklosti izdale Slovenske železarne in obresti iz 
naslova obveznic RS6, RS10, RS13, RS44-47in RS15U.

Dolg Slovenskih železnic je prevzela Republika Slovenija na osnovi Zakona o železniškem prometu (Ur. 1. RS št. 
92/99, 11/01, 33/01, 110/02, 56/03). Po pogodbi o prevzemu dolga med Republiko Slovenijo in Slovenskimi 
železnicami je v letu 2002 Republika Slovenija prevzela domači dolg Slovenskih železnic v višini 26,87 milijard 
SIT po stanju na dan 31.8.2002 in v letu 2003 dolg v višini 8,25 SIT. V letu 2003 je Republika Slovenija z 
zadolžitvijo po ugodnejši obrestni meri predčasno odplačala dolg v višini 20,5 mlrd SIT. Preostali del dolga se bo 
odplačeval do leta 2009.

Dolg iz naslova obveznic Slovenskih železarn v višini 127,2 milijonov EUR in dolg iz naslova najetega kredita 
Slovenskih železarn pri LBS v višini 3,9 milijonov EUR, je prevzela Republika Slovenija na osnovi Zakona o 
prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (Ur.l.RS št. 
111/01). V letu 2005 se bodo odplačevale le še obveznosti iz naslova obveznice RS33, ki so zamenjale obveznice 
Slovenskih železarn, ki se obrestujejo po fiksni obrestni meri 8 % in dospejo leta 2022.

Obveznice RS06 so bile izdane z namenom poravnavanja obveznosti iz naslova deviznih vlog, vloženih na območju 
Republike Slovenije, ki so jih banke deponirale pri Narodni banki Jugoslavije in izplačale vlagateljem do 
31.12.1992. Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je bil Zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih 
deviznih vlog (Ur. 1. RS, št. 20/95), ki določa, da Republika Slovenija prevzame terjatve bank do Narodne banke 
Jugoslavije iz izplačanih deviznih vlog. Skupni znesek izdaje v letu 1997 je bil 44.386.200 tisoč SIT. Obveznice 
RS06 so bile izdane v apoenih po 100.000 SIT nominalne vrednosti. Obresti se obračunavajo po fiksni obrestni meri 
3 % od revalorizirane vrednosti glavnice. Izplačujejo se dvakrat letno do vključno 15.02.2015, ko dospe v izplačilo 
tudi revalorizirana vrednost glavnice.

Obveznico RS10 je Ministrstvo za finance ponudilo vsem imetnikom obveznic Republike Slovenije za prevzete 
obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog RS04 na podlagi Zakona o poravnavanju obveznosti iz 
neizplačanih deviznih vlog (Ur. 1. RS, št. 68/97) in Sklepa Vlade Republike Slovenije št 440-19/97-1 (N). Za 
zamenjavo seje odločil del imetnikov, tako daje bila dne 15.10.1997 izdana obveznica RS10 v višini 52.189.610 
tisoč SIT. Obveznice RS10 so bile izdane v apoenih po 10.000 SIT, obresti se obračunavajo po fiksni obrestni meri 
4,5 % od indeksirane vrednosti nedospele glavnice. Obresti in obrok glavnice se izplačujejo enkrat letno do vključno 
31.05.2007, ko dospe v izplačilo še zadnji obrok glavnice.

Obveznice RS13 so bile izdane z namenom izvajanja programa prestrukturiranja podjetij, ki gaje izvedla Slovenska 
razvojna družba d.d. Zakonska osnova za izdajo obveznic je Zakon o Slovenski razvojni družbi in programu 
prestrukturiranj podjetij (Ur. 1. RS, št. 39/97). Obveznice so bile izdane v letu 1998 v apoenih po 1.000 DEM v 
skupnem znesku 106.701.000 DEM oz. 54.555.154,29 EUR. Obresti od obveznic RS13 se obračunavajo po fiksni 
obrestni meri 5,55 %. Izplačujejo se dvakrat letno do vključno 29.06.2008, ko dospe v izplačilo glavnica.

Obveznice RS44-47, izdane v skupni višini 124.090.390 tisoč SIT, so bile zamenjane za obveznice RS151095 serije 
od G do T na osnovi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 447-01/2001-4 z dne 18.10.2002. Zamenjava je bila 
izvršena dne 08.11.2002 in sicer za 296.493 apoenov RS44, 1.211.249 apoenov RS45, 4.848.850 apoenov RS46 in 
6.052.447 apoenov RS47. Obveznice so bile izdane v apoenih po 10.000 SIT. Desetletna nominalna obveznica RS44 
z dospelostjo leta 2012 se obrestuje po fiksni obrestni meri 6,65%, triletna nominalna obveznica RS45 z dospelostjo 
leta 2005 pa po fiksni obrestni meri 8,20%. Petletna indeksirana obveznica RS46 z dospelostjo leta 2007 se 
obrestuje od valorizirane nominalne vrednosti obveznice po fiksni obrestni meri 3%, desetletna indeksirana 
obveznica RS47 z dospelostjo leta 2012 pa se obrestuje po fiksni obrestni meri 3,25% prav tako od valorizirane 
vrednosti obveznice.

Dne 15.07.2003 je bilo na osnovi Uredbe o izdaji obveznic Republike Slovenije serije RS 15U (Ur. 1. RS št 65/03) 
izdanih 18.148 apoenov obveznice RS15U kot tistih obveznic serije RS15F, rezerviranih za odkup potencialnih 
izgub Nove KBM d.d. Maribor, ki do dospetja RS15F dne 15.07.2003 niso bile izročene NKBM. Sedemletna 
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obveznica RS15U z dospelostjo leta 2010 in apoenom 100.000 SIT se obrestuje po fiksni obrestni meri 4,5% od 
revalorizirane glavnice v skladu z Zakonom o zamenjavi obveznic RS za obveznice Agencije RS za sanacijo bank in 
hranilnic (Ur. 1. RS 59/95, 30/98).

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obresti, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev.

1631 - Obresti za tuje prevzete dolgove

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Obresti za tuje prevzete dolgove se opravljajo izplačila vseh obresti, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na tujih finančnih trgih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova obresti nekaterih tujih kreditov, ki so jih v preteklosti najele 
Slovenske železnice pri Evropski investicijski banki, Evropski banki za obnovo in razvoj in KFW. Tuji dolg 
Slovenskih železnic, ki gaje na osnovi Zakona o železniškem prometu (Ur. 1. RS št 92/99, 11/01, 33/01, 110/02, 
56/03) prevzela Republika Slovenija, znaša 31,29 milijard po stanju na dan 31.12.2001. Obveznosti pri Evropski 
investicijski banki bodo dokončno poravnane v obdobju 2004 - 2014, obveznosti pri Evropski banki za obnovo in 
razvoj v letu 2008 in obveznosti pri KFW v letu 2009.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obresti, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami.

22011602 - Obveznosti iz naslova sukcesije

1. Opis podprograma

Obveznosti iz naslova sukcesije SFRJ so razdeljene na dva sklopa in sicer na obveznosti do Londonskega kluba in 
obveznosti do Mednarodnega monetarnega sklada.

Konec leta 1991 je srednjeročni in dolgoročni zunanji dolg nekdanje SFRJ znašal 15 milijard USD, od tega alocirani 
del dolga 12 milijard USD, nealocirani del dolga pa 3 milijarde USD. Da bi lahko Republika Slovenija kot nova 
država dostopala do mednarodnih finančnih trgov, je morala urediti odnose z upniki iz tujine in sicer s članicami 
Pariškega kluba in članicami Londoskega kluba. Izhodišča za ureditev teh odnosov določa Ustavni zakon za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije iz leta 1991. V letu 2005 Republika 
Slovenija nima več obveznosti iz naslova Pariškega kluba.

Londonski klub predstavlja skupino tujih komercialnih bank, ki je z nekdanjo SFRJ sklenila več sporazumov, od 
katerih je najpomembnejši Novi finančni sporazum (New Financing Agreement) iz leta 1988, ki je urejal 
reprogramiranje obveznosti tedanjih jugoslovanskih poslovnih bank in nekdanje Narodne banke Jugoslavije. Na 
pogajanjih z Londonskim klubom je Republika Slovenija dosegla prevzem 18 % celotnega dolga in s tem izpustitev 
iz solidarnostne klavzule z ostalimi dolžniki iz tega sporazuma. Tako prevzeti dolg je Republika Slovenija takoj 
zamenjala za novega in zanj v letu 1996 izdala obveznice, ki bodo dokončno izplačane leta 2006.

Sukcesijska obveznost je tudi obveznost do Mednarodnega denarnega sklada iz naslova dodeljenih posebnih pravic 
črpanja, ki so se do leta 2000 poravnavale iz dobička Banke Slovenije, od leta 2001 naprej pa se te obveznosti 
plačujejo iz proračuna.

2. Pravne podlage

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011602 - Obveznosti iz naslova sukcesije so naslednje:

Zakon o prevzemu dela dolga po Novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike 
Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Ur. 1. RS, št 14/96),
Sklep o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v 
Mednarodnem denarnem skladu (Ur. 1. RS 38/93).
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3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje obveznosti iz naslova sukcesije.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s pogodbenimi določili 
sukcesijskih obveznosti. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem primeru Republika 
Slovenija izgubila zaupanje investitoijev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje zadolževala pod 
manj ugodnimi pogoji ali pa sploh ne.

1635 - Obresti - sukcesija SFRJ - Pariški klub in Londonski klub ter IMF

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Obresti - sukcesija SFRJ - Pariški klub in Londonski klub ter IMF se opravljajo 
izplačila vseh obresti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na tujih finančnih trgih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova obresti, ki bodo v letu 2005 dospele iz naslova obveznosti iz 
NFA obveznic ter obveznost do Mednarodnega denarnega sklada iz naslova dodeljenih posebnih pravic črpanja.

NFA obveznice so bile izdane v letu 1996 na osnovi Zakona o prevzemu dela dolga po Novem finančnem 
sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Ur. 1. RS, št. 14/96). 
Z izdajo obveznic v višini 812 milijonov USD (v dveh serijah skupaj 646,2 milijona USD in 255,5 milijona DEM) 
je Slovenija uresničila dogovor z Londonskim klubom komercialnih upnikov nekdanje SFRJ, s čimer je bila 
dosežena izpustitev vseh slovenskih dolžnikov iz še vedno veljavne mednarodne pogodbe NFA, ki vključuje 
solidarnostno klavzulo. Stanje obveznosti iz naslova prevzema dolga do Londonskega kluba se je do 30.6.2003 že 
zmanjšalo na 32,3 milijona USD in 17,4 milijona EUR in sicer zaradi predčasnega odplačila dela obveznic, 
financiranega s sredstvi na fiduciarnem računu v višini 125 milijonov USD njihove nominalne vrednosti, 
predčasnega odplačila serije 1 v letu 1998 v višini 329,4 milijonov USD in 124,9 milijonov DEM in rednega 
odplačevanja vseh obrokov glavnic. Obveznice se obrestujejo po variabilni obrestni meri libor + 0,4 % in dospejo 
leta 2006.

Obveznosti do Mednarodnega denarnega sklada so se v skladu s Sklepom o načinu vodenja poslov in poravnavanja 
obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Ur.l.RS št. 38/93) do leta 
2000 poravnavale iz dobička Banke Slovenije po potrditvi vsakoletnega zaključnega računa. V skladu s spremembo 
sklepa in pogodbo o načinu poravnavanja obveznosti iz naslova dodeljenih posebnih pravic črpanja pa se bodo 
obveznosti poravnavale iz proračuna na račun Banke Slovenije.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obresti, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev.

22011603 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

L Opis podprograma

Podprogram zajema odplačevanje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem kreditov in 
izdajanjem obveznic oziroma zakladnih menic v preteklih letih zaradi financiranja preteklih proračunov Republike 
Slovenije. Podprogram zajema tudi obveznosti, ki so nastale zaradi najemanja kreditov za potrebe financiranja 
temeljnih razvojnih programov obrambnih sil in obveznosti, ki bodo nastajale zaradi novega domačega zadolževanja 
v letu 2005.

2. Pravne podlage

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011603 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje so naslednje:

Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike 
Slovenije v letih 1994-2007 (Ur. 1. RS št 13/94,42/00 in 97/01),
Zakon o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Ur. 1. RS, št. 18/95),

- Zakon o javnih financah (Ur. 1. RS, št 79/99, 124/00, 79/01,30/02, 56/02 in 110/02),
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Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000) (Ur. 1. RS, št 9/2000), 
Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2002 in 2003 (Ur. 1. RS št 103/01), 
Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2003 in 2004 (Ur. 1. RS št 118/02 in 63/03), 
Zakon o določitvi nalog, kijih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi SIS (Ur. 1. SRS, št. 42/89).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Republike Slovenije, financiranje likvidnosti 
proračuna Republike Slovenije, servisiranje dolga, nastalega zaradi izpeljave nacionalnega programa izgradnje 
avtocest in temeljnih razvojnih programov obrambnih sil.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, 
uredbami in prospekti vrednostnih papirjev. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem 
primeru Republika Slovenija izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje 
zadolževala pod manj ugodnimi pogoji ali pa sploh ne.

4145 - Obresti - domači krediti - TRP

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N okviru proračunske postavke Obresti - domači krediti - TRP se opravljajo izplačila vseh obresti, ki dospejo v letu 
2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, ki jih je Republika Slovenija sklenila na podlagi Zakona o zagotavljanju 
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994 - 2007.

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
vzete predpostavke o gibanju inflacije v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na domačih finančnih trgih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova obresti za domače kredite, najete na osnovi Zakona o 
zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil v letih 1994 - 2007 (Ur. 1. RS, 
št.13/94,42/00 in 97/01) in Zakona o javnih financah (Ur. 1. RS, št.79/99,124/00,79/01,30/02, 56/02 in 110/02).

V letu 2002 so bili za izvedbo TRP programa najeti krediti v višini 15.850.000 tisoč SIT in sicer 9.550.000 tisoč SIT 
po variabilni obrestni meri TOM + 4,0%, ki se bo odplačeval do leta 2006 in 6.300.000 tisoč SIT po variabilni 
obrestni meri TOM + 2,5 % z dospelostjo glavnice v enem obroku v letu 2005.

V letu 2003 so bili najeti krediti za izvedbo TRP programa v višini 11.500.000 tisoč SIT in sicer 6.500.000 tisoč SIT 
po fiksni obrestni meri 7,75 % z dospelostjo glavnice v letu 2006 in 5.000.000 tisoč SIT po fiksni obrestni meri 
6,25% z dospelostjo glavnice v letu 2007. V istem letu so bili najeti za predčasno odplačilo TRP posojil krediti v 
višini 10.300.000 tisoč SIT in sicer v višini 6.850.000 tisoč SIT po ugodnejši fiksni obrestni meri 7,5% z dospelostjo 
v letu 2006 in v višini 3.450.000 tisoč SIT po ugodnejši fiksni obrestni meri 6,5% z dospelostjo v letu 2006.

Izračun obresti na tej postavki upošteva tudi zadolževanja za potrebe TRP do konca leta 2003 in v letu 2004.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obresti, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami.

1624 - Obresti za domače zadolževanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Obresti za domače zadolževanje se opravljajo izplačila vseh obresti, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev.

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev in inflacije v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na domačih 
finančnih trgih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova obresti, ki naj bi bile v letu 2005 izplačane iz naslova dospelih 
in nezastaranih obveznic, obresti iz naslova obveznic izdanih v letih 2000, 2001, 2002, 2003 in 2004, vnaprej 
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plačane obresti iz naslova novega zadolževanja v letu 2005, obveznosti iz naslova dolgoročnih posojil najetih v 
preteklih letih, katerih obveznosti dospejo v letu 2005 in obveznosti iz naslova financiranja kreditov za avtoceste, ki 
so bili najeti pred letom 1992 ter obveznosti iz naslova kratkoročnega zadolževanja.

Pri dospelih in nezastaranih obveznostih gre za izplačilo tistih obresti od obveznic, ki jih Republika Slovenija ni 
izplačala na dan dospelosti, ker nekateri imetniki obveznic niso zagotovili vseh potrebnih podatkov za izplačilo 
obresti, zastaralni rok dobe treh let od dneva dospelosti za plačilo teh obresti pa še ni potekel.

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2000 je na podlagi Zakona o 
javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99) in Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 
(22PRS2000) (Ur. 1. RS, št. 9/2000) Republika Slovenija v letu 2000 izdala triletne, petletne in desetletne obveznice, 
v skladu s programom financiranja državnega proračuna za leto 2000. V letu 2004 je potrebno izplačati obresti iz 
naslova obveznice RS 17 z dospelostjo glavnice v letu 2005 in obresti iz naslova obveznice RS 18 z dospelostjo 
glavnice v letu 2010. Obveznice RS17 so bile izdane v apoenih po 10.000 SIT v skupni višini 9.000.000 tisoč SIT, 
obveznice RS18 pa v apoenih po 100 EUR v višini 50.000.000 EUR. Obveznica RS17 se obrestuje pp variabilni 
obrestni meri TOM + 4,7%, obveznica RS 18 pa po obrestni meri 6%.

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2001 je na podlagi Zakona o 
javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99) Republika Slovenija v letu 2001 izdajala triletne, petletne in desetletne 
obveznice. V letu 2001 so tako bile izdane obveznice z oznakami RS22, RS23, RS24, RS25, RS26 in RS27. Triletna 
obveznica RS24 s končno dospelostjo v letu 2004 je bila izdana v višini 11.000.000 tisoč SIT, petletne obveznice 
RS22, RS25 in RS27 z dospelostjo glavnice v letu 2006 so bile izdane v skupni višini 33.000.000 tisoč SIT. 
Desetletni obveznice RS23 in RS26 z dospelostjo v letu 2011 pa sta bili izdani v višini 90.000.000 EUR. Obveznice 
RS22, RS24, RS25 in RS27 so izdane v apoenih po 10.000 SIT, obveznice RS23 in RS26 pa v apoenih po 100 
EUR. Obresti od obveznic RS22, RS24, RS25 in RS27 se obračunavajo na konformní način po variabilni obrestni 
meri TOM + 4,2 % (RS24), oziroma TOM + 4,7 % (RS22, RS25 in RS27). Obresti od desetletnih obveznic pa se 
obračunavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 6 % (RS23) oziroma 5,375 % (RS26) letno.

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2002 je na podlagi Zakona o 
javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99) Republika Slovenija v letu 2002 izdajala triletne, petletne, desetletne in 
petnajstletne obveznice. Tako so bile v letu 2002 izdane obveznice z oznakami RS28, RS29, RS31, RS32, RS34, 
RS35, RS36, RS37, RS38, RS40, RS41, RS42, RS43 in RS48. Triletne obveznice RS28, RS36 in RS42 z 
dospelostjo v letu 2005 so bile izdane v skupni višini 34.500.000 tisoč SIT. Petletne obveznice RS31, RS34, RS35, 
RS37, RS40, RS41, RS43 z dospelostjo v letu 2007 so bile izdane v skupni višini 93.457.680 tisoč SIT. Desetletne 
obveznice RS29, RS32, RS48 so bile izdane v skupni višini 138.856.500 EUR. Petnajstletna obveznica RS38 z 
dospelostjo v letu 2017 je bila izdana v višini 100.000.000 EUR. Obveznice RS28, RS31, RS34, RS35, RS36, RS37, 
RS40, RS41, RS42 in RS43 so izdane v apoenih po 10.000 SIT, obveznice RS29, RS32, RS38 in RS48 pa v apoenih 
po 100 EUR. Obresti od obveznic RS28, RS34, RS35, RS37, RS40 in RS41 se obračunavajo po variabilni obrestni 
meri, in sicer RS43 po TOM+3%, RS40 in RS41 po TOM + 3,9%, RS37 po TOM + 4%, RS28, RS34 in RS35 po 
TOM + 4,2 % in RS31 po TOM + 4,7%. Obresti od triletnih obveznic RS36 in RS42 se obračunavajo na po fiksni 
obrestni meri 9%. Obresti od desetletnih obveznic RS29 in RS32 se obračunavajo po fiksni obrestni meri 5,375%. 
Obresti od desetletne obveznice RS48 se obračunavajo po fiksni obrestni meri 4,75%. Obresti od petnajstletne 
obveznice RS38 pa se obračunavajo po fiksni obrestni meri 5,625%.

V izračunu obresti za domače zadolževanje so za leto 2005 zajete tudi predvidene obresti iz zadolževanja v letu 
2003, ki upoštavajo domače zadolževanje za odplačilo glavnic državnega dolga v letu 2003 in predvideni 
proračunski deficit v letu 2003. Prav tako so v izračunu obresti za domače zadolževanje za leto 2005 zajete tudi 
predvidene obresti iz novega zadolževanja v letu 2004, ki upoštavajo domače zadolževanje za odplačilo glavnic 
državnega dolga v letu 2004 in predvideni proračunski deficit v letu 2004.

Poleg tega so v tej postavki zajete predvidene vnaprej plačane obresti iz naslova zadolževanja v letu 2005, ki 
vključuje domače zadolževanje za odplačilo glavnic v letu 2005 in predvideni proračunski deficit v letu 2005. 
Zakonska osnova za planiranje teh obveznosti je Zakon o javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 
30/02) in Zakoni o izvrševanju proračuna za leta 2001,2002,2003 in 2004.

V znesku obresti za domače zadolževanje so planirane tudi obresti od najetih kreditov pri domačih pogodbenih 
upnikih za naslednje namene:

Po Zakonu o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Ur. 1. RS, št. 18/95), ki je bil 
osnova za sklenitev Pogodbe o načinu in roku povračila dolga ter povračilu plačanih provizij Splošni banki Koper, 
ima Republika Slovenija obveznost do Splošne banke Koper v višini 4.513.800 USD. Obveznost bo odplačana v 
letu 2006.

Za potrebe financiranja državnega proračuna v letu 2000, so bili na osnovi Zakona o javnih financah (Ur. 1. RS, št. 
79/99) pri slovenskih bankah črpani krediti v višini 6.600.000 tisoč SIT, od tega krediti v višini 3.600.000 tisoč SIT, 
ki so bili odplačani v letu 2003 in krediti v višini 3.000.000 tisoč SIT po variabilni obrestni meri TOM + 4,5%, ki se 
bodo odplačevali do leta 2005. Za potrebe financiranja državnega proračuna v letu 2001 so bili na osnovi Zakona o 
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javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99) pri slovenskih bankah Črpani krediti v višini 5.750.000 tisoč SIT, ki se bodo 
odplačevali do leta 2006. Del teh kreditov v višini 3.750.000 tisoč SIT po variabilni obrestni meri TOM + 4,2% bo 
odplačan v letu 2004, preostali del kreditov v višini 2.000.000 tisoč SIT po variabilni obrestni meri TOM + 4,7% se 
bo odplačeval do leta 2006. Za potrebe financiranja državnega proračuna v letu 2002 so bili na osnovi Zakona o 
javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) pri slovenskih bankah črpani krediti v višini 59.000 tisoč 
EUR, in sicer v višini 10.500 tisoč EUR po variabilni obrestni meri euribor + 0,225% z dospelostjo v letu 2005 in 
preostali del kreditov po variabilni obrestni meri euribor + 0,275% z dospelostjo v letu 2007.

Na postavki obresti za domače zadolževanje so planirane tudi obresti po kreditnih pogodbah z Novo Ljubljansko 
banko d.d. za izgradnjo avtocestnega omrežja. Obveznost do Nove Ljubljanske banke iz naslova deviznega kredita 
za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z Novim finančnim sporazumom (NFS) za del, ki se nanaša na 
obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement (APIE) v znesku 2.849.375 USD temelji 
na Zakonu o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi SIS (Ur. 1. SRS, št. 42/89). Kredit bo 
odplačan v letu 2008. Obveznost do Nove Ljubljanske banke po kreditu 1/88 - Citicorp za del, ki se nanaša na 
obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement (APIE) v znesku 497.837 USD temelji na 
Ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi SRS (Ur. 1. SRS, št 32/89). Kredit bo odplačan v letu 
2008.

Obveznosti na postavki obresti za domače zadolževanje vključujejo tudi obresti kratkoročnega zadolževanja. 
Ministrstvo za finance se kratkoročno zadolžuje za delno pokrivanje tekočega deficita in uravnavanje tekoče 
likvidnosti proračuna.

Ministrstvo za finance tudi za leto 2004 načrtuje nadaljevanje izdaj tri-, šest- in dvanajstmesečnih zakladnih menic. 
Strategija zadolževanja z zakladnimi menicami predvideva mesečno izdajanje trimesečnih zakladnih menic ter 
izdajanje šest in dvanajstmesečnih zakladnih menic vsak drugi mesec, pri čemer bi znašala povprečna emisija 
trimesečnih zakladnih menic 6,4 mrd SIT, šestmesečnih zakladnih menic 6,0 mrd SIT in dvanajstmesečnih 
zakladnih menic 5,7 mrd SIT.

Ministrstvo za finance bo poleg tri-, šest- in dvanajstmesečnih zakladnih menic v letu 2004 izdajalo tudi 
enomesečne zakladne menice. Pri izdajah sodeluje tudi Banka Slovenije in sicer z namenom razvoja denarnega trga. 
Enomesečne zakladne menice se izdajajo tedensko. V letu 2004 predpostavljamo povprečne izdaje enomesečnih 
zakladnih menic v višini 5 mrd SIT, tako da bo povprečno dnevno stanje nezapadlih enomesečnih zakladnih menic 
znašalo 20,0 mrd.

Ministrstvo za finance ima z Banko Slovénije sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju, po kateri se kupnina 
enomesečnih zakladnih menic po izdaji - v kolikor proračun teh sredstev ne potrebuje - deponira v Banko Slovenije 
po enaki obrestni meri, kot je bila dosežena na avkciji. Ta princip omogoča nevtralen dohodkovni učinek za 
proračun. Ministrstvo za finance lahko sredstva depozita iz naslova enomesečnih zakladnih menic tudi uporablja za 
likvidnost proračuna. Banka Slovenije plača obresti depozita iz naslova enomesečnih zakladnih menic glede na 
dnevna stanja depozita. V letu 2004 predvidevamo da bo pretežni del kupnine iz enomesečnih zakladnih menic 
vezan pri Banki Slovenije.

Nekajdnevno likvidnostno premoščanje neusklajenega gibanja prihodkov in odhodkov RS bo Ministrstvo za finance 
pokrivalo z najemanjem likvidnostnih posojil pri enotnem zakladniškem računu države.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obresti, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev.

22011604 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje

7. Opis podprograma

Podprogram zajema odplačevanje obveznosti iz naslova tujega zadolževanja z najemanjem kreditov in izdajo 
obveznic zaradi financiranja preteklih proračunov Republike Slovenije in zaradi potreb financiranja nacionalnega 
programa izgradnje avtocest Republika Slovenija s tujimi krediti najeti pred letom 1992.

2. Pravne podlage

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011604 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
tuje zadolževanje so naslednje:

Zakon o najetju posojila pri IBRD za prestrukturiranje podjetniškega sektorja EFSAL (Ur. 1. RS, št 46/93), 
Zakon o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove 
obstoječih magistralnih cest (Ur. 1. RS št. 32/94),
Zakon o najetju posojila pri IBRD za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (Ur. 1. RS, št. 
8/96),
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št 5/96, 78/97,87/97,34/98,91/98),
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- Zakon o najetju posojila pri IBRD za Slovenski ekološki projekt - GIS (Ur. 1. RS, št 31/96), 
Zakon o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj (Ur. 1. RS, št. 52/98),

- Zakon o javnih financah (Ur. I. RS, št 79/99,124/00,79/01 in 30/02),
Zakon o najetju posojila pri IBRD za posodobitev evidentiranja nepremičnin (Ur. 1. RS, št. 89/99), 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000) (Ur. 1. RS, št 9/2000), 
Zakon o najetju posojila pri IBRD za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v RS (Ur. 1. 
RS, št. 31/2000),
Zakon o najemu kredita pri EIB v znesku 20 milijonov evrov za financiranje ekološke sanacije Rudnika 
urana Žirovski vrh (Ur. 1. RS št. 58/02),
Zakon o določitvi nalog, kijih od 1.1.1990 opravljajo organi SIS (Ur. 1. SRS, št. 42/89).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Republike Slovenije in servisiranje dolga, nastalega zaradi 
izpeljave nacionalnega programa izgradnje avtocest. Zaradi izvedbe teh programov se je država v preteklosti 
zadolževala z najemanjem kreditov in izdajanjem vrednostnih papirjev. Obveznosti iz tega naslova so vključene v 
navedeni podprogram.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, 
uredbami in prospekti vrednostnih papirjev. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem 
primeru Republika Slovenija izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje 
zadolževala pod manj ugodnimi pogoji ali pa sploh ne.

1627 - Obresti za tuje zadolževanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Obresti za tuje zadolževanje se opravljajo izplačila vseh obresti, ki dospejo v letu 
2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev.

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev in inflacije v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na tujih finančnih 
trgih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova obresti dolgoročnih obveznic izdanih v tujini v preteklih letih 
za potrebe financiranja državnega proračuna in obresti iz naslova posojil najetih pri tujih upnikih za različne 
projekte.

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna je Republika Slovenija v preteklih 
letih izdala naslednje obveznice:

Prva Evroobveznica v EUR je bila izdana v letu 1998 v višini 500 milijonov EUR na podlagi Zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97). Izdaja obveznic je bila namenjena predčasnemu 
odplačilu vseh obveznosti iz NFA obveznic serije DEM/1 in USD/1, izdanih 11.06.1996 v skladu z Zakonom o 
prevzemu dela dolga po Novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic zaradi zamenjave tega dolga 
(Ur. 1. RS, št. 14/96). Predčasno odplačilo je bilo opravljeno v skladu s programom financiranja Republike Slovenije 
za leto 1998. Obresti od teh obveznic se obračunavajo po fiksni obrestni meri 5,375 % in izplačujejo vsakega 27.05., 
do vključno 27.05.2005, ko dospe v plačilo tudi glavnica obveznic.

V letu 1999 je Republika Slovenija na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št 
5/96,78/97, 87/97, 34/98,91/98) za potrebe financiranja proračuna 18.03.1999 izdala četrto Evroobveznico v skupni 
višini 400 milijonov EUR. Obresti od teh obveznic se obračunavajo po fiksni obrestni meri 4,875 %. Izplačujejo se 
vsakega 18.03., do vključno 18.032009, ko dospe v plačilo tudi glavnica obveznic.

V letu 2000 je na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. 1. RS, št 79/99) in na podlagi Zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000) (Ur. 1. RS, št. 9/2000) Republika Slovenija 24.03.2000 
izdala peto Evroobveznico v višini 400 milijonov EUR, 14.02.2001 pa v višini 100 milijonov EUR, tako da znaša 
trenutna velikost izdaje 500 milijonov EUR. Obresti od teh obveznic se obračunavajo po fiksni obrestni meri 6 %. 
Izplačujejo se vsakega 24.03., do vključno 24.03.2010, ko dospe v plačilo tudi glavnica obveznic.

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2001 je na podlagi Zakona o 
javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99) Republika Slovenija 11.04.2001 izdala šesto Evroobveznico v višini 450 
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milijonov EUR. Obresti od teh obveznic se obračunavajo po fiksni obrestni meri 5,375 %. Izplačujejo se vsakega 
11.04., do vključno 11.04.2011, ko dospe v plačilo tudi glavnica obveznic.

V postavki obresti za tuje zadolževanje so vključene tudi obresti od kreditov, ki jih je Republika Slovenija v 
preteklih letih najela pri mednarodnih finančnih institucijah za naslednje projekte:

Pri Svetovni banki za obnovo in razvoj je bilo najetih pet posojil. Posojilo v znesku USD 80.000.000 je bilo najeto v 
letu 1993 na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za prestrukturiranje podjetniškega sektorja EFSAL (Ur. 1. 
RS, št. 46/93), odplačano bo leta 2008. Posojilo v višini DEM 4.600.000 oz. 2.351.943,43 EUR je bilo najeto v letu 
1996 na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za Slovenski Ekološki projekt - GIS (Ur. 1. RS, št 31/96) in bo 
odplačano leta 2011. V istem letu je bilo na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za pripravo projektov za 

' realizacijo strategije namakanja (Ur. 1. RS, št 8/96) najeto tudi posojilo v višini USD 1.000.000, ki bo odplačano 
lete 2005.

Na podlagi Zakona o najetju posojila pri IBRD za posodobitev evidentiranja nepremičnin (Ur. 1. RS, št. 89/99) je 
Republika Slovenija v letu 1999 najela posojilo v višini 14.050.000 EUR po fiksni obrestni meri s tri letnim 
moratorijem na odplačilo glavnice, ki bo odplačano v letu 2014. V letu 2000 je bil sprejet tudi Zakon o najetju 
posojila pri IBRD za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v RS (Ur. 1. RS, št. 31/2000), na 
osnovi katerega je Republika Slovenija najela posojilo v višini 9.000.000,00 EUR s petletnim moratorijem na 
odplačilo glavnice. Posojilo bo odplačano v letu 2014.

Pri Evropski banki za obnovo in razvoj je bil najet kredit v višini USD 30.000.000 na osnovi Zakona o najetju 
kredita pri EBRD za prenovo magistralnih cest (Ur. 1. RS št.32/94), ki bo odplačan v letu 2009.

Pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj je na podlagi Zakona o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za 
socialni razvoj (Ur. 1. RS, št. 52/98) Republika Slovenija v letu 1999 najela posojilo v skupnem znesku SIT 
9.203.490.200, ki bo odplačano v letu 2012.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna za leto 1998 (Ur. 1. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98) je 
Republika Slovenija v novembru 1998 najela dve Schuldschein posojili v zneskih 50 milijonov DEM in 124,5 
milijonov DEM ( skupaj 89,2 milijona EUR ) po fiksnih obrestnih merah 5,56 % oz. 5,51 %. Glavnici obeh posojil 
zapadeta v enkratnem znesku leta 2006.

Na osnovi Zakona o najemu kredita pri EIB v znesku 20 milijonov evrov za financiranje ekološke sanacije Rudnika 
urana Žirovski vrh (Ur. 1. RS št. 58/02) je bila v letu 2002 sklenjena kreditna pogodba med Republiko Slovenijo in 

Evropsko investicijsko banko. Pogodba določa petletni moratorij na odplačilo glavnice. Posojilo bo odplačano v letu 
2021.

Na postavki so planirani tudi odhodki za plačilo obresti po sklenjenih kreditnih pogodbah z mednarodnimi 
finančnimi institucijami pred letom 1992 za izgradnjo avtocestnega omrežja.Gre za kredite najete pri Evropski 
investicijski banki v skupnem znesku 95.000.000 ECU. Zakonska osnova je Zakon o določitvi nalog, ki jih od 
1.1.1990 opravljajo organi SIS (Ur. 1. SRS, št. 42/89).

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki 
dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev.

22011605 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

/. Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v letu 2005 nastanejo v zvezi iz opravljenimi 
izplačili obresti in glavnice v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev na 
področju kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja. Hkrati se v okviru tega podprograma opravljajo tudi vsa 
izplačila stroškov, ki so povezani z izdajami dolgoročnih in kratkoročnih vrednostnih papirjev in kreditov.

2. Pravne podlage

Pravna podlaga za izvrševanje podprograma 22011605 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom je Zakon o 
javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99,124/00,79/01 in 30/02).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov kreditiranja oziroma omejitev teh stroškov na način, da bi bilo 
upravljanje z dolgom še vedno učinkovito. Pri tem ni bistveno nižanje stroškov za vsako ceno, saj bi to lahko 
povzročilo negativne posledice pri samem zadolževanju. Ker so stroški zelo raznoliki in za posamezen posel 
relativno nizki, je pomembno tudi agregiranje stroškov v skupine in obravnavanje vsake skupine posebej. Osnova za 
to je ekonomska klasifikacija.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki 
dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev.

1638 - Stroški kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke stroški kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja se opravljajo izplačila vseh 
stroškov, ki v letu 2005 nastanejo v zvezi iz opravljenimi izplačili obresti in glavnice v skladu s kreditnimi 
pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev.

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 

. vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev in inflacije v letu 2005 ter obstoječi stroškovniki pri KDD, borzi in 
ostalih ustreznih institucijah.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova stroškov, ki nastajajo pri servisiranju državnega dolga in 
drugih finančnih obveznosti državnega proračuna, in odhodki, ki so povezani z zadolževanjem doma in v tujini v 
letu 2005.

To so predvsem provizija Banke Slovenije za opravljanje plačilnega prometa, nadomestilo stroškov upnikom ob 
najemanju kreditov, stroški od nečrpanih kreditov, stroški plačilnega prometa korespondenčnih bank, stroški 
konverzije, stroški plačilnih agentov Republike Slovenije za izplačevanje obresti in glavnic obveznic, nadomestila 
stroškov Centralne klirinško depotne družbe za uvrščanje vrednostnih papirjev v centralni register, za vodenje 
registra vrednostnih papirjev in za izpisovanje imetnikov iz registra, pristojbine za uvrstitev vrednostnih papiijev v 
borzno kotacijo in nadomestila za vzdrževanje kotacije, stroški oglaševanja izdaj in drugega obveščanja o 
vrednostnih papirjih v medijih, stroški pravnega zastopanja in svetovanja, stroški oblikovanja in tiskanja prospektov 
obveznic, stroški provizije pooblaščenih vpisnikov pri prodaji zakladnih menic, stroški razvoja novih instrumentov 
kratkoročnega zadolževanja, stroški nadomestila za storitev vezave deviznih sredstev pri BS, stroški svetovalcev pri 
razvoju novih instrumentov likvidnostnega in kratkoročnega zadolževanja ter upravljanja z likvidnostjo v sistemu 
EZR države (pogodbe).

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh stroškov, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papiijev.

22011606 - Obveznosti iz naslova obveznic za posebne namene

1. Opis podprograma
r

N okviru podprograma so evidentirane obveznosti Republike Slovenije do imetnikov obveznic za plačilo 
odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja in imetnikom obveznic za 
plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja.

2. Pravne podlage

Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni 
zaplembe premoženja (Ur. 1. RS, št. 49/99),
Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (Ur.l.RS št 
84/99),
Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Ur. 1. RS št. 18/01),
Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb 
o določitvi odškodnine (Ur. 1. RS št. 60/01),
Uredba o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter 
izvrševanju odločb o določitvi odškodnine (Ur. 1. RS št. 30/02).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je servisiranje dolga nastalega zaradi financiranja odškodnin za zaplenjeno premoženje 
zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja in odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu z uredbami in prospekti 
vrednostnih papiijev.

1017 - Obresti RS 39

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Obresti RS39 se evidentirajo izplačila, ki jih v imenu Republike Slovenije opravlja 
Slovenska odškodninska družba na osnovi Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Ur. 1. 
RS št 18/01) in Uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju 
odločb o določitvi odškodnine (Ur. 1. RS št. 60/01) ter Uredbe o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo 
odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine (Ur. 1. RS št. 30/02)

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
vzete predpostavke o gibanju inflacije v letu 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Ur. 1. RS, št. 18/01) je 
Republika Slovenija 01.01.2002 izdala obveznice v apoenih nominalne vrednosti 10.000 SIT. Na osnovi Uredbe o 
dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju 
odločb o določitvi odškodnine (Ur. 1. RS št. 30/02) so bile navedene obveznice dne 11.04.2002 zamenjane za nove 
obveznice z nominalnim zneskom 1.000 SIT za apoen. Glavnica obveznic se bo odplačala v petih enakih letnih 
obrokih in sicer vsakega 15.09. od vključno 15.09.2004 do vključno 15.09.2008. Obresti od obveznic se bodo 
obračunavale po variabilni obrestni meri TOM + 1 %. Izplačevale se bodo vsakega 15.09. do vključno 15.09.2008.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil obveznosti, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu z uredbami.

1448 - Obresti - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N okviru proračunske postavke Obresti - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje se 
evidentirajo izplačila, ki jih v imenu Republike Slovenije opravlja Slovenska odškodninska družba na osnovi 
Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe 
premoženja (Ur. 1. RS, št. 49/99) in Uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine zaradi razveljavitve kazni 
zaplembe premoženja (Ur.l.RS št 84/99).

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
vzete predpostavke o gibanju inflacije v letu 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni 
zaplembe premoženja (Ur. 1. RS, št 49/99) je Republika Slovenija 01.02.2001 izdala obveznice z oznako RS21. 
Obveznice so bile izdane v apoenih nominalne vrednosti 10.000 SIT. Glavnica obveznic se odplačuje v petnajstih 
letnih obrokih, vsakega 01.03. do vključno 01.03.2015. Obresti od obveznic se obračunavajo po variabilni obrestni 
meri TOM + 1 %. Izplačevale se bodo vsakega 01.03., od vključno 01.03.2002 do vključno 01.03.2015.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil obveznosti, ki dospejo v 
letu 2005 skladno z zakonskimi določili.

23021601 - Rezerva Republike Slovenije 

1. Opis podprograma

Sredstva na tem podprogramu so namenjena za izvajanje programov pomoči v primerih naravnih nesreč.
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Za leto 2005 je pričakovati porabo teh sredstev iz naslova naravnih nesreč v letu 2004 in iz naslova nadaljevanja 
popotresne obnove Posočja.

2. Pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur.l.RS št. 75/03)
Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 
45/98,67/98,110/99)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99)
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02,63/03) 
sklepi vlade RS o zagotovitvi sredstev proračunske rezerve in ostali interventni zakoni sprejeti tekom leta.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročne cilje tega podprograma je sicer težko ovrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od nastanka in obsega 
naravnih nesreč, je pa namen tega podprograma vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje 

. in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Vladi RS bo omogočeno izvrševanje proračuna v delu, ki se tiče financiranja ukrepov za opravo posledic naravnih 
nesreč, v okviru pristojnosti, kijih določajo zgoraj navedene pravne podlage.

7640 - Rezerva Republike Slovenije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje programov pomoči v primerih naravnih nesreč. Za leto 2005 je 
pričakovati porabo teh sredstev iz naslova naravnih nesreč v letu 2004 in iz naslova nadaljevanja popotresne obnove 
Posočja.

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

Predlogi pravic porabe temeljijo na podlagi zakonov iz naslova naravnih nesreč.

23031601 - Splošna proračunska rezervacija

7. Opis podprograma

Sredstva na tem podprogramu so planirana v obsegu, ki naj bi Vladi RS omogočal izvrševanje proračuna RS za leto 
2005 v okviru pristojnosti, ki so določene z Zakonom o izvrševanju proračuna RS. Splošna proračunska rezervacija 
je v skladu z navedenim zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila 
zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v 
zadostnem obsegu.

2. Pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02,63/03) 
sklepi vlade RS o zagotovitvi sredstev splošne proračunske rezervacije.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zmanjšati porabo sredstev na tem podprogramu, h čemur bi pripomoglo natančno planiranje 
(pravočasno in v pravi vrednosti) odhodkov državnega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Vladi RS bo omogočeno izvrševanje proračuna v okviru pristojnosti, kijih določa Zakon o izvrševanju proračuna.

2238 - Sredstva za realizacijo zakona o sistemu plač

I ■ Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 in 72/03) se bo s 1. 1. 2004 
pričel uvajati nov način določanja in obračunavanja plač zaposlenim pri vseh proračunskih uporabnikih.

Z zakonom je predvideno tudi postopno usklajevanje razmerij med posameznimi plačilnimi podskupinami in 
zniževanje razpona med najvišjo in najnižjo osnovno plačo v obdobju med leti 2004 in 2008. V ta namen se bo 
skladno z zakonom od leta 2004 do 2008 vsako leto polovica obsega sredstev iz naslova dogovoijene uskladitve 
plač, kot posledica rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji, rasti cen življenjskih potrebščin na območju 
Evropske unije in rasti tečaja EURO/SIT, namenila za odpravo ugotovljenih nesorazmerij.
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V okviru proračunske postavke so rezervirana sredstva, ki so jih vladni proračunski uporabniki načrtovali za 
uveljavitev 50. člena zakona o sistemu plač v javnem sektoiju skladno z dogovorjenim načinom in višino 
usklajevanja osnovnih plač v letu 2005. Rezervirana sredstva bodo v letu 2005 razporejena vladnim proračunskim 
uporabnikom skladno z dogovorjenim načinom urejanja plačnih razmerij.

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

Sredstva so za leto 2005, skladno z dogovorjenim načinom in višino uskladitve osnovnih plač načrtovana v višini 
polovice osnove za uskladitev plač, in sicer 1,56 % do 1.7.2005 nato pa za 1,52 %.

7608 - Tekoča proračunska rezerva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Vladi RS bo omogočeno izvrševanje proračuna v okviru pristojnosti, kijih določa Zakon o izvrševanju proračuna.

3. Planirani indikatorji

Tekoča proračunska rezerva ne sme presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

24011601 - Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije

1. Opis podprograma

Tradicionalna lastna sredstva 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, 
prelevmanske dajatve za sladkor, isoglukozo in inulin, ki so dajatve proizvajalcev v sektorju sladkorja in se 
tudi uporabljajo za pokrivanje izdatkov v tem sektoiju.

2. Pravne podlage

Council Decision No 597/2000 of 29 September 2000 on the systém of the European Communities own 
resources, Officiai Journal L 253, 07/10/2000 P. 0042 - 0046.
Council Regulation No 1150/2000 of 22 May 2000 implementing Decision 94/728/EC, Euratom on the 
systém ofthe Communities own resources, Officiai Journal L 130, 31/05/2000 P. 0001 -0012. 
COUNCIL DECISION 2000/597/EC on the systém of the European Communities own resources; 
COUNCIL REGULATION (ECC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code;
COMMISSION REGULATION No 314/2002 laying down detailed rules for the application of the quota 
systém in the sugar sector;
COUNCIL REGULATION No 1260/2001 on the common Organisation of the markets in the Sugar sector.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije v letu 2005.

1618 - Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tradicionalna lastna sredstva 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, 
prelevmanske dajatve za sladkor, isoglukozo in inulin, ki so dajatve proizvajalcev v sektorju sladkorja in se 
tudi uporabljajo za pokrivanje izdatkov v tem sektoiju.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izhodišča in kazalci temeljijo na zaključkih pogajanj decembra 2002 v Kopenhagnu.

3. Planirani indikatorji

24011602 - Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost

1. Opis podprograma

Plačila sredstev izvirajo iz uporabe enotne davčne stopnje (0,5%), veljavne za vse države članice za sredstva iz 
naslova usklajene osnove davka na dodano vrednost. 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 lastna sredstva 
(ACOR) v mesecu aprilu 2004.

2. Pravne podlage

• Council Decision No 597/2000 of 29 September 2000 on the systém of the European Communities own 
resources, Officiai Journal L 253, 07/10/2000 P. 0042 - 0046.
Council Regulation No 1150/2000 of 22 May 2000 implementing Decision 94/728/EC, Euratom on the 
systém of the Communities own resources, Officiai Journal L 130, 31/05/2000 P. 0001 - 0012.
Council Regulation (Euratom, EEC) No 1553/89 of 29 May 1989 on the definitive uniform arrangements 
for thè collection of own resources accruing from value added tax

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije v letu 2005.

1619 - Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila sredstev izvirajo iz uporabe enotne davčne stopnje (0,5%), veljavne za vse države članice za sredstva iz 
naslova usklajene osnove davka na dodano vrednost 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 lastna sredstva 
(ACOR) v mesecu aprilu 2004.

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

Izhodišča in kazalci temeljijo na zaključkih pogajanj decembra 2002 v Kopenhagnu.

3. Planirani indikatorji

24011603 - Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka

1. Opis podprograma

Sredstva na osnovi bruto nacionalnega dohodka se uporabljajo kot prihodek Skupnosti za pokrivanje izdatkov takrat, 
ko so izčrpani vsi ostali viri financiranja. Izračuna se tako, da se pomnoži enotno stopnjo in vsoto BNP vseh držav 
članic. Delež tega vira iz leta v leto narašča na račun padajočega deleža tradicionalnih lastnih sredstev in sredstev iz 
DDV vira.

2- Pravne podlage

Council Decision No 597/2000 of 29 September 2000 on the systém of the European Communities own 
resources, Officiai Journal L 253,07/10/2000 P. 0042 - 0046.
Council Regulation No 1150/2000 of 22 May 2000 implementing Decision 94/728/EC, Euratom on the 
systém of the Communities own resources, Officiai Journal L 130,31/05/2000 P. 0001 - 0012.
Council Directi ve (Euratom, EEC) of 13 February 1989 on thè harmonization of thè compilation of gross 
national produci at market prices

Dolgoročni cilji podprograma

Izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije.

oktober2003 2623 poročevalec, št. 83/VIII



4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije v letu 2005.

1620 - Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na osnovi bruto nacionalnega dohodka se uporabljajo kot prihodek Skupnosti za pokrivanje izdatkov takrat, 
ko so izčrpani vsi ostali viri financiranja. Izračuna se tako, da se pomnoži enotno stopnjo in vsoto BNP vseh držav 
članic. Delež tega vira iz leta v leto narašča na račun padajočega deleža tradicionalnih lastnih sredstev in sredstev iz 
DDV vira.

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

Izhodišča in kazalci temeljijo na zaključkih pogajanj decembra 2002 v Kopenhagnu.

24011604 - Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije

1. Opis podprograma

Slovenija bo 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.

2. Pravne podlage

Council Decision No 597/2000 of 29 September 2000 on thè systém of the European Communities own 
resources, Officiai Journal L 253, 07/10/2000 P. 0042 - 0046.
Council Regulation No 1150/2000 of 22 May 2000 implementing Decision 94/728/EC, Euratom on the 
systém of the Communities own resources, Officiai Journal L 130,31/05/2000 P. 0001 - 0012.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije v letu 2005.

1621 - Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenija bo 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.

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

Izhodišča in kazalci temeljijo na zaključkih pogajanj decembra 2002 v Kopenhagnu.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

03021601 - Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami________________________ •

1. Opis podprograma

Izvajanje zunanje politike s področja Ministrstva za finance zajema zastopanje interesov Republike Slovenije v 
mednarodnih finančnih organizacijah, v katerih je Republika Slovenija članica (Svetovna banka, Mednarodni 
denarni sklad, Evropska banka za obnovo in razvoj, Medameriška razvojna banka, Razvojna banka Sveta Evrope), 
kot tudi v inštitucijah, s katerimi ima sklenjene sporazume o sodelovanju (Evropska investicijska banka in Nordijska 
investicijska banka).

i

Ministrstvo za finance je dolžno v imenu Republike Slovenije izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz vplačil 
delniškega kapitala in rezerv v navedene mednarodne finančne organizacije v skladu s statuti in sprejetimi 
usmeritvami teh organizacij, ki jih je Republika Slovenija sprejela ob vključitvi v članstvo.

2. Pravne podlage

Finančne posledice v podprogramu izvirajo iz naslednjih zakonskih aktov:

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj z aneksom (Uradni list 
RS št 5/91) in Zakon o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj 
(Uradni list RS 4/93),
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Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko o 
dejavnostih EIB v Sloveniji (Uradni list RS, MP, št 6/99).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je, da se z doslednim izpolnjevanjem obveznosti, ki izhajajo iz članstev v mednarodnih 
finančnih organizacijah, Republika Slovenija zagotovi visok ugled, s katerim bo na mednarodnih finačnih trgih 
mogoče pridobivanje ugodnih finančnih virov za financiranje in soficnanciranje projektov, ki so strateškega pomena 
za nadaljnji razvoj države.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2005 bo v okviru podprograma plačan obrok delniškega kapitala v Evropsko banko za obnovo in razvoj iz 
naslova prvega povečanja kapitala, v skladu z dogovorjeno dinamiko za leto 2005 pa bo vplačala tudi svoj prispevek 
v kapital in rezerve Evropske investicijske banke v višini 8,3 mio EUR.

8687 - Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenija ima v Evropski banki za obnovo in razvoj 4.196 delnic, vendar del delnic, ki izhaja iz prvega povečanja 
kapitala še ni v celoti plačan. Plačila iz tega naslova se bodo iztekla leta 2009.

Z dnem članstva v EU bo za Slovenijo obvezno tudi članstvo v Evropski investicijski banki, kar pomeni, da bo 
Slovenija dolžna vplačati ustrezen delež sredstev v kapital in rezerve te banke.

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

Pravno podlago za vplačila v Evropsko banko za obnovo in razvoj predstavljata Zakon o vpisu in vplačilu delnic v 
delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (Ur. 1. RS, št. 4/93; sklep Vlade RS št. 430-03/93-3/22-8, 
sprejet na 151. seji dne 29. 06. 1995 ter Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vpisu in vplačilu delnic v 
delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj, Ur. 1. RS št. 87/97.

Kriterij za višino vpisanega kapitala Evropske investicijske banke za vsako posamezno članico predstavlja relativni 
delež BDP članice v primerjavi z BDP vseh držav članic. Ta delež se upošteva tudi pri izračunu zneska potrebnega 
vplačila v rezerve EIB. Po izračunih EIB, ki temeljijo na predpostavki, da bo ob vstopu Slovenija v EU delež 
slovenskega BDP predstavljal okoli 0,24 % BDP EU, bo Republika Slovenija morala vpisati 379 milijonov EUR 
kapitala oziroma vplačati 19 milijonov EUR kapitala in 47 milijonov EUR rezerv.

Vplačila v kapital in rezerve EIB bodo izvršena v osmih enakih polletnih obrokih in sicer od 30. septembra 2004 do 
31. marca 2009, ob predpostavki, da bo RS postala članica EU do 1. junija 2004.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 bo iz navedene proračunske postavke plačan obrok delniškega kapitala v EBRD v višini 590.000 EUR 
iz naslova 1. povečanja kapitala. Slovenija bo kot nova članica EU vplačala drugi obrok sredstev v kapital in rezerve 
Evropske investicijske banke v višini 8,3 mio EUR.

4. Planirani indikatorji

S plačilom delnic Evropske banke za obnovo in razvoj bo Republika Slovenija ohranila vrednost kapitalske naložbe 
v tej banki, ki znaša 0,21 % celotnega kapitala banke.

Vplačilo sredstev v kapital in rezerve Evropske investicijske banke je predpogoj za pridobitev polnopravnega 
članstva v tej banki.

J-4021601 - Jamstva____________________________________________________________________

i■ Opis podprograma

Podprogram zajema odplačevanja obresti in glavnic jamstev Republike Slovenije, ki se unovčujejo in se nanašajo na 
podjetja, ki se trenutno nahajajo v postopkih prisilne poravnave in stečaja ter potencialne unovčitve nekaterih 
jamstev Republike Slovenije.

2- Pravne podlage

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 14021601 — Urejanje na področju fiskalne politike so sledeče:

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov 
(Ur. 1. RS, št. 69/94)
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3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je izpolnitev predvidenih izplačil vseh obresti in glavnic, ki bodo dospele iz naslova 
jamstev, ki se unovčujejo oziroma iz naslova potencialnih unovčitev jamstev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvedbeni cilj podprograma v letu 2005 je izpolnitev predvidenih izplačil vseh obresti in glavnic, ki dospejo v letu 
2005 iz naslova jamstev, ki se unovčujejo oziroma iz naslova potencialnih unovčitev jamstev.

6611 - Jamstva Republike Slovenije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke jamstva so zajeta odplačevanja obresti in glavnic jamstev Republike Slovenije, ki se 
unovčujejo in se nanašajo na podjetja, ki se trenutno nahajajo v postopkih prisilne poravnave in stečaja ter 
potencialne unovčitve nekaterih jamstev Republike Slovenije.

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev in inflacije v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na domačih in tujih 
finančnih trgih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Znesek unovčitev iz naslova jamstev v letu 2005 predvideva:

unovčitve jamstev Republike Slovenije, ki so se že unovčevala v letu 2002 in se nanašajo na podjetja, ki se 
trenutno nahajajo v postopkih prisilne poravnave in stečaja (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 (Ur. 1. RS, št. 69/94);

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačilo vseh obresti in glavnic, ki 
dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papiijev.

C - Račun financiranja

22011601 - Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje odplačevanje obveznosti iz naslova financiranja državnega dolga, ki je nastal na podlagi 
restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja v Republiki Sloveniji. Obveznosti se odplačujejo v skladu s 
pogodbami, uredbami oziroma prospekti obveznic. Osnova restrukturiranja je bilo prevzemanje obveznosti bank in 
podjetij ter izdaje in razdeljevanje obveznic v zameno za prevzete terjatve oziroma za lastniške deleže v podjetjih in 
bankah.

V delu obveznosti, ki so nastale na podlagi restrukturiranja podjetniškega sektoija, podprogram vključuje 
odplačevanje obveznosti od prevzetega dolga Slovenskih železnic doma in v tujini.

V delu obveznosti, ki so nastale na podlagi restrukturiranja bančnega sektorja, pa podprogram vključuje 
odplačevanje obveznosti od obveznic Republike Slovenije, izdanih za posebne namene. To so obveznice z oznakami 
RS10 in RS15. Obveznice RS10 so delno zamenjale obveznice RS04, ki so bile izdane zaradi neizplačanih deviznih 
vlog. Obveznice RS 15 pa so bile izdane z namenom zamenjave obveznic Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic, 
ki so se uporabljale v procesu sanacije bank zaradi slabih teijatev in negativnih tečajnih razlik. Dobili sta jih Nova 
kreditna banka Maribor d.d., in Nova Ljubljanska banka d.d., Republika Slovenija pa je v zameno prevzela lastniške 
deleže v teh dveh bankah. Pri vseh navedenih obveznicah gre za devizne vloge bank v Sloveniji iz časa bivše SFRJ, 
ki so bile deponirane pri Narodni banki Jugoslavije. Republika Slovenija je v zameno za izdane in razdeljene 
obveznice prevzela terjatve bank iz naslova omenjenih vlog do Narodne banke Jugoslavije.

V novembru 2002 in januarju ter marcu 2003 so bile predčasno odplačane in delno zamenjane vse obveznice 
RS151095 serije G do T na osnovi Uredbe o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznic Republike Slovenije serij 
RS151095S, RS151095T, RS151095P, RS151095R (Ur.l.RS, št. 83/02), Uredbe o predčasni izpolnitvi obveznosti iz 
obveznic Republike Slovenije serije RS151095G, RS151095H in RS151095L (Ur.LRS, št. 103/02) in Uredbe o 
predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznic Republike Slovenije serije RS151095I (Ur.lJ<S, šL 11/03). Tako 
podprogram iz naslova sanacijskih obveznic RS151095 vsebuje le še obveznosti iz obveznice RS15U in obveznosti 
iz RS44-47, ki so zamenjale obveznice RS151095 serije G-T.
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2. Pravne podlage

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011601 - Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in 
bančnega sektorja so naslednje:

Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo 
bank in hranilnic (Ur. 1. RS št. 59/95,30/98),
Zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. 1. RS, št. 68/97),

- Sklep Vlade Republike Slovenije št. 440-19/97-1 (N) z dne 31.07.1997,
Zakon o železniškem prometu (Ur. 1. RS št. 92/99, 11/01,33/01,110/02,56/03), 
Sklep Vlade Republike Slovenije št 447-01/2001-4 z dne 18.102002,

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je servisiranje dolga, nastalega zaradi procesa prestrukturiranja nekaterih podjetij in 
sanacij bank.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, 
uredbami in prospekti vrednostnih papirjev. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem 
primeru Republika Slovenija izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje 
zadolževala pod manj ugodnimi pogoji ali pa sploh ne.

1628 - Glavnica za domače prevzete dolgove

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Glavnica za domače prevzete dolgove se opravljajo izplačila vseh glavnic, ki 
dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev, ki jih je 
Republika Slovenija prevzela na podlagi pravnih podlag podprograma.

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev in inflacije v letu 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za odplačilo glavnic iz naslova domačih kreditov, ki sojih v preteklosti 
najele Slovenske železnice in glavnica iz naslova obveznice RS10 in RS45.

Dolg Slovenskih železnic je prevzela Republika Slovenija na osnovi Zakona o železniškem prometu (Ur. 1. RS št. 
92/99, 11/01, 33/01, 110/02, 56/03). Po pogodbi o prevzemu dolga med Republiko Slovenijo in Slovenskimi 
železnicami je v letu 2002 Republika Slovenija prevzela domači dolg Slovenskih železnic v višini 26,87 milijard 
SIT po stanju na dan 31.8.2002 in v letu 2003 dolg v višini 8,25 SIT. V letu 2003 je Republika Slovenija z 
zadolžitvijo po ugodnejši obrestni meri predčasno odplačala dolg v višini 20,5 mlrd SIT. Preostali del dolga se bo 
odplačeval do leta 2009.

Obveznico RS 10 je Ministrstvo za fmance ponudilo vsem imetnikom obveznic Republike Slovenije za prevzete 
obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog RS04 na podlagi Zakona o poravnavanju obveznosti iz 
neizplačanih deviznih vlog (Ur. 1. RS, št 68/97) in Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 440-19/97-1 (N). Za 
zamenjavo seje odločil del imetnikov, tako daje bila dne 15.10.1997 izdana obveznica RS10 v višini 52.189.610 
tisoč SIT. Obveznice RS 10 so bile izdane v apoenih po 10.000 SIT, obresti se obračunavajo po fiksni obrestni meri 
4,5 % od indeksirane vrednosti nedospele glavnice. Obresti in obrok glavnice se izplačujejo enkrat lemo do vključno 
31.05.2007, ko dospe v izplačilo še zadnji obrok glavnice.

Obveznice RS44-47, izdane v skupni višini 124.090.390 tisoč SIT, so bile zamenjane za obveznice RS151095 serije 
od G do T na osnovi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 447-01/2001-4 z dne 18.10.2002. Zamenjava je bila 
izvršena dne 08.11.2002 in sicer za 296.493 apoenov RS44, 1.211249 apoenov RS45, 4.848.850 apoenov RS46 in 
6.052.447 apoenov RS47. Obveznice so bile izdane v apoenih po 10.000 SIT. V letu 2005 dospe v plačilo triletna 
nominalna obveznica RS45, ki se obrestuje po fiksi obrestni meri 8,20%.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki 
dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev.
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1629 - Glavnica za tuje prevzete dolgove

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Glavnica za tuje prevzete dolgove se opravljajo izplačila vseh glavnic, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na tujih finančnih trgih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za odplačilo glavnic iz naslova nekaterih tujih kreditov, ki so jih v 
preteklosti najele Slovenske železnice pri Evropski investicijski banki, Evropski banki za obnovo in razvoj in KFW. 
Tuji dolg Slovenskih železnic, ki gaje na osnovi Zakona o železniškem prometu (Ur. 1. RS št. 92/99, 11/01, 33/01, 
110/02, 56/03) prevzela Republika Slovenija, znaša 31,29 milijard po stanju na dan 31.12.2001. Obveznosti pri 
Evropski investicijski banki bodo dokončno poravnane v obdobju 2004 - 2014, obveznosti pri Evropski banki za 
obnovo in razvoj v letu 2008 in obveznosti pri KFW v letu 2009.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki 
dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami.

22011602 - Obveznosti iz naslova sukcesije

1. Opis podprograma

Obveznosti iz naslova sukcesije SFRJ so razdeljene na dva sklopa in sicer na obveznosti do Pariškega kluba in 
obveznosti do Londonskega kluba.

Konec leta 1991 je srednjeročni in dolgoročni zunanji dolg nekdanje SFRJ znašal 15 milijard USD, od tega alocirani 
del dolga 12 milijard USD, nealocirani del dolga pa 3 milijarde USD. Da bi lahko Republika Slovenija kot nova 
država dostopala do mednarodnih finančnih trgov, je morala urediti odnose z upniki iz tujine in sicer s članicami 
Pariškega kluba in članicami Londonskega kluba. Izhodišča za ureditev teh odnosov določa Ustavni zakon za 
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije iz leta 1991. V letu 2005 
Republika Slovenija nima več obveznosti iz naslova Pariškega kluba.

Londonski klub predstavlja skupino tujih komercialnih bank, ki je z nekdanjo SFRJ sklenila več sporazumov, od 
katerih je najpomembnejši Novi finančni sporazum (New Financing Agreement) iz leta 1988, ki je urejal 
reprogramiranje obveznosti tedanjih jugoslovanskih poslovnih bank in nekdanje Narodne banke Jugoslavije. Na 
pogajanjih z Londonskim klubom je Republika Slovenija dosegla prevzem 18 % celotnega dolga in s tem izpustitev 
iz solidarnostne klavzule z ostalimi dolžniki iz tega sporazuma. Tako prevzeti dolg je Republika Slovenija takoj 
zamenjala za novega in zanj v letu 1996 izdala obveznice, ki bodo dokončno izplačane leta 2006.

2. Pravne podlage

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011602 - Obveznosti iz naslova sukcesije so naslednje:

Zakon o prevzemu dela dolga po Novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike 
Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Ur. 1. RS, št 14/96),

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje obveznosti iz naslova sukcesije. Zaradi izvedbe tega podprograma seje 
država v preteklosti zadolževala z najemanjem kreditov in izdajanjem vrednostnih papirjev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s pogodbenimi določili 
sukcesijskih obveznosti. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem primeru Republika 
Slovenija izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje zadolževala pod 
manj ugodnimi pogoji.

1633 - Glavnica - sukcesija SFRJ - Pariški klub in Londonski klub

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Glavnica - sukcesija SFRJ - Pariški klub in Londonski klub se opravljajo izplačila 
vseh glavnic, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev v letu 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za odplačilo glavnic, ki bodo v letu 2005 dospele iz naslova NFA 
obveznic.

NFA obveznice so bile izdane v letu 1996 na osnovi Zakona o prevzemu dela dolga po Novem finančnem 
sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Ur. L RS, št. 14/96). 
Z izdajo obveznic v višini 812 milijonov USD (v dveh serijah skupaj 646,2 milijona USD in 255,5 milijona DEM) 
je Slovenija uresničila dogovor z Londonskim klubom komercialnih upnikov nekdanje SFRJ, s čimer je bila 
dosežena izpustitev vseh slovenskih dolžnikov iz še vedno veljavne mednarodne pogodbe NFA, ki vključuje 
solidarnostno klavzulo. Stanje obveznosti iz naslova prevzema dolga do Londonskega kluba se je do 30.6.2003 že 
zmanjšalo na 32,3 milijona USD in 17,4 milijona EUR in sicer zaradi predčasnega odplačila dela obveznic, 
financiranega s sredstvi na fiduciarnem računu v višini 125 milijonov USD njihove nominalne vrednosti, 
predčasnega odplačila serije 1 v letu 1998 v višini 329,4 milijonov USD in 124,9 milijonov DEM in rednega 
odplačevanja vseh obrokov glavnic. Obveznice dospejo leta 2006.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki 
dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev.

22011603 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1. Opis podprograma

Podprogram zajema odplačevanje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem kreditov in 
izdajanjem obveznic oziroma zakladnih menic v preteklih letih zaradi financiranja preteklih proračunov Republike 
Slovenije. Podprogram zajema tudi obveznosti, ki so nastale zaradi najemanja kreditov za potrebe financiranja 
temeljnih razvojnih programov obrambnih sil in obveznosti, ki bodo nastajale zaradi novega domačega zadolževanja 
v letu 2005.

2. Pravne podlage

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011603 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje so naslednje:

Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike 
Slovenije v letih 1994-2007 (Ur. 1. RS št. 13/94,42/00 in 97/01),
Zakon o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Ur. 1. RS, št. 18/95),

- Zakon o javnih financah (Ur. 1. RS, št 79/99, 124/00,79/01,30/02,56/02 in 110/02),
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000) (Ur. 1. RS, št. 9/2000),
Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2002 in 2003 (Ur. 1. RS št. 103/01),
Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2003 in 2004 (Ur. 1. RS št. 118/02 in 63/03),
Zakon o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi SIS (Ur. 1. SRS, št. 42/89).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Republike Slovenije, financiranje likvidnosti 
proračuna Republike Slovenije, servisiranje dolga, nastalega zaradi izpeljave nacionalnega programa izgradnje 
avtocest in temeljnih razvojnih programov obrambnih sil.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, 
uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem 
primeru Republika Slovenija izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje 
zadolževala pod manj ugodnimi pogoji ali pa sploh ne.

4149 - Glavnica - domači krediti - TRP

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Glavnica - domači krediti - TRP se opravljajo izplačila vseh glavnic, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, ki jih je Republika Slovenija sklenila na podlagi Zakona o zagotavljanju 
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994 - 2007.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
vzete predpostavke o gibanju inflacije v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na domačih finančnih trgih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva iz naslova glavnic najetih kreditov na osnovi Zakona o zagotavljanju 
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil v letih 1994 - 2007 (Ur. 1. RS, št 13/94, 42/00 . 
in 97/01) in Zakona o javnih financah (Ur. 1. RS, št.79/99,124/00, 79/01,30/02, 56/02 in 110/02).

V letu 2002 so bili za izvedbo TRP programa najeti krediti v višini 15.850.000 tisoč SIT in sicer 9.550.000 tisoč SIT 
po variabilni obrestni meri TOM + 4,0%, ki se bo odplačeval do leta 2006 in 6.300.000 tisoč SIT po variabilni 
obrestni meri TOM + 2,5 % z dospelostjo glavnice v enem obroku v letu 2005.

V letu 2003 so bili najeti krediti za izvedbo TRP programa v višini 11.500.000 tisoč SIT in sicer 6.500.000 tisoč SIT 
po fiksni obrestni meri 7,75 % z dospelostjo glavnice v letu 2006 in 5.000.000 tisoč SIT po fiksni obrestni meri 
6,25% z dospelostjo glavnice v letu 2007. V istem letu so bili najeti za predčasno odplačilo TRP posojil krediti v 
višini 10.300.000 tisoč SIT in sicer v višini 6.850.000 tisoč SIT po ugodnejši fiksni obrestni meri 7,5% z dospelostjo 
v letu 2006 in v višini 3.450.000 tisoč SIT po ugodnejši fiksni obrestni meri 6,5% z dospelostjo v letu 2006.

Izračun glavnic na tej postavki upošteva tudi zadolževanja za potrebe TRP do konca leta 2003 in v letu 2004.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki 
dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami.

1623 - Glavnica za domače zadolževanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Glavnica za domače zadolževanje se opravljajo izplačila vseh glavnic, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papitjev.

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev in inflacije v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na domačih 
finančnih trgih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva iz naslova glavnic, ki naj bi bile v letu 2005 izplačane iz naslova dospelih 
in nezastaranih obveznic, glavnic obveznic izdanih v letu 2000 in 2002, glavnic dolgoročnih posojil najetih v 
preteklih letih, ki dospejo v letu 2005 in glavnic iz naslova kreditov za avtoceste, ki so bili najeti pred letom 1992 ter 
glavnic iz naslova kratkoročnega zadolževanja.

Pri dospelih in nezastaranih obveznostih gre za izplačilo tistih glavnic od obveznic, ki jih Republika Slovenija ni 
izplačala na dan dospelosti, ker nekateri imetniki obveznic niso zagotovili vseh potrebnih podatkov za izplačilo 
glavnic, zastaralni rok dobe petih let od dneva dospelosti za plačilo teh glavnic pa še ni potekel.

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2000 je na podlagi Zakona o 
javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99) in Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 
(ZEPRS2000) (Ur. 1. RS, št. 9/2000) Republika Slovenija v letu 2000 izdala triletne, petletne in desetletne obveznice, 
v skladu s programom financiranja državnega proračuna za leto 2000. V letu 2005 zapade v izplačilo glavnica iz 
naslova obveznice RS17, ki so bile izdane v apoenih po 10.000 SIT v skupni višini 9.000.000 tisoč SIT.

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2002 je na podlagi Zakona o 
javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99) Republika Slovenija v letu 2002 izdajala triletne, petletne, desetletne in 
petnajstletne obveznice. Tako so bile v letu 2002 izdane obveznice z oznakami RS28, RS29, RS31, RS32, RS34, 
RS35, RS36, RS37, RS38, RS40, RS41, RS42, RS43 in RS48. Triletne obveznice RS28, RS36 in RS42 z 
dospelostjo v letu 2005 so bile izdane v skupni višini 34.500.000 tisoč SIT v apoenih po 10.000 SIT.

V znesku glavnica za domače zadolževanje so planirane tudi glavnice od najetih kreditov pri domačih pogodbenih 
upnikih za naslednje namene:

Po Zakonu o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Ur. 1. RS, št. 18/95), kije bil 
osnova za sklenitev Pogodbe o načinu in roku povračila dolga ter povračilu plačanih provizij Splošni banki Koper, 

poročevalec, št. 83/VIII 2630 13.



ima Republika Slovenija obveznost do Splošne banke Koper v višini 4.513.800 USD. Obveznost bo odplačana v 
letu 2006.

Za potrebe financiranja državnega proračuna v letu 2000, so bili na osnovi Zakona o javnih financah (Ur. 1. RS, št. 
79/99) pri slovenskih bankah črpani krediti v višini 6.600.000 tisoč SIT, od tega krediti v višini 3.600.000 tisoč SIT, 
ki so bili odplačani v letu 2003 in krediti v višini 3.000.000 tisoč SIT po variabilni obrestni meri TOM + 4,5%, ki se 
bodo odplačevali do leta 2005. Za potrebe financiranja državnega proračuna v letu 2001 so bili na osnovi Zakona o 
javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99) pri slovenskih bankah črpani krediti v višini 5.750.000 tisoč SIT, ki se bodo 
odplačevali do leta 2006. Del teh kreditov v višini 3.750.000 tisoč SIT po variabilni obrestni meri TOM + 4,2% bo 
odplačan v letu 2004, preostali del kreditov v višini 2.000.000 tisoč SIT po variabilni obrestni meri TOM + 4,7% se 
bo odplačeval do leta 2006. Za potrebe financiranja državnega proračuna v letu 2002 so bili na osnovi Zakona o 
javnih financah (Ur. 1. RS, št 79/99, 124/00 in 79/01) pri slovenskih bankah črpani krediti v višini 59.000 tisoč 
EUR, in sicer v višini 10.500 tisoč EUR po variabilni obrestni meri euribor + 0,225% z dospelostjo v letu 2005 in 
preostali del kreditov po variabilni obrestni meri euribor + 0,275% z dospelostjo v letu 2007.

Na postavki glavnica za domače zadolževanje so planirane tudi glavnice po kreditnih pogodbah z Novo Ljubljansko 
banko d.d. za izgradnjo avtocestnega omrežja. Obveznost do Nove Ljubljanske banke iz naslova deviznega kredita 
za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z Novim finančnim sporazumom (NFS) za del, ki se nanaša na 
obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement (APIE) v znesku 2.849.375 USD temelji 
na Zakonu o določitvi nalog, kijih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi SIS (Ur. L SRS, št 42/89). Kredit bo 
odplačan v letu 2008. Obveznost do Nove Ljubljanske banke po kreditu 1/88 - Citicorp za del, ki se nanaša na 
obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement (APIE) v znesku 497.837 USD temelji na 
Ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi SRS (Ur. 1. SRS, št. 32/89). Kredit bo odplačan v letu 
2008.

Obveznosti na postavki glavnica za domače zadolževanje vključujejo tudi glavnice kratkoročnega zadolževanja. 
Ministrstvo za finance se kratkoročno zadolžuje za delno pokrivanje tekočega deficita in uravnavanje tekoče 
likvidnosti proračuna.

Ministrstvo za finance tudi za leto 2004 načrtuje nadaljevanje izdaj tri-, šest- in dvanajstmesečnih zakladnih menic. 
Strategija zadolževanja z zakladnimi menicami predvideva mesečno izdajanje trimesečnih zakladnih menic ter 
izdajanje šest in dvanajstmesečnih zakladnih menic vsak drugi mesec, pri čemer bi znašala povprečna emisija 
trimesečnih zakladnih menic 6,4 mrd SIT, šestmesečnih zakladnih menic 6,0 mrd SIT in dvanajstmesečnih 
zakladnih menic 5,7 mrd SIT.

Ministrstvo za finance bo poleg tri-, šest- in dvanajstmesečnih zakladnih menic v letu 2004 izdajalo tudi 
enomesečne zakladne menice. Pri izdajah sodeluje tudi Banka Slovenije in sicer z namenom razvoja denarnega trga. 
Enomesečne zakladne menice se izdajajo tedensko. V letu 2004 predpostavljamo povprečne izdaje enomesečnih 
zakladnih menic v višini 5 mrd SIT, tako da bo povprečno dnevno stanje nezapadlih enomesečnih zakladnih menic 
znašalo 20,0 mrd.

Ministrstvo za finance ima z Banko Slovenije sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju, po kateri se kupnina 
enomesečnih zakladnih menic po izdaji - v kolikor proračun teh sredstev ne potrebuje - deponira v Banko Slovenije 
po enaki obrestni meri, kot je bila dosežena na avkciji. Ta princip omogoča nevtralen dohodkovni učinek za 
proračun. Ministrstvo za finance lahko sredstva depozita iz naslova enomesečnih zakladnih menic tudi uporablja za 
likvidnost proračuna. Banka Slovenije plača obresti depozita iz naslova enomesečnih zakladnih menic glede na 
dnevna stanja depozita. V letu 2004 predvidevamo da bo pretežni del kupnine iz enomesečnih zakladnih menic 
vezan pri Banki Slovenije.

Nekajdnevno likvidnostno premoščanje neusklajenega gibanja prihodkov in odhodkov RS bo Ministrstvo za finance 
pokrivalo z najemanjem likvidnostnih posojil pri enotnem zakladniškem računu države.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki 
dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev.

22011604 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje

1. Opis podprograma

Podprogram zajema odplačevanje obveznosti iz naslova tujega zadolževanja z najemanjem kreditov in izdajo 
obveznic zaradi financiranja preteklih proračunov Republike Slovenije in zaradi potreb financiranja nacionalnega 
programa izgradnje avtocest Republika Slovenija s tujimi krediti najeti pred letom 1992.

2. Pravne podlage

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011604 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
tuje zadolževanje so naslednje:
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Zakon o najetju posojila pri IBRD za prestrukturiranje podjetniškega sektorja EFSAL (Ur. 1. RS, št 46/93), 
Zakon o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove 
obstoječih magistralnih cest (Ur. 1. RS št. 32/94),
Zakon o najetju posojila pri IBRD za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (Ur. 1. RS, št 
8/96),
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št 5/96,78/97,87/97,34/98,91/98),
Zakon o najetju posojila pri IBRD za Slovenski ekološki projekt - GIS (Ur. 1. RS, št. 31/96),

- Zakon o javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99,124/00,79/01 in 30/02),
- Zakon o najetju posojila pri IBRD za posodobitev evidentiranja nepremičnin (Ur. L RS, št. 89/99), 

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000) (Ur. 1. RS, št 9/2000), 
Zakon o najetju posojila pri IBRD za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v RS (Ur. 1. 
RS, št 31/2000),
Zakon o določitvi nalog, kijih od 1.1.1990 opravljajo organi SIS (Ur. L SRS, št. 42/89).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Republike Slovenije in servisiranje dolga, nastalega zaradi 
izpeljave nacionalnega programa izgradnje avtocest. Zaradi izvedbe teh programov se je država v preteklosti 
zadolževala z najemanjem kreditov in izdajanjem vrednostnih papirjev. Obveznosti iz tega naslova so vključene v 
navedeni podprogram.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, 
uredbami in prospekti vrednostnih papnjev. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem 
primeru Republika Slovenija izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje 
zadolževala pod manj ugodnimi pogoji ali pa sploh ne.

1625 - Glavnica za tuje zadolževanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Glavnica za tuje zadolževanje se opravljajo izplačila vseh glavnic, ki dospejo v letu 
2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev, ki jih je Republika Slovenija 
izvršila na podlagi pravnih podlag.

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev v letu 2005 na tujih finančnih trgih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za glavnice iz naslova dolgoročnih obveznic izdanih v tujini v preteklih 
letih za potrebe financiranja državnega proračuna in glavnice iz naslova posojil najetih pri tujih upnikih za različne 
projekte.

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna je Republika Slovenija v preteklih 
letih izdala naslednje obveznice:

Prva Evroobveznica v EUR je bila izdana v letu 1998 v višini 500 milijonov EUR na podlagi Zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97). Izdaja obveznic je bila namenjena predčasnemu 
odplačilu vseh obveznosti iz NFA obveznic serije'DEM/1 in USD/1, izdanih 11.06.1996 v skladu z Zakonom o 
prevzemu dela dolga po Novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic zaradi zamenjave tega dolga 
(Ur. 1. RS, št. 14/96). Predčasno odplačilo je bilo opravljeno v skladu s programom financiranja Republike Slovenije 
za leto 1998. Obresti od teh obveznic se obračunavajo po fiksni obrestni meri 5,375 % in izplačujejo vsakega 27.05., 
do vključno 27.05.2005, ko dospe v plačilo tudi glavnica obveznic.

V postavki glavnica za tuje zadolževanje so vključene tudi glavnice od kreditov, ki jih je Republika Slovenija v 
preteklih letih najela pri mednarodnih finančnih institucijah za naslednje projekte:

Pri Svetovni banki za obnovo in razvoj je bilo najetih pet posojil. Posojilo v znesku USD 80.000.000 je bilo najeto v 
letu 1993 na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za prestrukturiranje podjetniškega sektorja EFSAL (Ur. 1. 
RS, št. 46/93), odplačano bo leta 2008. Posojilo v višini DEM 4.600.000 oz. 2.351.943,43 EUR je bilo najeto v letu 
1996 na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za Slovenski Ekološki projekt - GIS (Ur. 1. RS, št 31/96) in bo 
odplačano leta 2011. V istem letu je bilo na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za pripravo projektov za 
realizacijo strategije namakanja (Ur. 1. RS, št. 8/96) najeto tudi posojilo v višini USD 1.000.000, ki bo odplačano 
leta 2005. Na podlagi Zakona o najetju posojila pri IBRD za posodobitev evidentiranja nepremičnin (Ur. 1. RS, št. 
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89/99) je Republika Slovenija v letu 1999 najela posojilo v višini 14.050.000 EUR po fiksni obrestni meri s tri 
letnim moratorijem na odplačilo glavnice, ki bo odplačano v letu 2014.

Pri Evropski banki za obnovo in razvoj je bil najet kredit v višini USD 30.000.000 na osnovi Zakona o najetju 
kredita pri EBRD za prenovo magistralnih čest (Ur. 1. RS št.32/94), ki bo odplačan v letu 2009. V letu 2000 je bil 
sprejet tudi Zakon o najetju posojila pri IBRD za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v RS 
(Ur. 1. RS, št 31/2000), na osnovi katerega je Republika Slovenija najela posojilo v višini 9.000.000,00 EUR s 
petletnim moratorijem na odplačilo glavnice. Posojilo bo odplačano v letu 2014.

Na postavki so planirane tudi glavnice po sklenjenih kreditnih pogodbah z mednarodnimi finančnimi institucijami 
pred letom 1992 za izgradnjo avtocestnega omrežja.Gre za kredite najete pri Evropski investicijski banki v skupnem 
znesku 95.000.000 ECU. Zakonska osnova je Zakon o določitvi nalog, kijih od 1.1.1990 opravljajo organi SIS (Ur.
1. SRS, št. 42/89).

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki 
dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papiijev.

22011606 - Obveznosti iz naslova obveznic za posebne namene

1. Opis podprograma

V okviru podprograma so evidentirane obveznosti Republike Slovenije do imetnikov obveznic za plačilo 
odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja in imetnikom obveznic za 
plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja.

2. Pravne podlage

Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni 
zaplembe premoženja (Ur. 1. RS, št. 49/99),
Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (Ur.l.RS št. 
84/99),
Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Ur. 1. RS št. 18/01 ),
Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb 
o določitvi odškodnine (Ur. 1. RS št. 60/01),

- Uredba o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter 
izvrševanju odločb o določitvi odškodnine (Ur. 1. RS št 30/02).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je servisiranje dolga nastalega zaradi financiranja odškodnin za zaplenjeno premoženje 
zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja in odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu z uredbami in prospekti 
vrednostnih papirjev.

4316 - Glavnica ? obveznice (SOD) za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega 

nasilja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Glavnica - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega 
nasilja se evidentirajo izplačila, ki jih v imenu Republike Slovenije opravlja Slovenska odškodninska družba na 
osnovi Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Ur. 1. RS št. 18/01) in Uredbe o izdaji 
obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine 
(Ur. 1. RS št. 60/01) ter Uredbe o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in 
povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine (Ur. 1. RS št. 30/02)

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Ur. 1. RS, št 18/01) je 
Republika Slovenija 01.01.2002 izdala obveznice v apoenih nominalne vrednosti 10.000 SIT. Na osnovi Uredbe o 
dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju 
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odločb o določitvi odškodnine (Ur. 1. RS št. 30/02) so bile navedene obveznice dne 11.04.2002 zamenjane za nove 
obveznice z nominalnim zneskom 1.000 SIT za apoen. Glavnica obveznic se bo odplačala v petih enakih letnih 
obrokih in sicer vsakega 15.09. od vključno 15.09.2004 do vključno 15.09.2008.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil obveznosti, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu z uredbami.

2048 - Glavnica - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Glavnica - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje se 
evidentirajo izplačila, ki jih v imenu Republike Slovenije opravlja Slovenska odškodninska družba na osnovi 
Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe 
premoženja (Ur. 1. RS, št 49/99) in Uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine zaradi razveljavitve kazni 
zaplembe premoženja (Ur.l.RS št. 84/99).

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni 
zaplembe premoženja (Ur. 1. RS, št. 49/99) je Republika Slovenija 01.02.2001 izdala obveznice z oznako RS21. 
Obveznice so bile izdane v apoenih nominalne vrednosti 10.000 SIT. Glavnica obveznic se odplačuje v petnajstih 
letnih obrokih, vsakega 01.03. do vključno 01.03.2015.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil obveznosti, ki dospejo v 
letu 2005 skladno z zakonskimi določili.

A - Bilanca odhodkov

02041601 - Davčna administracija

1. Opis podprograma

Poslanstvo oziroma ključne naloge Davčne uprave so:

učinkovito pobiranje davkov v dobro države in njenih državljanov s korektnim odnosom do davčnih 
zavezancev;
izpopolnjevanje sodobnih informacijskih tehnologij;
večanje obsega, izboljševanje metod in uvajanje novih metod davčnega nadzora in izteijave; 
izboljševanje servisa davčnih zavezancev; .
doseči enako obravnavo vseh zavezancev;
zagotoviti primerne prostore in sodobne tehnološke delovne razmere s skladu s finančnimi možnostmi; 
doseči čim višjo raven prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti;
doseči večje zaupanje javnosti v dejavnost davčne službe ter 
večja pozornost neplačnikom davkov.

2. Pravne podlage

Zakonodaja:

- Zakon o davčni službi (UL RS, št.18/96,36/96,87/97,48/98,26/99,85/00,79/01)
- Zakon o davčnem postopku (UL RS 18/96,78/96,87/97,35/98,82/98,91/98,108/99,97/01)
- Zakon o dohodnini (UL RS 71/93,2/94,1/95,2/95,7/95,14/96,44/96,68/96,19/03)

Zakon o izjemnem znižanju davčne obveznosti (UL RS 44/00)
Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS 89/98,30/01,67/02)

- Zakon o davku od dobička pravnih oseb (UL RS 72/93,20/95,34/96,27/98,50/02,108/02,14/03)
Zakon o davku na promet nepremičnin (UL RS 57/99, 67/02)
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Zakon o posebnem davku na določene prejemke (UL RS 72/93,22/94,45/95,12/96, 82/97) 
Zakon o davku na motoma vozila (UL RS 52/99)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Na podlagi poslanstva Davčne uprave so dolgoročni cilji naslednji:

učinkovito pobiranje davkov v dobro države in njenih državljanov s korektnim odnosom do davčnih 
zavezancev 
poenostavitev davčnih postopkov 
večanje obsega, izboljševanje in uvajanje novih metod davčnega nadzora in izterjave 
izboljševanje servisiranja davčnih zavezancev 
izpopolnjevanje in uvajanje sodobnih informacijskih tehnologij
aktivno sodelovanje na področju priprave davčnih predpisov, zlasti v delu, ki določa davčne postopke in 
kaznovanje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2005 Davčna uprava RS načrtuje naslednje cilje opredeljene v letnem načrtu:

doseganje večje ekonomičnosti pobiranja davkov, izražene v deležu porabljenih sredstev za delo glede na 
letni načrt pobranih davkov in drugih obveznih dajatev
doseganje višje ravni sprotnega in naknadnega davčnega nadzora obračunavanje in plačevanja davčnih 
obveznosti
doseganje planiranega deleža dodatno ugotovljenih obveznosti na inšpekcijski pregled s stalnim 
spremljanjem delovanja in usposabljanjem davčnih inšpektoijev ter nadaljnjim razvojem sistema za 
odkrivanje in preprečevanje davčnih utaj 
doseganje planiranega deleža plačil iz naslova prisilne izterjave
nadaljevanje reorganizacije davčnih uradov s prenosom temeljnih davčnih nalog iz izpostav na davčne 
urade v skladu s sredstvi planiranimi v projektih v načrtu razvojnih programov za leto 2005 
nadaljevanje začetih projektov informatizacije in projektov s področja zagotavljanja delovnih pogojev v 
skladu z dinamiko iz načrta razvojnih programov 
izvajanje restriktivne in premišljene politike zaposlovanja v okviru kadrovskega načrta 
povečan obseg in kvaliteta izobraževanja zaposlenih 
nadaljnja nadgradnja in realizacija vzpostavljenega sistema notranjega finančnega nadzora.

3030 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače zaposlenih v Davčni upravi Republike Slovenije, predvidenih s kadrovskim načrtom, so planirana 
v višini 12.992.665 tisoč SIT.

V skladu s predlogom kadrovskega načrta za leto 2005 se planira na dan 31.12.2005 2555 zaposlenih za nedoločen 
čas. Število zaposlenih smo zmanjšali za 1 odstotek in povečali za 12 štipendistov Vlade RS.

Na postavki so planirana tudi sredstva za premije KDPZ, in sicer v višini 228.711 tisoč SIT v skladu z Aneksom h 
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (UL RS 73/03).

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

Predlog pravice porabe sredstev za plače je usklajen s številom zaposlenih, predvidenih s kadrovskim načrtom in 
upoštevana osnova za uskladitev osnovnih plač od julija 2005 v višini 1,52 % oz. polovice osnove določene skladno 
s 50. členom zakona o sistemu plač v javnem sektorju in z Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač 
ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005.

Višina pravice porabe regresa za letni dopust je planirana za 2579 zaposlenih (zaposleni za nedoločen in določen 
čas) v določeni višini 144.700 SIT na zaposlenega.

Obseg pravice porabe premij KDPZ je izračunan za obdobje 1.1.2005 - 31.12.2005. V izračunu skupne pokojninske 
premije je upoštevana minimalna premija v višini 4600 SIT in povečana od 1.8.2005 za 3,04 % in dodatna premija 
glede na delovno dobo zaposlenega.

3. Planirani indikatorji

Planirano število zaposlenih v letu 2005 (zaposleni za nedoločen in določen čas) je znižano za 1% glede na stanje ob 
koncu predhodnega leta.
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3354 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za financiranje materialnih stroškov redne dejavnosti Davčne uprave Republike Slovenije so planirana v 
višini 5.126.000 tisoč SIT. Pretežni del materialnih stroškov izhaja iz naslova poštnih stroškov, stroškov tiskovin in 
tiskanja odločb, stroškov pisarniškega poslovanja, stroškov računalniških storitev za podporo poslovanju, stroškov 
najemnin za poslovne prostore, stroškov varovanja ter tekočih obratovalnih stroškov poslovnih prostorov.

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

Izračuni predloga obsega pravic porabe temeljijo na dejanski realizaciji po pogodbah predhodnega leta za blago in 
storitve, ki predstavljajo stalne stroške za opravljanje redne dejavnosti v okviru podprograma davčna administracija, 
povečani za 3,3 % skladno s splošnim pravilom. Za obveznosti iz novih zakonskih nalog, predvsem iz naslova 
vstopa v EU, bomo sredstva zagotavljali z varčevalnimi ukrepi v okviru stroškov stalnih nalog.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru postavke vodimo letne projekte - Analitika PU, za program izobraževanja zaposlenih v Davčni upravi - 
projekt IZO višini 71.000 tisoč SIT ter za programe, kjer nastajajo izdatki za blago in storitve pri podpori projektom 
Načrta razvojnih programov.

4. Planirani indikatorji

Financiranje izdatkov za blago in storitve izvajanja redne dejavnosti v obsegu odobrenih pravic porabe.

2848 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Davčna uprava načrtuje v okviru proračunske postavke 2848 - investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
organov sredstva v višini 2.357.084 tisoč SIT. Od tega za realizacijo projektov informatizacije iz načrta razvojnih 
programov 1.374.000 tisoč SIT. Za realizacijo projektov nabav in gradenj iz načrta razvojnih programov je 
predvideno 983.084 tisoč SIT, od tega za financiranje finančnih najemov poslovnih prostorov in opreme v višini 
894.264 tisoč SIT in ostale projekte v višini 88.820 tisoč SIT.

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

Izračuni predloga pravic porabe v celoti temeljijo na planiranih vrednostih vseh projektov v okviru predloga načrta 
razvojnih programov za leto 2005. Izvenprojektna poraba ni predvidena.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru celotne vrednosti pravic porabe na proračunski postavki za leto 2005 načrtuje Davčna uprava naslednje 
projekte iz načrta razvojnih programov:

- projekt VIES - VAT Information Exchange System - integracija slovenskega davčnega sistema v 
vseevropski sistem za mednarodno izmenjavo podatkov v vrednosti 10.000 tisoč SIT;
projekt elektronsko davčno poslovanje (EDP) v vrednosti 62.000 tisoč SIT,

- projekt register davčnih zavezancev (RDZ) v vrednosti 37.000 tisoč SIT, saj ga bo potrebno dopolniti z 
regulativními in postopkovnimi spremembami na ostalih sistemih;
projekt informacijski sistem za druge davke - iDIS za vzpostavitev integriranega davčnega informacijskega 
sistema z nadgradnjo obstoječih zastarelih sistemov v višini 460.000 tisoč SIT;
projekt pisarniškega poslovanja predstavlja informacijski sistem za podporo dehi z dokumentarnim 
gradivom v Davčni upravi Republike Slovenije v vrednosti 13.000 tisoč SIT,
projekt obnove računalniške in programske opreme vključuje vlaganje v strojno, sistemsko programsko in 
drugo licenčno opremo, komunikacijsko opremo ter varnost sistemov v vrednosti 762.000 tisoč SIT 
projekt podatkovne baze (licence za Oracle podatkovno bazo) 25.000 tisoč SIT
projekt nepremičnine v vrednosti 5.000 tisoč SIT, s katerim bo Davčna uprava vzpostavila aplikacijo, s 
katero bo nadomestila programske produkte za odmero NUSZ in davka od premoženja,
celovit projekt za finančni najem obstoječih poslovnih prostorov v vrednosti 504.000 tisoč SIT za Glavni 
urad, DU Hrastnik, DU Murska Sobota, DU Novo mesto
celovit projekt za finančni najem DU Maribor v višini 108.864 tisoč SIT za zagotovitev izpeljave 
reorganizacije davčnega urada s prenosom temeljnih davčnih nalog iz izpostav na davčni urad, 
celovit projekt za finančni najem DU Celje v višini 153.600 tisoč SIT za zagotovitev izpeljave 
reorganizacije davčnega urada s prenosom temeljnih davčnih nalog iz izpostav na davčni urad, 
celovit projekt za finančni najem DU Kranj v višini 127.800 tisoč SIT za zagotovitev izpeljave 
reorganizacije davčnega urada s prenosom temeljnih davčnih nalog iz izpostav na davčni urad 
projekt obnova opreme v vrednosti 52.300 tisoč SIT (pohištvo za poslovne prostore) 
male investicije v skupni vrednosti 20.920 tisoč SIT in
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projekt obnove objektov, najnujnejša obnovitvena dela v davčnih uradih v vrednosti 15.600 tisoč SIT.

4. Planirani indikatorji

Realizacija načrtovanih projektov iz načrta razvojnih programov v letu 2005 v planirani vrednosti in dinamiki.

8619 - Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N okviru namenske postavke 8619 - Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja Davčna uprava 
načrtuje prihodke iz naslova realizacije programa odprodaje državnega premoženja za leto 2005 v skupni vrednosti 
153.883 tisoč SIT.

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

Načrtovani obseg pravic porabe izhaja iz programa odprodaje poslovnih prostorov v letu 2005.

3. Planirani indikatorji

Zagotavljanje financiranja osnovnih sredstev za delovanje redne dejavnosti v okviru doseženih pravic porabe iz 
naslova odprodaje državnega premoženja. »

103 - Izobraževanje davčnih zavezancev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Davčna uprava v okviru lastne dejavnosti izvaja izobraževanje davčnih zavezancev z organiziranjem seminarjev. S 
prihodki od kotizacij udeležencev financira stroške te dejavnosti.

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

Izračuni pravic porabe za izvajanje lastne dejavnosti v skladu z internim navodilom, temeljijo na prihodkih iz 
načrtovanega obsega te dejavnosti s strani nosilcev posamezne dejavnosti in veljavnih cen v skladu s potrjenim 
cenikom.

3. Planirani indikatorji

Financiranje izdatkov za blago in storitve ter zagotavljanje osnovnih sredstev za delovanje te dejavnosti v okviru 
doseženih pravic porabe iz naslova prihodkov te dejavnosti.

283 - Pobiranje prihodkov za druge uporabnike

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Davčna uprava v okviru lastne dejavnosti izvaja pobiranje prihodkov na osnovi sklenjenih pogodb z Gospodarsko 
zbornico Slovenije, z Obrtno zbornico Slovenije in njenimi območnimi enotami, s Sindikatom obrtnih delavcev, s 
Skladi za izobraževanje pri samostojnih podjetnikih in s Stanovanjskimi skladi pri samostojnih podjetnikih.

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

Izračuni pravic porabe za izvajanje te dejavnosti temeljijo na prihodkih iz načrtovanega obsega in pogodbeno 
dogovorjenega nadomestila za pobiranje prihodkov za pogodbene partnerje.

3. Planirani indikatorji

Financiranje izdatkov za blago in storitve izvajanja pogodbene dejavnosti v okviru doseženih pravic porabe iz 
naslova ustvarjenih prihodkov.

126 - Sodelovanje in komuniciranje z davčnimi zavezanci

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Davčna uprava v okviru postavke 126 - Sodelovanje in komuniciranje z davčnimi zavezanci izvaja lastno dejavnost 
izdajanja publikacij ter iz naslova prihodkov financira tekoče stroške te dejavnosti ter investicijske odhodke iz 
naslova osnovnih sredstev, potrebnih za njeno izvajanje.

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

Izračuni pravic porabe za izvajanje lastne dejavnosti v skladu z internim navodilom, temeljijo na prihodkih iz 
načrtovanega obsega te dejavnosti s strani nosilcev posamezne dejavnosti in veljavnih cen v skladu s potrjenim 
cenikom.
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3. Planirani indikatorji

Financiranje izdatkov za blago in storitve ter zagotavljanje osnovnih sredstev za delovanje te dejavnosti v okviru 
doseženih pravic porabe iz naslova prihodkov te dejavnosti.

8899 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N okviru postavke 8899 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnin Davčna uprava načrtuje

prihodke iz naslova odškodninskih zahtevkov za vozila ter v istem obsegu odhodke za tekoče vzdrževanje in 
popravila vozil.

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

Izračun predloga pravic porabe izhaja iz prenosa ustvaijenih prilivov iz predhodnega leta.

3. Planirani indikatorji

Financiranje izdatkov za tekoče vzdrževanje vozil v okviru doseženih pravic porabe iz naslova odškodnin.

A - Bilanca odhodkov

02041602 - Carinska administracija

1. Opis podprograma

Carinska uprava Republike Slovenije deluje kot organ v sestavi Ministrstva za finance. Osnovno poslanstvo carinske 
službe je izvajati carinsko in davčno politiko na učinkovit način, tako da. se ščiti družbo, spodbuja razvoj 
gospodarstva in zagotavlja hiter pretok blaga in potnikov.

V skladu z Zakonom o carinski službi so temeljne naloge službe:

opravljanje carinskega in trošarinskega nadzora;
odobravanje carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga;
izvajanje carinske in trošarinske kontrole ter inšpekcijskih pregledov;
preprečevanje in odkrivanje kaznivih ravnanj v zvezi z blagom, ki se vnaša na carinsko območje ali iznaša 
iz tega območja, in v zvezi s trošarinskimi izdelki ter vodenje postopka o carinskih in trošarinskih prekrških 
na prvi stopnji;
opravljanje kontrole vnosa in iznosa domačih in tujih plačilnih sredstev;
kontrola vnosa, iznosa in tranzita blaga, za katero so predpisani posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, 
varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja nacionalnih vrednost 
umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti ali varovanja lastnine;
kontrola prehajanja oseb čez državno mejo na mejnih prehodih, kijih določi Vlada RS; 
opravljanje drugih nalog, določenih v navedenem zakonu in drugih predpisih.

2. Pravne podlage

Osnovni zakonski okvir poslovanja carinske službe’v Republiki Sloveniji po vstopu v EU bodo predstavljali Zakon 
o carinski službi, evropski Carinski zakonik, Zakon o trošarinah, Zakon o DDV in podzakonski akti, izdani na 
njihovi podlagi. Naloge carinski službi nalaga vrsta drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, z vstopom v 
Evropsko unijo pa se bo večina evropskih predpisov na carinskem področju uporabljala neposredno.

3. Dolgoročni cilji podprograma

V skladu s strategijo razvoja carinske službe, so glavni strateški cilji carinske službe:

pravilno izvajanje postopkov in učinkovito pobiranja dajatev,
višja raven zaščite družbe,
olajševanje pretoka blaga in potnikov,
izboljšanje strokovnosti dela zaposlenih in pogojev za njihovo delo,
in celovita informacijska podpora carinski službi.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Najpomembnejše naloge v letu 2005 na organizacijskem in kadrovskem področju bodo ugotavljanje učinkovitosti 
izvedenih ukrepov reorganizacije carinske službe zaradi vstopa v EU in izvajanje še dodatnih potrebnih ukrepov za 
učinkovito delo v pogojih članstva v EU. Nadaljevale se bodo normativne in organizacijske aktivnosti za 
zagotavljanje kvalitetnega in strokovnega dela carinskih delavcev ter racionalnosti postopkov na vseh področjih 
dela. Aktivnosti na področju strokovnega izobraževanja in usposabljanja bodo predvsem usmeijene na dodatno 
specialistično usposabljanje carinskih delavcev na posameznih področjih dela v pogojih članstva v EU ter na 
usposabljanje vodstvenih delavcev za uspešno organiziranje dela, vodenje in upravljanje s človeškimi viri.

Najpomembnejše naloge na področju carinskih in davčnih postopkov bodo tudi v letu 2005 izhajale iz izvajanja 
nove EU zakonodaje s poudarki na področjih, ki jih EU določa kot najpomembnejša kot npr. uporaba informacijske 
tehnologije, varstvo intelektualne lastnine, sodelovanje z gospodarstvom, itd. Poudarek bo tudi na usmerjanju in 
notranjem usposabljanju za izvajanje nalog carinske službe na področju carinskega nadzora in naknadnih kontrol 
(npr. s področja prepovedi in omejitev). Potrebno bo poglobljeno sodelovanje carinske službe z ostalimi carinskimi 
administracijami v EU in tudi z ostalimi državnimi organi znotraj RS (policija, davčna služba, tržna in ostale 
inšpekcijske službe).

V letu 2005 se bodo izvajali utečeni postopki pobiranja in vračanja trošarin ter trošarinskega nadzora. V okviru 
povezljivosti z EU na tem področju se bo izvajal nacionalni del projekta informacijske podpore trošarinam. Celoten 
projekt ima osnovo v odločitvi Evropskega parlamenta in Evropskega sveta glede informacijske podpore gibanju 
trošarinskih izdelkov. Vsaka država članica bo morala izdelati in financirati nacionalni projekt informacijske 
podpore. Začetek nacionalnega projekta (EMCS - Excise Movement Control System) za RS je v septembru 2003. 
Pripravlja se povezljivost s programi, ki bodo v uporabi v EU s 01. 05. 2004 (SEED - System for thè Exchange of 
Excise data, EWSE - Early Waming System-Excise in MVS - Movement Verification System). Po vstopu v EU 
bomo postali partneiji v projektu informacijske podpore trošarinam (EMCS - Excise Movement Control System), ki 
naj bi bil končan leta 2009. V predlogu novele Zakona o trošarinah, kije bil sprejet na 30. seji Vlade RS, 17. julija 
2003, je 1. januar 2005 določen za začetek elektronske izmenjave podatkov na področju trošarin na območju RS.

Na področju tarife, vrednosti in porekla blaga se bodo nadaljevale aktivnosti za izboljšanje določanja podlag za 
izračun višine uvoznih in izvoznih dajatev ter drugih ukrepov trgovinske politike in usklajevanje prakse na tem 
področju s prakso v EU. Pomembno bo sodelovanju pri pripravah predpisov EU na področju skupne carinske tarife, 
ekonomskih carinskih vprašanj, carinske in statistične nomenklature, carinske vrednosti, in porekla blaga. Z uvedbo 
sistemov TARIC, QUOTA, EBTI, EBTI, ECIS, TARIFF SUSPUNS1ONS, TCO/TCT, ki v Evropski skupnosti 
omogočajo enotno delo carinskih uprav članic, bomo zagotavljali pravilno delo carinskih organov. Pomembna bo 
povezava naštetih sistemov z že obstoječim carinskim informacijskim sistemov, kar bo omogočalo hitrejše, in za 
analizo tveganja podprto delo carinskih inšpektoijev, kakor tudi informacijo gospodarstvu o pogojih za uvoz. V ta 
namen bomo izgradili in v nadaljnjih letih izpopolnjevali sistem obveščanja javnosti o veljavnih podlagah za 
določitev uvoznih in izvoznih dajatev (center za TARČ in kvote, spletni dostop do TARICa, itd). Carinski 
laboratorij z vstopom v EU dobiva nove naloge, predvsem na analizi prehrambenih in kmetijskih izdelkov in za 
namene izvajanje skupne kmetijske politike EU. Analitske metode in oprema carinskega laboratorija se bo 
usklajeval s standardi laboratorijev carinskih administracij v EU, predvsem pa potrebam, ki jih prinaša carinska 
zakonodaja EU. Na področju skupne kmetijske politike bomo poleg izvajanja nalog v skladu s zakonodajo EU in 
sporazumom med CURS in Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja o sodelovanju na področju izvajanja 
skupne kmetijske politike EU izboljšali informacijsko podporo za analizo tveganja na podlagi Uredbe EU št. 163/94.

Na področju informatike v letu 2005 pričakujemo zaključek uvajanja projektov povezanih s TARIC, zaključek del 
na NCTS projektu ter pričetek del na pripravi programske opreme za podporo trošarinskega mednarodnega 
poslovanja. Nadaljevalo se bo delo pri zagotavljanju delovanja obstoječega carinskega informacijskega sistema ter 
njegova vsebinska in tehnološka prenova zaradi zagotavljanja povezljivosti z »evropskimi« aplikacijami. V letu 
2005 predvidevamo nadaljevanje in zaključek v letu 2003 pričete naloge zamenjave iztrošene strojne opreme ter 
prehod na novejšo verzijo operacijskega sistema na delovnih postajah (predvidoma prehod na Microsoft XP) ter 
uporaba novejše verzije standardnih pisarniških orodij (Microsoft Office XP).

Delo na področju preiskovalnih zadev bo usmerjeno v intenzivne kontrole uporabe trošarinskih izdelkov v 
notranjosti države, inšpekcijske preglede visoko obdavčljivega blaga in blaga z dvojno rabo, sodelovanje v 
obsežnejših akcijah z drugimi službami (DURS, policija) in sodelovanje v mednarodnih akcijah z namenom 
odkrivanja in preprečevanja tihotapljenja drog in trošarinskih izdelkov. Veliko naporov bo vloženih tudi v 
informacijsko podporo za uspešnejše analiziranje in odkrivanje carinskih zlorab, predvsem zaradi potreb po 
obvladovanju in pravočasnemu servisiranju informacijskih in podatkovnih sistemov za opozaijanje in odkrivanje 
prekrškov in goljufij na carinskem in kmetijskem področju zaščite finančnih interesov EU (CIS, marinfo, marsur, 
ciginfo, 515/97, EWS).

Področje financ in nabave pokriva področje zagotavljanja materialnih pogojev carinske službe in pobiranje obveznih 
dajatev, za katere je nadzornik in skrbnik Carinska uprava RS. Na področju izvajanja investicij bo še naprej 
poudarek na sodelovanju pri projektih izgradnje mejnih prehodov z Republiko Hrvaško. Slovenska carinska služba 
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bo tudi v letu 2005 vlagala napore v učinkovito pobiranje in izterjavo obveznih dajatev s posebnim poudarkom na 
dajatvah, ki spadajo med lastne tradicionalne vire financiranja proračuna EU.

3096 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena financiranju plač, dodatkov, regresa, povračil stroškov prehrane med delom in prevoza 
nadelo, sredstev za delovno uspešnost in nadurno delo, jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči 
uslužbencev carinske službe. Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za izplačilo plač tistim delavcem, ki bodo 
v skladu s programom reorganizacije carinske službe ob vstopu RS v EU premeščeni v druge državne organe skupaj 
s sredstvi za plače.

Prav tako so v okviru te postavke načrtovana sredstva za izplačilo premij za kolektivno dodamo pokojninsko 
zavarovanje.

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

Potreben obseg sredstev za plače zaposlenih in drugih izdatkov zaposlenih je izračunan na podlagi podanih izhodišč 
in temelji na oceni porabe sredstev za plače za leto 2003 in 2004. Ocena porabe sredstev je izdelana za dovoljeno 
število zaposlenih na CURS v letu 2003, ki predstavlja 2303 delavce. Zaradi reorganizacije carinske službe ob 
vstopu v EU bo v letu 2004 prišlo do premeščanja večjega števila na delo na novo zunanjo mejo EU. Iz tega razloga 
se bodo povečali stroški prevoza na delo in ločenega življenja.

Potrebna sredstva za izplačila premij za kolektivno dodamo pokojninsko zavarovanje potrebnih za leto 2005 so 
izračunana na osnovi danih izhodišč.

3420 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo carinske službe. Gre za izdatke za plačilo:

pisarniškega in splošnega materiala in storitev (pisarniški material, čistilni material in storitve, storitve 
varovanja, nakup strokovne literature, računalniške storitve, idr.), 
posebnega materiala in storitev (službena obleka carinskih delavcev, idr.), 
energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij (poštnine) 
prevozne stroške in storitve (gorivo za prevozna sredstva, Vzdrževanje in popravila vozil, zavarovanje 
vozil, idr), 
stroškov za službena potovanja doma in v tujini, 
stroškov tekočega vzdrževanja objektov in opreme, vključno z zavarovanjem 
stroškov najemnin, 
idr. stroškov

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

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni so:

ocena realizacije v lem 2004,
inflacija v letu 2005,
zakonske idr. podlage, kot npr. za nakup službene obleke Pravilnik o službeni obleki delavcev carinske 
službe, za izvajanje zdravstvenih pregledov za carinske delavce Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter 
Pravilnik o varstvu pri delu v Carinski upravi RS, za izvajanje strokovnega izobraževanja carinskih 
delavcev Pravilnik o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev carinske službe in Strategija 
izobraževanja,...
v preteklih letih sklenjene pogodbe, zlasti najemne pogodbe.

2849 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje dejavnosti smo planirali sredstva za investicijske odhodke, in sicer za:

izgradnjo povezljivosti našega informacijskega sistema s sistemi, ki jih uporablja EU na področju 
carinskega poslovanja, in sicer ITMS (Integrated Tarriff Management System, ki združuje podsisteme 
TARIC (Tarif Integree Communautaire), EBTI (European Binding Tariff Information), SMS (Specimen 
Management System), TQS-Quota (Tariff Quota and Surveillance systém), TQS-Surveillance (Tariff Quota 
and Surveillance System - Surveillance)), EMCS (Excise Movement and Control System), FORMS 
(exchange of electronic forms between taxation administrations), ISPP - IPR (Information System for 
Processing Relief), NCTS (New Computerised Transit systém),
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nakup laboratorijske opreme za potrebe prilagajanja dela in postopkov v laboratoriju standardom v EU in 
pridobitve akreditacije, kakor tudi za opravljanje rednih analiz za potrebe izdajanja strokovnih mnenj na 
področju uvrščanja blaga v nomenklaturo carinske tarife;
nakup novih osebnih vozil kot zamenjavo za iztrošena vozila, ki bodo v tem letu vključena v posebni načrt 
prodaje,
nakup strojne in programske opreme za potrebe posodobitve carinskega in trošarinskega informacijskega 
sistema, povečanja števila mrežnih priključkov in razširitev obstoječih za nakup manjkajočih in vzdrževanje 
obstoječih licenc;
nakup opreme za preiskovalno službo;
izvajanje investicijskega vzdrževanja objektov.

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

Izračun potrebnih sredstev za opremo, vozila in informatizacijo je določen na podlagi količinskih potreb in cen, ki 
bodo predvidoma dosežene z oddajo javnega naročila nabave opreme na trgu.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru načrta razvojnih programov se vodijo naslednji projekti:

1613-00-0001 Obnova voznega parka CURS,
1613-00-0002 Preiskovalna služba,
1613-00-0003 Posodobitev informatizacije CURS,
1613-00-0004 Posodobitev opreme CURS,
1613-00-0006 Posodobitev objektov CURS, 
1613-02-0001 Izgradnja informacijskih sistemov povezljivosti z Evropo, 
1613-04-0001 Finančni najem stavbe Zeleni trikotnik.

8385 - Nakup, graditev, obnova ali investicijsko vzdrževanje nepremičnin - sredstva od 
prodaje ali najemnina od oddaje državnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so pridobljena sredstva iz naslova odprodaje ali oddaje v najem zemljišč, zgradb ali prostorov 
v lasti carinske službe v skladu s 54. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim 
premoženjem države in občine )Uradni list RS, št. 12/2003)namenijo za nakup, gradnjo, obnovo ali investicijsko 
vzdrževanje nepremičnin v skladu z načrtom nabav in gradenj.

7392 - Organizacija carinskih iger držav CEFTE in alpskih držav

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenska carinska služba se že od leta 1996 udeležuje letnih športnih iger držav CEFTE, od leta 1997 pa zimskih 
športnih iger carinikov alpskih držav (Francija, Avstrija, Švica, Italija, Nemčija). V letu 2004 so na postavki 7392 
načrtovana sredstva za udeležbo naših delavcev na igrah.

Tovrstno sodelovanje slovenske carinske administracije z drugimi carinskimi administracijami evropskih držav 
krepi sodelovanje tudi na strokovnih področjih in pripomore k prepoznavnosti naše države v evropskem merilu.

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

Izračun potrebnih sredstev na tej postavki temelji na obsegu stroškov, ki je nastal pri preteklih udeležbah, ko 
Slovenija ni bila gostiteljica, ampak samo udeleženka iger.

1215 - Stroški hrambe in prodaje carinskega in drugega blaga

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje hrambe in prodaje carinskega blaga so na postavki načrtovana sredstva za poravnavanje stroškov 
hrambe in prodaje vozil ter ostalega carinskega in drugega blaga. Hrambo in prodajo vozil v skladu z Uredbo o 
pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s carinskim blagom (Uradni list RS, št. 47/99 in 
13/02) opravlja pooblaščeni, na javnem razpisu izbrani izvajalec, hrambo in prodajo ostalega carinskega in drugega 
blaga pa izvajajo carinski uradi sami.

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

Obseg stroškov na tej postavki je določen:

za hrambo in prodajo vozil glede na dosežene cene v javnem razpisu za izbranega izvajalca in predvideno 
količino prevoznih sredstev, ki bodo predmet obravnave izbranega izvajalca,
za hrambo in prodajo ostalega blaga pa predvsem glede na to ali pristojni carinski urad za prodajo razpolaga 
s svojimi prostori za hrambo ali jih je potrebno imeti v najemu.
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7391 - Tekoče vzdrževanje objektov CURS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje objektov carinske službe predvsem v notranjosti 
carinskega območja. Z vzdrževalnimi deli na objektih se zagotavlja normalne pogoje za delo v obstoječih objektih. 
Sredstva so namenjena predvsem za beljenje, zamenjavo dotrajanih talnih oblog in stavbnega pohištva, sanitarij, itd.

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

Sredstva so načrtovana glede na lemi plan potrebnih del na objektih, ki se ugotavljajo s popisi ter predvidenih cen 
pri oddaji javnega naročila.

8328 - Nakup prevoznih sredstev - sredstva od prodaje državnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so pridobljena sredstva iz naslova kupnin prevoznih sredstev v lasti carinske službe v skladu s 
54. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine jUradni 
list RS, št. 12/2003)namenijo za nakup prevoznih sredstev v skladu z načrtom nabav prevoznih sredstev.

03021601 - Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami

1. Opis podprograma

Carinska služba bo z vstopom v Evropsko unijo postala del carinske administracije EU. Ustrezna pripravljenost in 
usposobljenost carinske službe je izrednega pomena za enotno izvajanje skupne gospodarske politike v EU na 
pomembnih področjih:

pobiranju dajatev,
nadzor nad nedovoljeno trgovino(orožje, droge, itd.)
nadzor nad standardi, 
kmetijska kontrola, 
zaščita industrije (tarifa, kvote, itd.)

Da bi Slovenija kot država kandidatka za polnopravno članstvo lahko v celoti prevzela odgovornosti in zadolžitve na 
carinskem področju, je vključenost carinske službe v evropske projekte priprave na vstop in mednarodno 
sodelovanje temeljnega pomena.

2. Pravne podlage

Udeležba Slovenije v programu Carine 2007 je predvidena

v skladu z Memorandumom o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Republike 
Slovenije v programu Skupnosti Carine 2007 (UL št.44/03), ki je bil sprejet na podlagi Uredbe o ratifikaciji sklepa 
št. 2/2002 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejemu splošnih določil in pogojev sodelovanja Republike 
Slovenije v programih Skupnosti in sklepom Vlade Republike Slovenije, sprejetim na 14. redni seji dne 27.3.2003.

Sodelovanje CURS v delu svetovne Carinske organizacije temelji na 12.členu Konvencije o ustanovitvi Sveta za 
carinsko sodelovanje (1950), (Uradni list RS, z dne 1.7.1992)

3. Dolgoročni cilji podprograma ,

V sklopu tega podprograma je planirana finančna udeležba v projektih, ki omogočajo carinski službi pripravo na 
izvajanje nalog v EU in mednarodno sodelovanje. Projekte po vsebini lahko razdelimo na:

1. Koordinacija EU zadev in podpora delovanju službe

Udeležba v programu Carine 2007 (Customs 2007)

2. Sodelovanje CURS v delu mednarodnih organizacijah

sodelovanje v delu svetovne Carinske organizacije (WCO)

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Program Carine 2007 (Sklep 253/2003/EC Evropskega parlamenta in Sveta) je bil sprejet v začetku leta 2003 in 
pomeni nadaljevanje programa Customs 2002 (210/97/EC) oziroma Customs 2000, ter pred tem izobraževalnega 
programa Matthaeus (91/341/EEC).

Namen oziroma končni cilj programa Carine 2007 je zagotoviti enotno izvajanje in prakso v vseh carinskih 
administracijah v državah članicah tako, da bi navzven delovale kot ena sama služba. Program Carine 2007 se izvaja 
skozi seminarje, izmenjave strokovnjakov, benchmarking (ugotavljanje najboljših praks), delavnic v obliki 
delovanja projektnih skupin, ter v obliki študij in izvajanje nadzora na terenu.
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V program Carine 2007 so, poleg carinskih administracij držav članic, v celoti vključene tudi države kandidatke. 
Republika Slovenija je z Evropsko komisijo podpisala poseben dogovor, kjer so določeni pogoji sodelovanja in 
finančni prispevek, ki ga mora Republika Slovenija plačati za udeležbo v omenjenem programu.

Republika Slovenija je od leta 1992 članica Sveta za carinsko sodelovanje (ki seje kasneje preimenoval v Svetovno 
carinsko organizacijo). Ta organizacija, ki je po številu članic največja svetovna organizacija predstavlja strokovno 
združenje v katerem države članice skozi številne instrumente (konvencije, priporočila, sporazumi, tehnični sestanki, 
izobraževanja, izmenjave) izboljšujejo medsebojno sodelovanje, sodelovanje z okoljem in prispevajo k hitrejši rasti, 
ter k boljši varnosti.

1642 - Sredstva za sodelovanje Slovenije v mednarodnih organizacijah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg sredstev za udeležbo Slovenije v programu Carine 2007 je v skladu s pravnimi podlagami in sklepom Vlade 
Republike Slovenije, sprejetim na 14. redni seji dne 27.3.2003 določen v višini 158.895 EUR kot maksimalni 
finančni prispevek, ki ga RS mora plačati za vsako leto Sodelovanja.

Sredstva za sodelovanje v okviru Svetovne carinske organizacija (WCO)se planirajo na podlagi 12.člena Konvencije 
o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje (1950), (Uradni list RS, 1.7.1992) ki govori o finančnih obveznostih 
držav članic, obsegajo plačilo članarine za letno obdobje 17.941,29 EUR.

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

Na podlagi planiranih aktivnosti in utemeljenih potreb po sodelovanju so predvidena sredstva za udeležbo v 
programu Carina 2007 v proračunskem letu 2005.

Prispevek za sodelovanje v okviru Svetovne carinske organizacije je določen z akti.

08041601 - Vzpostavitev južne meje

1. Opis podprograma

Carinska uprava RS mora skupaj z ostalimi službami, ki so prisotne na meji, poskrbeti za vzpostavitev južne meje na 
način, da bo lahko izvajala naloge, ki so naložene carinski službi v Zakonu o carinski službi in z drugimi predpisi na 
zunanji meji evropske unije. V ta namen se v skladu s sklepom vlade RS iz 10. seje z dne 01. 02.2001 pri Carinski 
upravi RS predvidijo pravice porabe za specialno in informacijsko opremo. Prav tako se v sklopu tega podprograma 
planirajo pravice porabe za opremo mejnih prehodov za obmejni promet, ki so predvideni z Zakonom o ratifikaciji 
Sporazuma med R Slovenijo in R Hrvaško, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 63/2001.

2. Pravne podlage

Podlaga temu področju porabe temelji na Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2003 in 2004.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je v skladu z dinamiko izgradnje in prenove mejnih prehodov opremiti objekte z specialno in 
informacijsko opremo ter v skladu z dinamiko izgradnje mejnih prehodov za obmejni promet opremiti te prehode z 
vso potrebno opremo.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj podprograma je v skladu s planom dokončanja mejnih prehodov in mejnih prehodov za obmejni promet v letu 
2004 nabaviti opremo za te prehode.

1641 - Vzpostavitev nadzora na južni meji

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s planom dokončanja mejnih prehodov in mejnih prehodov za obmejni prehod se bo v letu 2005 nabavila 
oprema za prehode dokončane v tem letu.

V letu 2005 bo zgrajenih ali prenovljenih 20 preostalih mednarodnih mejnih prehodov za katere bo potrebno 
investirati v informacijsko infrastrukturo z izgradnjo lokalnih omrežij, nabavo aktivne komunikacijske opreme ter 
delovnih postaj in tiskalnikov za uporabnike ter specialno opremo kot so osne in mostne tehtnice, video nadzor, 
oprema za pregled vozil, itd..

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

Izračun potrebnih sredstev za opremo je določen na podlagi količinskih potreb in cen, ki bodo predvidoma dosežene 
z oddajo javnega naročila nabave opreme na trgu.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru načrta razvojnih programov in v okviru proračunske postavke vodi Carinska uprava RS projekt 1613-00- 
005 Vzpostavitve J meje.

A - Bilanca odhodkov

14041602 - Urejanje in nadzor na področju preprečevanja pranja denarja

1. Opis podprograma

Urad RS za preprečevanje pranja denaija (v nadaljevanju Urad) opravlja naloge aktivnega posrednika med 
organizacijami iz finančnega sistema na eni ter policijo, pravosodnimi in drugimi državnimi organi na drugi strani. 
Urad sprejema, zbira, analizira in posreduje podatke, ki jih prejme od organizacij iz 2. člena Zakona o preprečevanju 
pranja denaija (v nadaljevanju ZPPD), odvetnikov, notaijev, revizoijev, računovodij, davčnih svetovalcev (v 
nadaljevanju «drugi zavezanci«) in od drugih pristojnih organov. Od navedenih prejema Urad podatke o sumljivih 
transakcijah in o gotovinskih ter povezanih gotovinskih transakcijah nad določenim zneskom. Če Urad oceni, da so 
v zvezi s transakcijami ali določenimi osebami podani razlogi za sum pranja denaija, lahko od finančnih organizacij, 
drugih zavezancev, državnih organov in organizacij z javnimi pooblastili zahteva določene podatke in 
dokumentacijo, ki je potrebna za odkrivanje in preprečevanje kaznivega dejanja pranja denarja. V kolikor Urad pri 
analizi pridobljenih podatkov ugotovi, da obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje pranja 
denarja, zbrane podatke in dokumentacijo posreduje pristojnim organom. Urad lahko v primeru utemeljenega suma 
pranja denaija tudi zaustavi izvršitev transakcij za največ 72 ur.

Zaradi centralizacije in analize vseh podatkov s področja pranja denarja so Banka Slovenije, sodišča, državno 
tožilstvo, sodniki za prekrške in drugi državni organi dolžni Uradu posredovati določene podatke v zvezi s prekrški 
iz ZPPD in kaznivimi dejanji pranja denarja, tako da Urad vodi evidenco o vseh tovrstnih kaznivih ravnanjih.

Urad je pooblaščen za izmenjavo podatkov s tujimi sorodnimi organi in mednarodnimi organizacijami, opravlja pa 
tudi vlogo osrednjega organa po Zakonu o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope št 141 o pranju, odkrivanju, zasegu 
in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Na mednarodnem področju so predstavniki 
Urada aktivno udeleženi pri delu naslednjih mednarodnih organizacij in mednarodnih delovnih skupin: Svet Evrope 
(ekspertna skupina PC-R-EV za področje pranja denaija, ekspertna skupina GRECO za področje korupcije; aktivno 
sodelujemo v programih Octopus III, PACO in SPOC), EU (sodelovanje z OLAFOM - skupino za boj proti 
goljufijam in sodelovanje v projektih PHARE), EGMONT SKUPINA (direktor Urada je član predsedstva, 
sodelujemo pa tudi v podskupinah za pravne zadeve in izobraževanje), FINANCIAL ACTION TASK FORCE in 
UNDCP OZN.

Poleg navedenega Urad opravlja tudi nadzor nad organizacijami iz 2. člena ZPPD in drugimi zavezanci glede 
njihovega izvajanja ZPPD in sodeluje pri:

pripravi predlogov sprememb in dopolnitev predpisov, ki vplivajo na področje pranja denarja; 
izobraževanju in strokovnem usposabljanju zaposlenih v finančnem sektorju, policiji, pravosodnih in 
nadzornih organih, doma in v tujini;
obveščanju javnosti preko medijev in v obliki predavanj ter strokovnih člankov.

2. Pravne podlage

1. Zakon o preprečevanju pranja denaija ( Ur. 1. RS št. 79/01; velja od dne 25.10.2001) in Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur. 1. RS, št. 59/02; velja od 20.07.2002) - pred dnem 
25.10.2001 je veljal stari Zakon o preprečevanju pranja denaija (Ur. 1. RS, št. 36/94, 63/95 in 12/96 - obvezna 
razlaga)

2. Odredba o organizacijah, kijih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij (U.l. RS, št. 84/01; 
velja od 27.10.2001); pred dnem 27.10.2001 je veljala Odredba o organizacijah, kijih ni potrebno identificirati 
pri opravljanju nekaterih transakcij (Ur. 1. RS, št. 1/96 in 118/00)

3. Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Ur. 1. RS, 
št. 84/01; velja od 27.10.2001) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu sporočanja 
podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denaija (Ur. 1. RS, št.83/02; veja od 28.09.2002); 
pred dnem 27.10.2001 je veljalo Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za 
preprečevanje pranja denarja (Ur. 1. RS, št. 1 /96)

poročevalec, št. 83/VIII 2644 13. oktober 2003



4. Odredba o določitvi pogojev., pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za 
določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah (Ur. 1. RS, št. 84/01; velja od 
27.10.2001)

5. Pravilnik o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in 
strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, odvetnikov, odvetniških družb, notarjev, revizijskih družb, 
samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega 
svetovanja (Ur. 1. RS, št 88/02; velja od dne 19.10.2002); pred dnem 19.10.2002 je veljalo Navodilo o 
pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in 
strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih 
oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja (Ur. 1. RS, št. 6/02; veljalo od dne 
26.01.2002); pred dnem 26.01.2002 je veljala Uredba o metodologiji za notranjo kontrolo v organizacijah iz 2. 
člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur. 1. RS, št. 62/96)

6. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe, samostojnega revizorja ali pravne 
oziroma fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, Uradu Republike 
Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Ur. 1. RS, št. 83/02; velja od 28. 9.2002)

7. Pravilnik o kreditnih ali finančnih institucijah s sedežem v Evropski Uniji ali v tistih državah, ki po podatkih 
mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo mednarodne standarde na 
področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih 
transakcij (Ur. 1. RS, št 94/02, velja od 9.11. 2002)

8. Pravilnik o državah, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja (Ur. 1. 
RS, št. 94/02, velja od 9.11. 2002)

9. Pravilnik o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmetja brez njene 
navzočnosti (Ur. 1. RS, št. 94/02, velja od 9.11.2003)

10. Kazenski zakonik Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 63/94 in 23/99)
11. Zakon o kazenskem postopku (Ur. 1. RS, št. 63/94^5/96,39/96,5/98,49/98,72/98,66/00,111/01 in 56/03)
12. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur.l. RS, št. 59/99)
13. Zakon o bančništvu (Ur. I. RS, št. 7/99, 102/00, 59/01 in 55/03)
14. Zakon o deviznem poslovanju (Ur. 1. RS, št 23/99,35/01 in 76/03)
15. Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi (Ur. 1. 

SRFJ, MP, št. 14/90)
16. Zakon o ratifikaciji konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s 

kaznivim dejanjem (Ur. 1. RS, št. 41/97 in 31/98 - MP, št. 11/97 in št.8/98)
17. Zakon o ratifikaciji kazenskopravne konvencije Sveta Evrope o korupciji (Ur. 1. RS, št. 26/00 - MP, št.7/00)
18. Zakon o ratifikaciji konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju 

(Ur. 1. RS, št 1/01 - MP, št. 1/01)

3. Dolgoročni cilji podprograma

sodelovanje pri pripravi Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika in drugih predpisov, ki 
vplivajo na področje preprečevanja in odkrivanje pranja denaija;
sodelovanje v medre sorski komisiji pri Ministrstvu za notranje zadeve za pripravo in spremljanje izvajanja 
nacionalnega programa preprečevanja in zatiranja kriminalitete;
sodelovanje v medresorski koordinacijski komisiji pri Ministrstvu za notranje zadeve za problematiko 
gospodarske kriminalitete;
sodelovanje v medresorski skupini pri Ministrstvu za zunanje zadeve za problematiko terorizma; 
sodelovanje predstavnikov Urada v Svetu Evrope in sicer v naslednjih ekspertnih skupinah in projektih: 
odbor PC-R-EV za preprečevanje pranja denaija, odbor PC-RM za pripravo Protokola k Konvenciji št 141, 
skupina za boj proti korupciji GRECO ter v projektih OCTOPUS, PACO in SPOC;
sodelovanje predstavnikov Urada v projektih Sveta Evrope in EU za pomoč Ruski federaciji in Ukrajini na 
področju preprečevanja in odkrivanja pranja denaija;

- sodelovanje predstavnikov Urada v novih projektih Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke na 
področju pranja denarja;
sodelovanje v mednarodni skupini EGMONT, ki združuje sorodne uradp za odkrivanje in preprečevanje 
pranja denaija iz celega sveta;
sodelovanje predstavnikov Urada pri delu odborov EU; 
izobraževanje delavcev Urada doma in v tujini;
izdelava novih in posodobitev obstoječih programov za vnos in obdelavo podatkov, v skladu z dolžnostmi 
vodenja evidenc po ZPPD;
posodobitev programske in strojne opreme v Uradu; 
nadaljnja avtomaitizacija in zagotovitev varnega prenosa določenih podatkov med organizacijami in 
Uradom.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

priprava morebitnih sprememb in dopolnitev predpisov s področja preprečevanja in odkrivanja pranja 
denarja in preprečevanja financiranja terorizma;
sprejem novega Zakona o kazenskem postopku;
izobraževanje delavcev Urada;
zagotavljanje učinkovitosti dela Urada na področju dela s sumljivimi transakcijami; 
izobraževanje zavezancev iz ZPPD v skladu s programi izobraževanja za leto 2005; 
izobraževanje nadzornih organov v skladu s programi izobraževanja za leto 2005; 
skrb za objavo ažuriranih podatkov na spletni strani Urada;

- izpolnitev ciljev, ki so za leto 2005 predvideni v programih mednarodnih organizacij (SE, EGMONT, OZN, 
EU) in z aktivnim sodelovanjem povečati prepoznavnost Slovenije v svetu;
sodelovanje pri pripravi gradiva in organizacija obiska ocenjevalne misije odbora PC-R-EV pri Svetu 
Evrope ter sodelovanje pri sprejemu poročila o Sloveniji;
posodobitev programske opreme;
priprava poročila o delu Urada za leto 2004.

5920 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana izplačila plač za zaposlene v uradu in za izplačilo premij za kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje.

Po določilih Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za finance, Urada in drugih 
organov v sestavi Ministrstva za finance ter spremembah in dopolnitvah tega Pravilnika je v Uradu trenutno 
sistemiziranih 17 delovnih mest. Od sistemiziranih delovnih mest jih je trenutno zasedenih 16. Načrtujemo, da bodo 
v letu 2005 zasedena vsa sistemizirana delovna mesta.

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

Glede na to, da sistemizacija po novem Zakonu o sistemu plač v javnem sektotju še ni izvedena, so bila osnova za 
planiranje mase sredstev za plače ocenjena sredstva za plače v letu 2003. Ocena sredstev za leto 2003 je bila 
izdelana na osnovi dejanskih izplačil za osem mesecev in ocene izplačil v zadnjih štirih mesecih.

Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so podpisali Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03), s katerim se ukinja uskladitev plač z avgustom 2003 in uvajajo premije 
kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Višina skupne pokojninske premije za posameznega 
javnega uslužbenca je prikazana v prilogi aneksa in je sestavljena iz minimalne premije in dodatne premije, katere 
višina je odvisna od delovne dobe javnega uslužbenca na dan 1. 8.2003.

Pri izračunu premij smo delavce ministrstva, glede na delovno dobo razdelili v razrede, ki so prikazani v prilogi 
aneksa ter tako izračunali maso premij. Za vse nove zaposlitve pa je bila izračunana povprečna premija ministrstva. 
Pri izračunu minimalne premije je bila upoštevana tudi uskladitev, ki se izvede s 1. 1. 2005, kjer se minimalna 
premija uskladi na znesek minimalne premije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pri izračunu 
je bila upoštevana tudi avgustovska uskladitev dodatne premije, in sicer v višini 3,04 %.

Poleg tega smo pri oceni višine sredstev za plače smo upoštevali še dane usmeritve iz proračunskega priročnika 
2004-2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

4. Planirani indikatorji

Izvajanje sprejetega kadrovskega načrta Vlade RS.

4502 - Materialni stroški •

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške so planirana za celotno dejavnost urada.

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

Na postavki je pri planiranju sredstev za leto 2005 prišlo do zmanjšanja višine planiranih sredstev v primerjavi z 
letom 2004. Zmanjšanje je predvsem posledica zmanjšanja planiranih sredstev na podikontu »drugi splošni material 
in storitve«, podkontu »izdatki za reprezentanco« in podkontu »najemnine in zakupnine za garaže in parkirne 
prostore«. Največji del planiranih sredstev bo namenjen za naslednje namene:

kritju stroškov za telefone, telefax ter elektronsko in drugo pošto,
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kritju izdatkov za službena potovanja v tujino, ki bodo povezana predvsem s sodelovanjem predstavnikov 
Urada pri delu pristojnih odborov Evropske Unije in mednarodne delovne skupine EGMONT, 
kritju stroškov fizičnega varovanja objekta na Cankaijevi ulici 5, kjer so prostori Urada, in čiščenju 
prostorov Urada.

3. Planirani indikatorji

Poraba sredstev na zaposlenega v primeijavi s preteklim letom in planom.

2852 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirane investicije in investicijsko vzdrževanje v poslovne prostore, pisarniško in biro opremo.

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

Na postavki za investicije in investicijsko vzdrževanje so planirani izdatki, ki so povezani predvsem z ureditvijo 
prostorov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru postavke je planiran nakup:

pisarniške opreme in 
dveh klimatskih naprav.

A - Bilanca odhodkov

14041603 - Devizni inšpektorat

1. Opis podprograma

Devizni inšpektorat RS (v nadaljevanju DIRS) opravlja nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov in 
aktov z delovnega področja Ministrstva za finance: konkretno izvaja nadzorstvo nad uporabo Zakona o deviznem 
poslovanju in na njem temelječih podzakonskih aktov ter nad uporabo Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju.

Delovno področje je določeno z Zakonom o deviznem poslovanju. DIRS opravlja inšpekcijski nadzor nad 
poslovanjem rezidentov, razen nad poslovanjem pooblaščenih bank in hranilnic ter drugih oseb, ki so pooblaščene 
za opravljanje menjalniških poslov.

•
Po določbah Zakona o deviznem poslovanju so rezidenti:

gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v 
tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost
podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobimo dejavnost in so vpisane v sodni register v 
Republiki Sloveniji,
samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s 
sedežem oziroma s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
fizične osebe, ki začasno bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi veljavnega dovoljenja, izdanega za 
najmanj 6 mesecev, razen tujih državljanov, zaposlenih na diplomatskih in konzularnih predstavništvih ter 
njihovih družinskih članov
diplomatska, konzularna in druga predstavništva Republike Slovenije v tujini, ki se financirajo iz proračuna 
ter slovenski državljani, zaposleni na teh predstavništvih in njihovi člani.

Vsi ostali so nerezidenti.

Nadzor nad poslovanjem v skladu z Zakonom o deviznem poslovanju opravljajo v okviru svojih pristojnosti še 
Banka Slovenije, Ministrstvo za finance in carinski organi. Organi nadzora med seboj sodelujejo, posredujejo drug 
drugemu potrebne informacije in se obveščajo o nepravilnostih, ki jih ugotovijo pri opravljanju nadzora v skladu s 
pravilnikom o medsebojnem obveščanju organov nadzora.

DIRS v skladu z določbami Zakona o deviznem poslovanju, Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o 
upravnem postopku izdaja odločbe na I.stopnji, s katerimi se odredi odprava v inšpekcijskem nadzoru ugotovljenih 
nezakonitosti in nepravilnosti.
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DIRS po določbah Zakona o prekrških vodi postopek in izda odločbo za prekrške na I.stopnji, ki jih določa Zakon o 
deviznem poslovanju. Drugostopenjski organ je Senat za prekrške Republike Slovenije.

2. Pravne podlage

Zakon o deviznem poslovanju
Zakon o inšpekcijskem nadzoru
Zakon o upravnem postopku
Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju
Zakon o prekrških

ter vsi podzakonski akti, sprejeti na podlagi zgoraj navedenih zakonov.

3. Dolgoročni cilji podprograma

vodenje postopkov o prekrških na I.stopnji,
nadzor izvrševanja deviznih in zunanjetrgovinskih predpisov, 
sodelovanje z OLAFOM - Uradom za preprečevanje finančnih nepravilnosti pri Svetu Evrope, 
izobraževanje delavcev inšpektorata.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

izdaja odločb v postopku o prekrških na I.stopnji brez zamud in zaostankov, 
kontrola potencialnih kršilcev deviznih in zunanjetrgovinskih predpisov, 
sodelovanje z Uradom za preprečevanje finančnih nepravilnosti - OLAF pri Svetu Evrope.

Pri izvajanju inšpekcijskih nadzorov nad izvajanjem deviznih in zunanjetrgovinskih predpisov težimo k cilju, da 
vsako leto povečujemo število teh nadzorov za 10 %. Seveda ugotovljene kršitve, od katerih je v veliki meri odvisno 
vodenje postopka o prekrških in posledično izdane odločbe o prekrških, niso odvisne od števila izvedenih 
inšpekcijskih nadzorov. Prav tako so predlagatelji za uvedbo postopka o prekršku tudi drugi državni organi, zaradi 
česar je planiranje pri postopku o prekrških nemogoče. Cilj vodenja postopka o prekrških pa je nedvomno v tem, da 
so odločbe o prekrških izdane brez zamud in zaostankov.

5923 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plače delavcev inšpektorata in za izplačilo premij za kolektivno 
dodatno pokojninsko zavarovanje.

Iz Pravilnika o notranji organizaciji in sestemizaciji delovnih mest Ministrstva za finance je razvidno, daje v DIRS 
sistemiziranih 26 delovnih mest. Poleg glavnega deviznega inšpektoija je trenutno zaposlenih še 13 ljudi. Z 
visokošolsko strokovno izobrazbo je zaposlenih 10 inšpektorjev ( 2 svetovalca vlade RS - inšpektorja, 1 pomočnik 
glavnega deviznega inšpektoija, 3 svetovalci glavnega deviznega inšpektoija, 3 višji svetovalci - inšpektoiji in ena 
inšpektorica III, ki je v postopku za imenovanje na delovno mesto višjega svetovalca - inšpektoija. Ostali so 
administrativni kader.

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

Glede na to, da sistemizacija po novem Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju še ni izvedena, so bila osnova za 
planiranje mase sredstev za plače ocenjena sredstva za plače v letu 2003. Ocena sredstev za leto 2003 je bila 
izdelana na osnovi dejanskih izplačil za osem mesecev in ocene izplačil v zadnjih štirih mesecih.

Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so podpisali Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03), s katerim se ukinja uskladitev plač z avgustom 2003 in uvajajo premije 
kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Višina skupne pokojninske premije za posameznega 
javnega uslužbenca je prikazana v prilogi aneksa in je sestavljena iz minimalne premije v višini 4.040 SIT in 
dodatne premije, katere višina je odvisna od delovne dobe javnega uslužbenca na dan 1.8. 2003.

Pri izračunu premij smo delavce ministrstva, glede na delovno dobo razdelili v razrede, ki so prikazani v prilogi 
aneksa ter tako izračunali maso premij. Pri izračunu minimalne premije je bila upoštevana tudi uskladitev, ki se 
izvede s 1. 1. 2005, kjer se minimalna premija uskladi na znesek minimalne premije po Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Pri izračunu je bila upoštevana tudi avgustovska uskladitev dodatne premije, in sicer v 
višini 3,04 %.

Poleg tega smo pri oceni višine sredstev za plače smo upoštevali še dane usmeritve iz proračunskega priročnika 
2004-2005.

3. Planirani indikatorji

Izvajanje sprejetega kadrovskega načrta vlade RS.
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4503 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške so planirana za celotno dejavnost inšpektorata.

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

Devizni inšpektorat RS ima prostore na Tivolski 50, kateri so last Republike Slovenije. Velik del materialnih 
stroškov oziroma največji del tako predstavljajo obratovalni stroški, ki zajemajo porabo vode, elektrike, komunalne 
storitve in energijo.

Že v začetku smo navedli, da je osnovni cilj DIRS nadzor nad izvrševanjem deviznih in zunanjetrgovinskih 
predpisov ter vodenje postopkov o prekrških na I. stopnji. Da bi se navedeni cilji kvalitetno in pravočasno dosegli, 
potrebuje Devizni inšpektorat RS za tekočo izpolnitev ciljev tudi določena sredstva za izdatke za blago in storitve. 
Pri inšpekcijskih nadzorih inšpektorji DIRS sodelujejo tudi z drugimi državnimi organi in inšpekcijskimi službami. 
Materialni stroški, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem inšpekcijskih nadzorov so izdatki za službena potovanja 
inšpektorjev, izdatki za uporabo lastnih in službenih vozil, izdatki za pisarniški material, izdatki za strokovna 
izobraževanja in usposabljanja, kakor tudi drugi izdatki, ki so nujno potrebni za tekoče izvrševanje nalog DIRS.

V primerjavi z letom 2004 smo planirane stroške povečali pri najemninah, obratovalnih stroških in pri gorivu ter 
zavarovanju. Letošnje leto smo v uporabo prejeli dodatno vozilo, za katerega smo morali najeti v parkirni garaži 
parkirno mesto. Prav tako smo v letošnjem letu najeli stalno parkirno mesto v garažni hiši za osebni avtomobil, ki 
smo ga odvzeli na podlagi odločbe o prekršku. Zadeva je v drugostopenjskem reševanju na Senatu za prekrške, do 
odločitve pa navedeni avto ostane v hrambi pri nas. Poleg teh dveh najemnin plačujemo še najem za dva parkirna 
mesta za dva službena avtomobila, kar vse skupaj mesečno nanese cca. 100.000 SIT. Obratovalni stroški za uporabo 
prostorov so seveda odvisni od cen na trgu. Stroške za gorivo in zavarovanje smo povečali zaradi dodatnega novega 
avtomobila.

3. Planirani indikatorji

Poraba sredstev na zaposlenega, primerjava s preteklim letom in planom.

2853 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirane investicije in investicijsko vzdrževanje v poslovne prostore, pisarniško in biroopremo.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Pri investicijah za leto 2005 smo glede na leto 2004 upoštevali predvidene stroške za zamenjavo preostale pisarniške 
opreme ter nakup telekomunikacijske in druge opreme.

A - Bilanca odhodkov

14051601 - Urejanje in nadzor iger na srečo

1. Opis podprograma

Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljevanju: urad) je kot organ v sestavi Ministrstva za finance 
ustanovljen z zakonom o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95,22/00, 85/01 in 54/02 - odločba US; v nadaljnjem 
besedilu: ZIS). Temeljne naloge urada so na podlagi 107. člena ZIS preverjanje in analiziranje podatkov za sklenitev 
koncesijskih pogodb oziroma za izdajo dovoljenj, nadziranje in analiziranje izvajanja tega zakona in drugih 
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, nadziranje opravljanja dejavnosti, izdajanje odločb, pripravljanje predlogov 
za uvedbo postopkov pred pristojnimi organi, spremljanje, zbiranje in analiziranje podatkov, ki jih prejema od 
prireditelja oziroma koncesionajja, ter opravljanje drugih upravnih nalog in z njimi povezanih strokovnih nalog.

Podrobneje so naloge urada navedene v prvem odstavku 108. člena ZIS, in sicer:

obravnavanje in analiziranje planov in finančnih načrtov ter poročil o delu koncesionaija oziroma 
prireditelja;
nadziranje računovodskih izkazov in revidiranih poslovnih poročil;
nadziranje lastniške strukture, organiziranosti, internih aktov in poslovanja koncesionaija oziroma 
prireditelja;
nadziranje izvajanja koncesijske pogodbe oziroma pogojev iz dovoljenja prireditelja; 
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izvajanje neposrednega nadzora pri opravljanju vseh procesov, ki so neposredno ali posredno vezani s 
prirejanjem iger na srečo;
poročanje vladi o poslovanju koncesionarja oziroma prireditelja;
vodenje registra koncesionarjev, prirediteljev klasičnih iger, igralnic, igralnih salonov in imetnikov licenc; 
sodelovanje z uradom, pristojnim za preprečevanje pranja denarja;
vzpostavitev informacijskega sistema, ki je v neposredni povezavi z on-line nadzornimi sistemi igralnih 
naprav koncesionarjev iz 80a. člena ZIS in informacijskimi sistemi iz 3a. člena ZIS;
izvajanje nadzora preko nadzornega informacijskega sistema.

Urad je po 108. členu ZIS zadolžen tudi za organizacijo izdelave igralniških standardov. Realizacija projekta, ki 
zaradi zahtevnosti poteka že več let, bo celovito uredila področje prirejanja posebnih iger na srečo v Republiki 
Sloveniji.

Urad opravlja poleg naštetih nalog še dela in naloge na področju izdaje in nadzora certifikatov za igralne naprave 
oziroma na področju nadzora izpolnjevanja pogojev za pridobitev licence za delo v dejavnosti prirejanja posebnih 
iger na srečo.

Naloge urada so opredeljene tudi s koncesijskimi pogodbami, ki jih minister za finance sklene z družbami, ki so 
pridobile koncesijo vlade za prirejanje klasičnih ali posebnih iger na srečo. Pri tem gre predvsem za naloge, 
povezane s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za začetek poslovanja igralnice oziroma igralnega salona, v zvezi z 
izdajo dovoljenj za začetek prirejanja posebnih iger na srečo na povečanem obsegu igralnih naprav, s spremembo 
pravil iger, s spremembo pravilnika o izvajanju internega nadzora in naloge, povezane s povečanjem obsega igralnih 
naprav zaradi testiranja.

V letu 2005 bodo prednostne naloge urada predvsem povezane z izvajanjem nove sistemske zakonodaje in z 
usklajevanjem izvršilnih predpisov. Poleg tega bodo prednostne naloge urada predvsem povezane z izvajanjem 
učinkovitega nadzora družb, ki bodo v tem letu pridobile koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih 
salonih. Nadzor bo v pretežni meri temeljil na neposredni povezavi nadzorno informacijskega sistema igralnih 
naprav z informacijskim sistemom urada. Tudi v tem letu se bodo dograjevali igralniški standardi, ki so ključnega 
pomena za poenotenje izvajanja igralniških procesov, kar bo prispevalo tudi k učinkovitejšemu nadzoru s strani 
urada.

Na področju prirejanja klasičnih iger na srečo bodo poleg stalnega nadzora izvajanja koncesijskih pogodb 
izpostavljene naloge v zvezi z vodenjem postopkov za podaljšanje dodeljenih koncesij. Podobno kot v letu 2004 bo 
tudi v letu 2005 treba posvetiti precej pozornosti prirejanju iger na srečo preko interneta, telefonske linije 090 in 
preko TV, ter pojavu novih SMS iger glede na to, da je to področje, ki bo v prihodnosti gotovo eno od ključnih na 
področju prirejanja klasičnih iger na srečo.

Tako kot v preteklih letih se bo urad tudi v letu 2005 udeležil leme evropske konference regulatomih organov s 
področja iger na srečo (GREF) in konference mednarodnega združenja igralniških nadzornih organov (IAGR) ter 
drugih pomembnih mednarodnih srečanj. Urad bo še nadalje razvijal bilateralne odnose z nadzornimi organi drugih 
držav.

2. Pravne podlage

Urad opravlja nadzor nad prirejanjem iger na srečo ter izvršuje druge naloge in pristojnosti, določene z ZIS in 
drugimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi. Poleg omenjenega zakona naloge urada določajo tudi predpisi, 
izdani na podlagi ZIS, in sicer:

Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list RS, št. 50/02 in 100/02); 
Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 45/02 in 
77/02);
Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja 
skladnosti (Uradni list RS, št 45/02 in 100/02);
Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (Uradni list RS, št. 45/02); 
Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št 45/02);
Uredba o podrobnejših pogojih, kijih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na 
srečo (Uradni list RS, št. 70/00) in
Uredba o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre 
na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št 70/00).

Drugi zakonski in podzakonski predpisi, katerih določbe se tudi nanašajo na področje prirejanja iger na srečo v 
Republiki Sloveniji, in s tem vplivajo na izvajanje nalog urada, so še naslednji:

Zakon o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99 in 85/01);
Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo 
in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list 
RS, št 40/97 in 13/02);
Zakon o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št 79/01, 59/02);
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Zakon o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98, 68/00 in 91/02);
Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, 8/89,48/90, 8/91,7/93);
Odredba o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja (Uradni list RS, št. 55/95 in 14/97); 
Navodilo o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja 
iger na srečo (Uradni list RS, št. 11/96 in 12/96);
Uredba o merilih za razdelitev navadnih delnic prirediteljev posebnih iger na srečo med lokalne skupnosti 
(Uradni list RS, ŠL 63/97).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

zagotoviti pogoje za uspešno in učinkovito prirejanje iger na srečo,
- ustrezno zakonsko urejeno področje dejavnosti prirejanja iger na srečo, 

strokoven in učinkovit nadzor in transparentno poslovanje gospodarskih družb, ki prirejajo igre na srečo; 
dograjevanje igralniških standardov in sodelovanje v medresorski skupini za izdelavo igralniških 
standardov; 
sodelovanje v evropskem združenju regulatomih organov s področja iger na srečo (GREF); 
usposabljanje delavcev za izvajanje strokovnega in učinkovitega nadzora prirejanja iger na srečo; 
nadaljnji razvoj programske opreme za nadzor nad prireditelji oziroma koncesionarji (on-line nadzorni 
sistem).

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

izvajanje nove sistemske zakonodaje;
delo na področju prilagajanja sistemske zakonodaje;
izvajanje učinkovitega nadzora nad prirejanjem posebnih in klasičnih iger na srečo;
dograjevanje in moderniziranje nadzornih informacijskih sistemov za igralne naprave v igralnicah in 
igralnih salonih;
dograjevanje in razširitev tehničnega nadzora nad prirejanjem iger na srečo preko interneta in drugih 
telekomunikacijskih sredstev;
preverjanje in analiziranje podatkov za dodelitev novih koncesij in za sklenitev oziroma podaljšanje 
koncesijskih pogodb za prirejanje iger na srečo.

7233 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva za plače zaposlenih v uradu in sredstva za izplačila premij za kolektivno 
dodatno pokojninsko zavarovanje.

Na temelju pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za finance, Deviznega 
inšpektorata Republike Slovenije, Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in Urada Republike 
Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo in na njegovi podlagi sprejete sistemizacije, je urad organiziran po 
naslednjih oddelkih in odsekih:

vodstvo;
oddelek za igre na srečo, v okviru katerega sta odsek za posebne igre na srečo in odsek za klasične igre na 
srečo;
pravno - analitski oddelek, v okviru katerega sta odsek za analitiko in odsek za upravno-pravne zadeve in 
oddelek za informatiko in tehnični nadzor.

V vodstvu se opravljajo naloge, ki se nanašajo na vodenje in usklajevanje vseh področij dela v uradu, na sodelovanje 
z drugimi državnimi organi, specializiranimi organizacijami, zavodi ali posamezniki, na organizacijo nadzora nad 
dejavnostjo prirejanja iger na srečo, sodelovanje pri pripravi zakonov, podzakonskih aktov in metodoloških pravil s 
področja iger na srečo, na pripravo splošnih aktov urada in skrb za njihovo uresničevanje, na sodelovanje pri 
pripravi drugih internih aktov urada, na organiziranje in izvajanje splošnih in skupnih zadev urada kot celote 
(spremljanje kadrovskih potreb, strokovnega znanja, napredovanja delavcev, planiranje finančnih potreb za 
materialne stroške, investicije, izobraževanje, pisarniško poslovanje, dokumentiranje in arhiviranje), tajniška in 
administrativna dela za urad in druge naloge po nalogu direktorja.

V oddelku za igre na srečo se opravljajo naloge, ki se nanašajo na nadzor nad izvajanjem ZIS in drugih predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi, na planiranje, vodenje postopkov in preverjanje pogojev pred izdajo dovoljenj in 
koncesij, na opravljanje najzahtevnejšega nadzora iger na srečo in na sodelovanje, vodenje in neposredno 
opravljanje določenih nalog pri pripravi predlogov koncesijskih pogodb za trajno prirejanje klasičnih in posebnih 
iger na srečo, na izdajo dovoljenj za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo in na podajanje predlogov sodniku za 
prekrške.
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V pravno - analitskem oddelku se opravljajo naloge, ki se nanašajo na nadzor nad izvajanjem ZIS in drugih 
predpisov na podlagi poročil, ki jih družbe, ki imajo koncesijo za prirejanje klasičnih oziroma posebnih iger na 
srečo, predložijo uradu, na pripravo predlogov podzakonskih predpisov, internih predpisov in navodil s področja 
prirejanja iger na srečo, odločb urada, pravnih mnenj oziroma stališč in na reševanje pravnih vprašanj s področja 
dela drugih oddelkov in odsekov, na izdelavo poročil in analiz o poslovanju družb, ki imajo koncesijo za prirejanje 
klasičnih oziroma posebnih iger na srečo in druge naloge, povezane z vodenjem upravnih postopkov.

Oddelek za informatiko in tehnični nadzor opravlja naloge, ki se nanašajo na izdelavo razvojnih projektov s 
področja informacijske podpore uradu, koordinacijo za pravilno vodenje postopkov certificiranja igralnih naprav in 
izdaje certifikatov za igralne naprave, na vodenje in nadzor izvedbe projekta za vzpostavitev nadzornega 
informacijskega sistema, na zagotavljanje operativnosti sistema on-line nadzora na uradu in operativnosti 
računalniških mrež in na naloge, ki so povezane z nabavo, posodabljanjem in vzdrževanjem računalniške opreme.

Po sistemizaciji naj bi bilo na uradu sistemiziranih za opravljanje navedenih nalog 34 delovnih mest (vključno z 
direktorjem urada), dejansko pa naloge opravlja 24 redno razporejenih delavcev vključno z direktotjem urada.

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

Pri oceni višine sredstev za plače za leto 2005 je urad izhajal iz števila redno zaposlenih delavcev urada v letu 2004, 
stopnjo predvidene inflacije, kot tudi finančne posledice iz naslova 109a. člena ZIS, ki določa, da pooblaščenim 
osebam nadzornega organa za ovrednotenje posebne odgovornosti in zaradi omejitev pripadajo dodatki, določeni na 
podlagi predpisov, ki urejajo dodatke delavcev davčne uprave.

Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so podpisali Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske 
. dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03), s katerim se ukinja uskladitev plač z avgustom 2003 in uvajajo premije 
kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Višina skupne pokojninske premije za posameznega 
javnega uslužbenca je prikazana v prilogi aneksa in je sestavljena iz minimalne premije in dodatne premije, katere 
višina je odvisna od delovne dobe javnega uslužbenca na dan 1. 8.2003.

Pri izračunu premij smo delavce urada, glede na delovno dobo razdelili v razrede, ki so prikazani v prilogi aneksa 
ter tako izračunali maso premij. Pri izračunu minimalne premije je bila upoštevana tudi uskladitev, ki se izvede s 1. 
1.2005, kjer se minimalna premija uskladi na znesek minimalne premije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Pri izračunu je bila upoštevana tudi avgustovska usldaditev dodatne premije, in sicer v višini 3,04 %.

3. Planirani indikatorji

Delo urada v letu 2005 se bo intenzivno nadaljevalo na vseh področjih del in nalog urada. Naloge urada oziroma 
delo bo usmeijeno na tekoče izvajanje nove sistemske zakonodaje in opravljanje nadzora predvidoma v 45 igralnih 
salonih, 14 igralnicah in pri obeh družbah, ki trajno prirejata klasične igre na srečo.

7236 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z izvrševanjem nalog in del bo urad intenzivno nadaljeval tudi v letu 2005. Temeljna naloga urada ostaja neposredni 
nadzor vseh procesov prirejanja iger na srečo, tako na področju prirejanja klasičnih, kot posebnih iger na srečo, pri 
čemer je treba poudariti, da bo v letu 2005 in vseh naslednjih letih tej obliki nadzora dan vse večji poudarek, kar 
posledično pomeni zviševanje materialnih stroškov (igralnice oziroma igralni saloni se nahajajo na območju celome 
države).

S stališča zagotavljanja uspešnega in učinkovitega izvajanje del in nalog urada je zelo pomembno zagotavljanje 
izobraževanja zaposlenih, saj se predvsem področje prirejanja posebnih iger na srečo tehnološko hitro razvija v 
smeri prirejanja iger preko svetovnega spleta ter drugih sodobnih komunikacijskih sredstev. Z vidika vpliva na 
višino stroškov je treba poudariti, da se izobraževanja za področje prirejanje iger na srečo izvajajo pretežno v tujini.

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

Glede na obstoječe število koncesionatjev posebnih iger na srečo doseženo v letu 2004 se bo v letu 2005 opravilo 
najmanj enako število neposrednih nadzorov in s tem tudi število službenih potovanj in na to vezanih izdatkov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Poleg izvajanja nove sistemske zakonodaje na podlagi strateških usmerite za področje prirejanja iger na srečo, ter 
izvajanja transparentnega nadzora nad prirejanjem iger na srečo, sodi med projektne naloge urada v letu 2005 tudi 
nadaljevanje izpopolnjevanje projekta vključevanja nadzornih informacijskih sistemov za igralne naprave v 
igralnicah in igralnih salonih v informacijski sistem urada.

4. Planirani indikatorji

Naloge urada oziroma delo bo usmerjeno na tekoče izvajanje sistemske zakonodaje in opravljanje nadzora 
predvidoma v 45 igralnih salonih, 14 igralnicah in pri obeh družbah, ki trajno prirejata klasične igre na srečo.
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2855 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, pisarniške in biro opreme,

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

Glede na obseg del in nalog urada v letu 2005 je potrebno zaposlene delavce opremiti s sodobno tehnično opremo in 
tako povečati njihovo učinkovitost in strokovnost.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Urad v okviru te proračunske postavke za leto 2005 planira nakup tehničnih sredstev, potrebnih za sodobno in 
strokovno opravljanje nadzora.

4. Planirani indikatorji

Nakup sodobne tehnične opreme se planira v smislu učinkovitejšega dela urada.

A - Bilanca odhodkov

02021602 - Fiskalni sistem

1. Opis podprograma

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju:UJP) na podlagi 74. člena Zakona o plačilnem prometu 
(Uradni list RS št.30/02, 15/03, v nadaljevanju: ZPIaP) in v skladu z 21. členom Zakona o državni upravi (Uradni 
list RS, št.52/02) opravlja specializirane strokovne naloge, povezane z izvajanjem plačil neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov, zbira informacije o plačilih iz proračuna in o prihodkih v proračun 
Republike Slovenije in zagotavlja informacije, na podlagi katerih je omogočeno gospodarno ravnanje s sredstvi 
javnih financ ter upravljanje in nadzor nad javnofinančnimi prihodki ter zagotavlja tehnološko in izvedbeno podporo 
zakladniškemu poslovanju na ravni države in občin.

Poleg navedenega UJP opravlja še naslednje naloge povezane z evidentiranjem in izvajanjem javnofinančnih tokov 
v okviru enotnega zakladniškega sistema:

vodi register neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
vodi račune neposrednih oziroma posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov, Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so 
vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS 
št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02), in so v skladu s 5. odstavkom 8. člena ZPIaP odprti kot podračuni enotnega 
zakladniškega računa države oziroma občin;
sprejema plačilna navodila neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter 
drugih oseb, ki poslujejo v okviru enotnega zakladniškega sistema;
izdaja naloge za plačilo v breme podračunov neposrednih in posrednih uporabnikov, ki poslujejo v okviru 
enotnega zakladniškega sistema;
pripravlja in pošilja obvestila iz 26. člena ZPIaP vsem neposrednim oziroma posrednim uporabnikom 
državnega oziroma občinskih proračunov; Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
zbira in pošilja podatke iz 68. člena ZPIaP za vse neposredne in posredne uporabnike državnega oziroma 
občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa;
po posebni pogodbi z Banko Slovenije lahko za Banko Slovenije izvaja storitve plačilnega prometa po 
ZPIaP;
zbira podatke iz tretjega odstavka 68. člena in drugega odstavka 73. člena ZPIaP, vodi ustrezne evidence teh 
podatkov in na podlagi teh zagotavlja ustrezne informacije;
zagotavlja podatke in informacije o javnofinančnih vplačilih in izplačilih iz proračuna Republike Slovenije, 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije in drugih oseb, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa;
zagotavlja podatke o plačilih in vračilih davkov, prispevkov, carin in drugih dajatev, ki jih izterjujejo 
davčna in carinska uprava in drugi nadzorniki;
opravlja druge naloge določene z zakonom oziroma predpisi.
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V letu 2005 bodo prednostne naloge UJP predvsem povezane z učinkovitim izvajanjem vseh nalog kot jih določa 
74. člen ZPIaP. Stalna pomembna naloga UJP je zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja informacijskega 
sistema skladno s standardi, ki veljajo na tem področju. Posebej pomembna naloga UJP je sodelovanje pri izpeljavi 
druge faze projekta vzpostavitve enotnega zakladniškega sistema.

2. Pravne podlage

Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS št.30/02,15/03)

Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št.52/02)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izvajanje nalog kot jih določa 74. člen ZPIaP;
sodelovanje v medinstitucionalnih skupinah na področju izpeljave druge faze projekta vzpostavitve 
enotnega zakladniškega sistema;
delo na področju prilagajanja zakonodaje; 
priprava izvedbenih navodil za delo UJP; 
usposabljanje delavcev za izvajanje nalog UJP; 
nadaljnji razvoj programske opreme za izvajanje nalog UJP.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Učinkovito izvajanje zakonsko določenih nalog UJP;

razširitev opravljanja storitev UJP preko interneta in drugih telekomunikacijskih sredstev;
delo na področju prilagajanja zakonodaje; 
sodelovanje pri izvajanju druge faze projekta vzpostavitev enotnega zakladniškega sistema, 
izobraževanje delavcev UJP;
svetovanje proračunskim uporabnikom.

2387- Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

UJP bo v letu 2005 izvajala naloge kot jih določa 74. člen ZPIaP. Poleg tega bo UJP sodelovala pri izpeljavi druge 
faze projekta vzpostavitve enotnega zakladniškega sistema. UJP ocenjuje, da bo vse naloge lahko nemoteno in 
učinkovito izvajala z manjšim številom delavcev kot v letu 2004 in s tem prispevala k zniževanju sredstev za izdatke 
za plače in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja iz državnega proračuna.

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

Pri oceni višine sredstev za plače je UJP upoštevala določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št 52/02) in določila Dogovora o načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 
in 2005 (Uradni list RS, št. 73/03), ter aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list 
RS, št.73/03) in dane usmeritve iz proračunskega priročnika 2004-2005.

Pri oceni sredstev namenjenih za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2005 smo 
upoštevali določila Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št.73/03) in 
usmeritve dane v proračunskem priročniku 2004-2005. Pri izračunu smo izhajali iz stanja števila delavcev 
zaposlenih na dan 1.8.2003 in delovne dobe za zaposlene na dan 1.8.2003.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

UJP bo z odgovornim vodenjem kadrovske politike prispevala k zniževanju števila zaposlenih delavcev in s tem 
posledično k zniževanju izdatkov za plače in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja iz 
državnega proračuna.

4. Planirani indikatorji

UJP bo v letu 2005 redno spremljala uspešnost zastavljenih ciljev kadrovske politike in finančne posledice ciljev.

2448 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

UJP bo največji del sredstev planiranih na proračunski postavki 2448 v letu 2005 podobno kot v letu 2004 namenila: 

za nakup papirja in kuvert, kijih UJP potrebuje za dnevno obveščanje okoli 3000 proračunskih uporabnikov 
o prometu in stanju denarnih sredstev na njihovem podračunu;
za financiranje računalniških storitev (pogodbe z zunanjimi izvajalci o vzdrževanju strojne in programske 
opreme);
kritju stroškov energije, vode, komunalnih storitev ter komunikacij;
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kritju stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih objektov;
kritj u izdatkov za s lužbena potovanj a;
kritju izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih, ki je pogoj za zagotavljanje uspešnega in 
učinkovitega izvajanje del in nalog UJP;
za nakup pisarniškega materiala za opravljanje nalog UJP.

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

Izhodišče na katerem temelji izračun predloga pravic porabe za leto 2005 na proračunski postavki 2448 je ocenjena 
realizacija za leto 2003, povečana za predvideno povprečno lemo rast cen v letu 2003 - 3,3% in v letu 2004 - 4,2%.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

UJP bo izvajala usmeritve za spremljanje in obvladovanje stroškov.

4. Planirani indikatorji

UJP bo spremljala izvajanje usmeritev za obvladovanje stroškov.

2931 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

UJP v okviru proračunske postavke 2931 za leto 2005 planira sredstva v višini 23.012 tisoč tolaijev. Sredstva bodo 
porabljena za nakup opreme in za investicijsko vzdrževanje dotrajane opreme s ciljem zagotovitve nemotenega 
opravljanja nalog UJP.

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

Izračun predloga pravic porabe v letu 2005 na proračunski postavki 2931 je UJP pripravila na podlagi svojega 
programa trajnih nalog (večletnega načrta investicijskega vzdrževanja).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

UJP bo v letu 2005 sredstva namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje porabila samo za najnujnejše 
obnove ter nakup opreme za zagotovitev nemotenega delovanja.

4. Planirani indikatorji

UJP bo tekoče spremljanje izvajanja programa trajnih nalog za leto 2005.

A - Bilanca odhodkov

02031601 - Dejavnost proračunskega nadzora

1. Opis podprograma

Urad za nadzor proračuna (v nadaljevanju:Urad) deluje na štirih funkcionalno in vsebinsko ločenih področjih 
nadzora proračuna.

Urad je odgovoren za razvoj, usklajevanje in prevajanje delovanja notranjega nadzora javnih financ. V tej funkciji 
urad predpisuje usmeritve, standarde in metodike za notranje kontroliranje ter notranje revidiranje pri proračunskih 
uporabnikih in nadzira njihovo izvajanje, pripravlja pravila in pogoje za zaposlovanje državnih notranjih revizorjev 
in organizira izobraževanje s tega področja. O delovanju sistema notranjega nadzora javnih financ poroča vladi in 
Računskemu sodišču.

i
Urad izvaja v skladu z uredbami EU funkcijo neodvisnega organa za finančni nadzor uporabe sredstev EU skladov 
in nacionalnega sofinanciranja, kontrolira pravilnost uporabe teh sredstev in sofinanciranja, prevoja izpolnjevanje 
kriterijev in pogojev za področje finančnega poslovodenja in notranjega nadzora pri vseh institucijah, ki upravljajo s 
sredstvi EU skladov ali jih uporabljajo, certificira leme obračune z EU in izdaja zaključne deklaracije o porabi 
sredstev EU skladov. V tej funkciji urad komunicira direktno z Evropsko komisijo.

Urad izvaja proračunsko inšpiciranje po ZJF. S proračunskim inšpiciranjem urad nadzoruje izvajanje proračuna v 
skladu z ZJF in ostalimi predpisi, ki urejajo izvajanje državnega proračuna, obravnava prijave, pritožbe, sporočila in 
druge vloge v zadevah iz te pristojnosti in obvešča vlagatelje na njihovo zahtevo o izvedenih ukrepih. O opravljenih 
inšpékcijskih pregledih dvakrat lemo obvešča vlado.
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Urad za nadzor proračuna deluje tudi kot AFCOS ( Anti Fraud Coordination Service-Služba za koordinacijo boja 
proti goljufijam), to je nacionalna kontaktna točka za sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam 
(OLAF) in Evropsko komisijo, na področju zaščite finančnih interesov EU. Urad v vlogi AFCOS zbira in OLAF-u 
ter Komisiji posreduje vse informacije o nepravilnostih, pri sumu nezakonite porabe EU sredstev pa samostojno ali 
na iniciativo in v sodelovanju z OLAF izvaja posebne postopke ali koordinira sodelovanja vseh ostalih institucij na 
tem področju (t.j. PU, CURS, DURS, državno tožilstvo in sodišča).

Poleg navedenega Urad sodeluje pri:

pripravi predlogov sprememb in dopolnitev predpisov s področja notranjega nadzora javnih financ in 
posebej zaščite finančnih interesov EU;
izobraževanju državnih notranjih revizoijev doma in v tujini; 
obveščanju javnosti preko medijev in v obliki predavanj ter strokovnih člankov.

2. Pravne podlage

1. Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/99,124/00,79/01,30/02)
2. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur.l. RS, št. 118/02)
3. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. RS št 72/02)
4. Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Ur.l. RS 

štl 12/02,13/03)
5. Navodilo o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike 

Slovenije (Ur.l. RS, št. 96/99,110/02)
6. Uredba o akreditacijskih pogojih za delovanje Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 

podeželja (Ur.l. RS, št. 78/00)
7. Uredba o splošnih akreditacijskih pogojih plačilnih Agencij Republike Slovenije za uporabo finančnih sredstev 

Evropske unije (Ur.l. RS, št 107/99)
8. Uredba Sveta (ES) št 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih
9. Uredba Sveta (ES) št. 1164/94 z dne 16. maja 1994, o ustanovitvi Kohezijskega sklada
10. Uredba Sveta (ES) št. 1266/1999 z dne 21. junija 1999 o usklajevanju pomoči državam kandidatkam v okviru 

predpristopne strategije
11. Uredba Sveta (ES) št. 1267/1999 z dne 21. junija 1999, o vzpostavitvi instrumenta strukturne politike v 

predpristopnem obdobju (ISPA)
12. Uredba Komisije (ES) št. 438/2001 z dne 2. marca 2001 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št 

1260/1999 na področju sistemov za poslovodenje in nadzor pomoči dodeljene v okviru Strukturnih skladov
13. Uredba Komisije (ES) št. 448/2001 z dne 2. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 

1260/1999 v zvezi s postopkom izvajanja finančnih popravkov pri pomoči iz Strukturnih skladov
14. Mednarodni sporazumi, ki opredeljujejo ravnanje in poročanje o nepravilnostih:

za ISPA: Aneks III. 1 k finančnim sporazumom za programe ISPA,
za SAPARD: Večletni sporazum o financiranju (s spremembami), razdelek F, točka 7,
za PHARE: Aneksa C k Finančnemu Memorandumu, točka 5

15. Sklep Vlade RS (št 245-24/2002-1 z dne 4.7. 2002) o določitvi Ministrstva za finance, Službe za nadzor 
proračuna za kontaktno točko za sodelovanje z OLAF (Evropski urad za boj proti goljufijam)

3. Dolgoročni cilji podprograma

delovanje in razvoj notranjega nadzora javnih financ za zagotavljanje smotrnega pridobivanja in porabe 
proračunskih sredstev
usmerjanje in nadzor delovanja notranjih revizijskih služb PU, analiza njihovega delovanja in izvajanje 
aktivnosti za izboljšanje
koordinacija planiranja in usmerjanja notranjega revidiranja porabe sredstev EU skladov 
izvajanje neodvisnega finančnega nadzora in sistemskih revizij programov in institucij, ki se financirajo s 
sredstvi EU skladov
izvajanje proračunskega inšpiciranja
delovanje na področju zaščite finančnih interesov EU in sodelovanje z OLAF 
sodelovanje pri pripravah zakonov s področja javnih financ in zaščite finančnih interesov EU 
sodelovanje v medresorski koordinacijski komisiji pri Ministrstvu za notranje zadeve za problematiko 
gospodarske kriminalitete;
sodelovanje predstavnikov Urada v Tehnični skupini evropske komisije za finančni nadzor EU skladov; 
sodelovanje predstavnikov Urada v Homolog grupi finančnih nadzornih organizacij;
sodelovanje pri delu odborov EU;
sodelovanje z Računskim sodiščem RS 
izobraževanje delavcev Urada doma in v tujini; 
organizacija in izvajanje izobraževanja za državne notranje revizorje; 
sodelovanje pri izobraževanju državnih revizorjev > 
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delovanje v okviru sistema AFIS za vnos, obdelavo in posredovanje podatkov o nepravilnostih v skladu z 
dolžnostmi AFCOS 
delovanje v okviru informacijskega sistema CIS;
nadaljnja avtomatizacija in zagotovitev varnega prenosa podatkov potrebnih za revidiranje med PU in 
Uradom;

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

usmeijanje in nadzor delovanja notranjih revizijskih služb PU, analiza njihovega delovanja in izvajanje 
aktivnosti za izboljšanje

- koordinacija planiranja in usmerjanje notranjega revidiranja porabe sredstev evropskih skladov 
izvajanje neodvisnega finančnega nadzora in sistemskih revizij programov in institucij, ki se financirajo s 
sredstvi evropskih skladov 
izvajanje proračunskega inšpiciranja 
delovanje na področju zaščite finančnih interesov EU in sodelovanje z OLAF 
posodabljanje usmeritev in standardov za revidiranje, notranje kontroliranje in poročanje o nepravilnostih 
pri uporabi sredstev EU skladov 
izobraževanje delavcev Urada v skladu s programi izobraževanja za leto 2005 
organizacija in izvajanje izobraževanja za državne notranje revizoije 
izobraževanje PU za področje notranjega kontroliranja in upravljanja s tveganji; 
vzdrževanje in posodabljanje spletne strani Urada

1643 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plače za zaposlene v uradu in sredstva za izplačila premij za 
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence.

Po določilih Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za finance, Urada in drugih 
organov v sestavi Ministrstva za finance ter spremembah in dopolnitvah tega Pravilnika je v Službi za .nadzor 
proračuna-bodočem Uradu trenutno sistemiziranih 28 delovnih mest. Urad bo tako v začetku leta 2004 imel skupno 
28 zaposlenih, eno novo zaposlitev planiramo za marec leta 2004. Urad bi imel tako v začetku leta 2005 29 
zaposlenih. Ne glede na to, pa je po predvidevanjih OLAF-a, (ki je v Sloveniji izvedel analizo stanja in potreb za 
zagotavljanje izvajanja vseh predvidenih nalog v okviru AFCOS) potrebno v SNP zaposliti za to področje najmanj 
3-do 7 ljudi, zato moramo planirati v letu 2005 vsaj še eno novo zaposlitev- specialista za IT.

Vodstvo urada:

Planirani so 3 zaposleni. V vodstvu se izvaja vodenje in usmerjevanje dela urada, strateške in letne načrte dela 
urada, usklajevanje domačega pravnega reda z evropskim za področja notranjega nadzora javnih financ in 
evropskega proračuna, sodelovanje z domačimi in tujimi državnimi organi in strokovnimi inštitucijami, 
poročanje o delu urada domačim in tujim organom in inštitucijam.

Oddelek za notranji nadzor javnih financ(NNJF):

Planirano je 9 zaposlenih ( trije za naloge AFCOS). Vsi zaposleni morajo imeti univerzitetno izobrazbo in 
sedem jih mora imeti certifikat državnega notranjega revizorja. V oddelku se pripravljajo usmeritve in 
priročniki za državno notranje revidiranje, opravlja se revizija skladnosti delovanja služb za notranjo revizijo 
pri PU, pripravlja in izvaja se permanentno izobraževanje državnih notranjih revizorjev, izdelujejo se poročila 
za Vlado o delovanju notranjega nadzora pri PU. V okviru programa AFCOS se zbira vse informacije o 
nepravilnostih pri porabi EU sredstev in se jih po predpisanih procedurah posreduje evropski Komisiji in 
OLAF-u.

Oddelek za revizijo in certificiranje:

Planirano je 11 zaposlenih. Vsi zaposleni morajo imeti univerzitetno izobrazbo in certifikat državnega 
notranjega revizotja. V oddelku se izvaja certificiranje EU sredstev SAPARD in jamstveni del EKUJS, 
sistemske in finančne revizije PHARE, ISPA, Strukturnih in Kohezijskega sklada in komunitamih programov.

Oddelek proračunske inšpekcije:

Planirano je 7 zaposlenih. Vsi zaposleni morajo imeti univerzitetno izobrazbo. V oddelku se izvaja inšpekcijski 
nadzor zakonitosti in pravilnosti izvajanja državnega proračuna.

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

Pri izračunu višine sredstev za izplačilo plač za leto 2005 je bila upoštevana vsota količnikov vseh delovnih mest, 
vsota količnikov za pričakovano napredovanje delavcev, vsota količnikov za povečanje delovne dobe v letu 2005, 
sredstva regresa za lemi dopust, povračila stroškov prihoda na delo, nadomestilo za prehrano, sredstva za delovno 
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uspešnost in sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad. Pri izračunu prispevkov za socialno varnost smo upoštevali 
podatke iz smernic za pripravo proračuna.

Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektoija so podpisali Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03), s katerim se ukinja uskladitev plač z avgustom 2003 in uvajajo premije 
kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Višina skupne pokojninske premije za posameznega 
javnega uslužbenca je prikazana v prilogi aneksa in je sestavljena iz minimalne premije in dodatne premije, katere 
višina je odvisna od delovne dobe javnega uslužbenca na dan 1. 8. 2003.

Pri izračunu premij smo delavce urada, glede na delovno dobo razdelili v razrede, ki so prikazani v prilogi aneksa 
ter tako izračunali maso premij. Pri izračunu minimalne premije je bila upoštevana tudi uskladitev, ki se izvede s 1. 
1.2005, kjer se minimalna premija uskladi na znesek minimalne premije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Pri izračunu je bila upoštevana tudi avgustovska uskladitev dodáme premije, in sicer v višini 3,04 %.

3. Planirani indikatorji

Izvajanje kadrovskega načrta Vlade RS.

1644 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške so planirana za celotno dejavnost urada.

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

Za izhodišče plana vsake proračunske postavke je bila podlaga dosežena višina v letu 2003 in planirana za leto 
2004, z upoštevanjem povečanja revizijskih pregledov sredstev strukturnih in kohezijskega sklada in EKUJS, in 
dejavnost AFCOS. V letu 2005 bo moral urad še vedno razvijati funkcijo AFCOS- t.j. sodelovanja z OLAF in 
izvajanje skupnih preiskav sumov goljufij pri porabi EU sredstev. V Multicountry programu izobraževanja javnih 
uslužbencev na področju zaščite finančnih interesov ES in se vključevati v skupne akcije držav članic EU in OLAF- 
a. Delo revizorjev in inšpektorjev se bo večino časa opravljalo na terenu pri PU, vmesnih telesih, lokalnih 
samoupravnih skupnostih in na projektih samih. Za izvajanje dela na terenu se bodo uporabljali tako službeni 
avtomobili kot osebni avtomobili zaposlenih. Dejavnosti v vseh oddelkih bodo vezane na stalno strokovno 
usposabljanje zaposlenih, od tega v veliki meri v državah EU in seminarjih in delavnicah v državi. Zaradi 
sodelovanja v odborih in ostalih telesih EU bo potrebnih veliko službenih potovanj v tujino, predvsem v Bruselj. Za 
nadzor programov INTERREG, kjer se bo izvajal skupni nadzor z Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško pa 
potovanja v te države. Za delovanje Urada bo potrebno v slovenski jezik prevajati tudi posamezno strokovno 
literaturo. Na področju komunikacij je predvidenih veliko mednarodnih pogovorov in pošte z evropsko Komisijo in 
OLAF. Izhodišče za planiranje materjalnih stroškov so bili doseženi stroški v letu 2003 in predvideno povečanje 
revizijskih pregledov sredstev strukturnih skladov, kohezijskega sklada in EKUJS. V okviru sodelovanja z OLAF so 
predvidena tudi stažiranja v ostalih državah članicah.

Na postavki »materialni stroški« je pri planiranju sredstev za leto 2005 naj večji del planiranih sredstev namenjen: 

kritju stroškov najemnine poslovne stavbe na Glinški 3,
kritju izdatkov za službena potovanja v tujino, ki bodo povezana predvsem s sodelovanjem predstavnikov 
Urada z evropsko Komisijo, na področju finančnega nadzora EU sredstev, pri delu pristojnih odborov 
Evropske Unije in sodelovanju z OLAF ( evropski urad za boj proti goljufijam), 
kritju stroškov za telefone, telefax ter elektronsko in drugo pošto,
kritju stroškov prevodov certifikacijskih in revizijskih poročil za evropsko Komisijo (avtorski honoratji), 
kritju stroškov strokovnega izobraževanja, konferenc, seminaijev in simpozijev- (za notranje revizorje in 
proračunske inšpektorje je stalno izobraževanje obvezno), 
kritju stroškov varovanja objekta na Cankarjevi ulici 5, kjer so prostori Urada, 
kritju izdatkov za reprezentanco in promocijo urada.

3. Planirani indikatorji

Uspešnost zastavljenih ciljev se lahko samo deloma meri s kazalci:

Osebje: vsi zaposleni na delovnih mestih revizorjev morajo pridobiti certifikat za naziv “Državni notranji revizor”

Oddelek za notranji nadzor javnih financ: izvesti mora vsaj 4 delavnice za državne notranje revizorje, revidirati delo 
14 služb za notranjo revizijo. V rokih, ki jih predpisuje evropska zakonodaja bodo morale biti OLAF-u posredovane 
vse informacije o nepravilnostih porabe EU sredstev.

Oddelek za revizijo in certificiranje: število potrebnih revizij se bo lahko določilo šele, ko bodo znani vsi projekti 
financirani iz strukturnih, kohezijskega in EKUJS sklada. V rokih, ki jih predpisuje evropska zakonodaja bodo 
morali biti izvršeni vsi pregledi in izdani certifikati in zaključne deklaracije. Uspešnost se bo merila na podlagi ocen 
evropske Komisije o opravljenih revizijskih pregledih.
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Oddelek proračunske inšpekcije: Planiralo se bo število inšpekcijskih pregledov in število izrednih inšpekcijskih 
pregledov na podlagi prijav ali zahtevkov od zunaj. Uspešnost ciljev se bo merila z izpolnjevanjem plana.

1647 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirane investicije in investicijsko vzdrževanje v poslovni objekt, pisarniško in biro opremo.

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

Planirani izdatki so povezani predvsem z tekočim investicijskim vzdrževanjem.
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SPU/PU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih16 MINISTRSTVO ZA FINANCE

Predlog sprememb Strukt. sprem, 
proračuna 2004

(2)

Predlog 
proračuna 2005 

ß)

Strukt. predloga 
proračuna 2005 

(4)

Inde!*5

(5H322ÌSPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004
(D

|16 (MINISTRSTVO ZA FINANCE ! || 480.046.463 ( 100, oo( 1 540.076.432 ( | 100,00( 1 112^1

|1611 ([Ministrstvo za finance (| 441.076.221 ( 501.710.335 ( 1 92,90(1 ÍÍ3J]

|02j EKONOMSKA IN FISKALNA 1 8.384.143 II i,7sir 8.401.012 11 ùsóIF 1^

ADMINISTRACIJA

0202 Ureianie na področju fiskalne politike 7.428.599 1,55 7.882.931 1,46 IPéJ-

02021601 Urejanje na področju fiskalne politike 5.298.130 1,10 5.377.122 1,00 101,5

02021602 Fiskalni sistem 2.130.470 0,44 2.505.809 0,46 117,6

0204 Davčna in carinska administracija 572.611 0,12 119.064 0.02 22^

02041601 Davčna administracija 572.611 0,12 119.064 0,02 20,8

0205 Privatizacija in nadzor 382.933 0,08 399.016 0,07 1043

02051601 Sukcesija 302.119 0,06 314.800 0,06 1043

02051602 Program privatizacije in upravljanje z 
državnim premoženjem

80.814 0,02 84216 0,02 1043

|03 j ZUNANJA POLITIKA IN 306.823 II 0,061r 256.520 11 0,0S|| 83^

MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 211.746 0.04 157.450 0.03 743

03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi 
institucijami

211.746 0,04 157.450 0,03 74,4

0303 Mednarodna pomoč 95.076 0.02 99.070 0,02 1043

03031601 Razvojna in humanitarna pomoč 95.076 0,02 99.070 0,02 1043

|06 1 LOKALNA SAMOUPRAVA 1 38.952.8571| Miir 47.000.000 11 8,70|| 12031

0602 Splošni transferi občinam 38.952.857 8.11 47.000.000 8,70 1223

06021601 Dopolnilna sredstva občinam 38.952.857 8,11 47.000.000 8,70 120,7

|09 1 PRAVOSODJE 822.954 K 0,17|| 1.968.328 11 0,36|r 239^2]

0905 Odškodnine 822.954 0.17 1.968.328 036 2323

09051601 Odškodnine po sodnih sklepih 822.954 0,17 1.968.328 036 2393 '

1“ li GOSPODARSTVO 20.000 II o,oo|| 011 o,ooin

1404 Ureianie in nadzor na področju bančništva in 
zavarovalništva

20.000 0,00 0 0,00 23

14041601 Področje finančnih storitev 20.000 0,00 0 0,00 0,0

II POKOJNINSKO VARSTVO 1 247.406.0961| si,54i r 262.902.002 |1 48,68|| lOť^J

2102 Pokojnine 247.406.096 51,54 262.902.002 48,68 1063

21021601 Obveznosti države do ZPIZ 247.406.096 51,54 262.902.002 48,68 1063

I22 II SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 90.449.430 || 18,84| I 91.608.229 11 16,96|| lOljl

2201 Servisiranje javnega dolga 90.449.430 18,84 91.608229 16,96 1213

22011601 Obveznosti iz naslova restrukturiranja 
podjetniškega in bančnega sektoija

13.375.192 2,79 12.904.897 239 96,5

22011602 Obveznosti iz naslova sukcesije 410.294 0,09 331.844 0,06 80,9

22011603 Obveznosti iz naslova financiranja 
izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

43.151.168 8,99 48.782.650 9,03 113,1

22011604 Obveznosti iz naslova financiranja 
izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje

29.438.422 6,13 26.401.548 4,89 89,7

22011605 Stroški financiranja in upravljanja z 
dolgom

1.038.835 0,22 1.082.490 030 1043

22011606 Obveznosti iz naslova obveznic za 3.035.520 0,63 2.104.800 039 693

posebne namene
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Bilanca odhodkov

(2) P) (4) (5X3)/(1)

S?U/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

'J MINISTRSTVO ZA FINANCE

Leto 2005

v tisoč tolarjih

W/PU/PPP/GPR/PPR

^3~~| [INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN

OBVEZNOSTI

IndeksPredlog Strukt predlogaPredlog sprememb
proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 

(D

Strukt. sprem.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi 
pomoči v primerih nesreč

23021601 Rezerva Republike Slovenije

2303 Splošna proračunska rezervacija

23031601 Splošna proračunska rezervacija

|j4~~]|PRISPEVEK V PRORAČUN EVROPSKE 

UNUE

2401 Plačila sredstev v proračun Evropske unije 

24011601 Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v 
proračun Evropske unije

Plačila sredstev v proračun EU iz 
naslova davka na dodano vrednost

Plačila sredstev v proračun EU iz 
naslova bruto nacionalnega dohodka

Plačila sredstev v proračun EU iz 
naslova popravka v korist Velike 
Britanije 

l^j^^Davčna uprava RS

24011602

24011603

24011604

9.684.718 137,42,02| I 13.309,045 2,46

1.800.000 031 4.000.000 0.74 2222

1.800.000 0,37 4.000.000 0,74 2222

7.884.718 1.64 9.309.045 1,72 118,1

7.884.718 1,64 9309.045 1,72 118,1

1 45.049.200 K 5.3«ir 76.265.200 || 14,12] [ 169,3

45.049.200 9,38 76265200 14,12 169,3

3.603.936 . 0,75 7.706.588 1,43 213,8

6.607216 1,38 9207.871 . 1,70 139,4

31.334.221 6,53 52244.664 9,67 166,7

3.503.827 0,73 7.106.077 1,32 202,8

|| 21.069.780 K
____

21.036.531 1 j“ 3.9011 99,8|

preprečevanja pranja denarja

kJ

0204

EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA

21.069.780 II 439|| 21.036.531 11 3,90|| 99,8|

21.069.780 439 21.036.531 3,90 99,8Davčna in carinska administracija

02041601 Davčna administracija

------

21.069.780 439 21.036.531 3,90 99,8

1*613 || Carinska uprava RS || 15.594.185 || 3351 r 14.950.680 1 2,77||| 95,9|

M EKONOMSKA IN FISKALNA 15.199.254 H 3.17|| 14.713266 11 2,72] 1 96,8|

ADMINISTRACIJA

2224 Davčna in carinska administracija 15.199.254 3,17 14.713.266 2,72 96,8

02041602 Carinska administracija 15.199254 3,17 14.713266 2,72 96,8

|03j ZUNANJA POLITIKA IN 11.000 H 0,001 r 6.20011 o,oo|| 56,4|

MEDNARODNA POMOČ

2302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 11.000 0,00 6200 0.00

03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi 

institucijami
11.000 0,00 6.200 0,00 56,4

|08 llNOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 383.932 H 0,0S|| 231.214 11 0,041t- 60,2|

0804 Vzpostavitev južne meie 383.932 0,08 231.214 0.04 602

08041601 Vzpostavitev južne meje 383.932 0,08 231.214 0,04 60,2

l|£15 j||Urad RS za preprečevanje pranja denarja ll- 130.746 II 0,03| r 135335 1 [~ 0,03|| 103,5|

|14 IIgOSPODARSTVO 130.746 H 0,03] r 135335 11 0,03|r 103,5|

1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in 
zavarovalništva

130.746 0.03 135335 0.03 103,5

14041602 Urejanje in nadzor na področju 130.746 0,03 135.335 0,03 103,5
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov

(2) (3) (4) (5>(3y<^

0J)2

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE

SPU/PU/PPP/GPR/PPR

[161^J[beviznHnšpektora^^

|14 I [GOSPODARSTVO

404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in 
zavarovalništva

14041603 Devizni inšpektorat

Leto 2OO5

v tisoč tola^

Inde18Predlog Strukt predlogaPredlog sprememb
proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 

(D

Strukt sprem.

K 116.953 IT

W2][

116.953

116.953

0,02

0,02

122L954J |’

122.954

122.954

|^617^j[lJra^R^a^adzorprirejanjajger^a^rečoJ|^ 217.865 IT 0,05| I 227.677 j f

|14 [[GOSPODARSTVO

1405 Urejanje in nadzor iger na srečo

14051601 Urejanje in nadzor iger na srečo

217.865

217.865

227,677

227.677

105,1

]04j

104,5

Ö3Ö II[1618 ||Uprava RS za javna plačila j 1^^,1571^2^^

M

0202

EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA

1.571.229 D O33II 1.621.076 11 03«ir~

030

103

1SX1.571.229 033 1.621.076Urejanje na področju fiskalne politike

02021602 Fiskalni sistem 1.571.229 033 1.621.076 030 103

|1619 ||Urad RS za nadzor proračuna || 269.482 H M6|| 271.843 1 I- 0,05| I~ 100.

;L.
|02 1 EKONOMSKA IN FISKALNA 269.482 II 0,06] 1 271.843 11 «.osir 100

ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor (Računsko sodišče) 269.482 0.06 271.843 0,05 100,

02031601 NOVI - Dejavnost proračunskega 269.482 0,06 271.843 0,05 100

nadzora
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Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2005SPU/PU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

K MINISTRSTVO ZA FINANCE v tisoč tolarjih

Indeks

(5)=(3)/(l)

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

(D (2) (3) ffl
SPU/PU/PPP/GPR/PPR

Ijè jMINISTRSTVO za finance 1 5.707.558 ji loo,oo| r 2.866.039 1 I 100,00| 1 50,2|

||Mlnistrstvo za finance 1 5.707.558 II 100,00| 1 2.866.039 1 I 100,00| 1 50,2|

M ZUNANJA POLITIKA IN 1 2.139.000 H 37,48| I 2.200.000 11 76,76|| 102,9|
MEDNARODNA POMOČ

2302 Mednarodno sodelovanie in udeležba 2.139.000 37,48 2.200.000 76,76 102,9

03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi 
institucijami

2.139.000 37,48 2200.000 76,76 102,9

[09 ||PRAVOSODJE II 25.500 II 0,45|P olì o,ooir o,o|

2205 Odškodnine 25.500 0,45 0 0,00 Q£

09051601 Odškodnine po sodnih sklepih 25.500 0,45 0 0,00 0,0

O GOSPODARSTVO 3.543.058 11 62,08| 1 666.039 11 23-24!l 18,8|

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti

3.543.058 62,08 666.039 23,24 18,8

14021601 Jamstva 3.543.058 62,08 666.039 23,24 18,8
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun financiranja
Leto 2O°5

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE

Predlog Stmkt predlogaStrukt. sprem.Predlog sprememb

)22 I |SERVISIRAN JE JAVNEGA DOLGA 189.668.579 || 100, oo| 1 321.535.098 |1 ioo,oo||

100.00

169^

l£9j2201 Servisiranje iavnega dolga 189.668.579 100.00 321.535.098

22011601 Obveznosti iz naslova restrukturiranja 
podjetniškega in bančnega sektorja

15395.236 8,12 27.632.212 8,59 179,5

22011602 Obveznosti iz naslova sukcesije 3.584.087 1,89 2.827.222 0,88 78,9

22011603 Obveznosti iz naslova financiranja 
izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

111.211.858 58,63 162.367.311 50,50 146,0

22011604 Obveznosti iz naslova financiranja 
izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje

52.677.399 27,77 121.708.353 37,85 231,0

22011606 Obveznosti iz naslova obveznic za 
posebne namene

6.800.000 3,59 7.000.000 2,18 102,9
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1. del

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Naloge in pristojnosti za področje notranjih zadev in varnosti, kot izhajajo iz Zakona o državni upravi, drugih 
zakonov in predpisov, se izvajajo v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji kot organu v sestavi.

Temeljne naloge področja:

- so aktivnosti, ki omogočajo izvrševanje in uveljavljanje določnih pravic zagotovljenih z ustavo ter urejanje 
statusov tujcev in državljanov republike Slovenije,
naloge usldajevanja, usmerjanja, nadzora in razvoja v upravi, zlasti na področjih organizacije in delovanja 
organov državne uprave, delovnih razmerij zaposlenih v organih državne uprave, financiranja, plač in 
drugih prejemkov v organih državne uprave, koordinacije upravnih enot, upravnega nadzora, upravne 
statistike, obče uprave ter usposabljanja,
izvajanje nalog v zvezi s sprejemanjem, nastanitvijo in oskrbo prosilcev za azil ter bivših oseb z začasnim 
zatočiščem in oseb, ki so v Republiki Sloveniji pridobile status azila, 
načrtovanje, izvajanje in evalvacija usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev na horizontalnih 
področjih uprave, zlasti evropske zadeve, znanja in veščine vodilnih delavcev, poslovanje s strankami idr., 
izvajanje usposabljanja in izpopolnjevanje za doseganje usposobljenosti uslužbencev, potrebne za 
vključevanje Slovenije v Evropsko unijo, 
naloge usmetjanja in nadzora policije,
razvoj in delovanje področja lokalne samouprave s poudarkom na procesih reforme in prilagajanja 
sodobnim institucionalnim oblikam ter metodam dela,
pomoč in svetovanje lokalnim skupnostim oziroma občinam ob njihovem soočanju z vsakodnevnimi 
problemi ter sodelovanje s strokovnimi telesi Sveta Evrope s področja lokalne samouprave ter drugimi 
sorodnimi tujimi institucijami, 
vodeiye in koordiniranje dela s pristojnimi ministrstvi na področju sistema plač v javnem sektorju, 
izvajanje nalog na področju varovanja tajnih podatkov in varnostnega preverjanja ter izdaje dovoljenje za 
dostop do tajnih podatkov,
izvajanje z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog na področju obrambnega in varnostnega načrtovanja 
ter zaščite reševanja in pomoči in ustvarjanje pogojev za delo v vseh varnostnih razmerah,
izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov na področjih zasebnega varstva in 
detektivske dejavnosti, eksplozivov, orožja in streliva, tehničnih pregledov motornih vozil in tajnih 
podatkov,
izvajanje nalog v zvezi z zagotovitvijo kadrovskih, materialnih in finančnih sredstev ter drugih pogojev, ki 
so potrebni za nemoteno opravljanje vseh nalog in pristojnosti na podlagi zakonov in drugih podzakonskih 
predpisov,
izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog policije, zagotavljanje ustrezne stopnje varnosti 
na vseh področjih dela policije ter izvajanje nalog v zvezi s sprejemanjem, nastanitvijo in oskrbo tujcev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja -

Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 in revizijo 
Državnega programa, Strategija usposabljanja in izpopolnjevanja za povečanje administrativne sposobnosti pred 
vstopom Slovenije v Evropsko unijo, Schengenski izvedbeni načrt, Nacionalni program varnosti cestnega prometa.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Na področju notranjih zadev bo pravni red v skladu z »Državnim programom Republike Slovenije za prevzem 
pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002« in revizijo Državnega programa, v kateri so upoštevane pripombe 
Evropske komisije na obstoječi Državni program, ter spremembami, ki izhajajo iz dodatnih pregledov usklajenosti 
zakonodaje, usklajen, zato bo v letu 2005 ključni cilj izvajanje sprejetih zakonov.

V tem letu bodo naloge usmerjene predvsem v priprave na varovanje zunanje meje EU, kar bo Slovenija popolnoma 
prevzela, ko bo Svet EU na podlagi poročila posebne ocenjevalne skupine ugotovil, da naši obmejni organi na meji 
s Hrvaško zagotavljajo popoln nadzor v skladu s schengenskimi standardi. S to odločitvijo se bo Slovenija vključila 
v schengenski informacijski sistem in poleg carinskega in inšpekcijskega nadzora se bo na našo južno mejo prenesel 
še policijski nadzor z avstrijske, italijanske in madžarske meje. V skladu s Schengenskim izvedbenim načrtom, ki ga 
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je Slovenija maja 2001 v pogajanjih predložila Uniji, naj bi bila naša država za uveljavitev nadzora po schengenskih 
standardih usposobljena do konca leta 2006. Akcijski načrt je določil tudi pravila za usklajenost vizne politike 
Slovenije s schengenskimi standardi, uresničevanje določil na področju varstva podatkov, tipizacijo in nabavo 
tehnične opreme za večjo učinkovitost dela na zunanji meji, vključno s programsko in strojno opremo ter postopke, 
kijih bo predvidel prihodnji schengenski informacijski sistem 2 (SIS 2).

V skladu s tem je cilj vzpostaviti sistem tako v organizacijskem, institucionalnem kot zakonodajnem pogledu, ki bo 
ustrezal zahtevam evropskega »pravnega reda« in bo omogočal takšno sodelovanje med institucijami (sodno, 
policijsko, carinsko), ki bo omogočalo uspešnejše preprečevanje in zatiranje raznovrstnih odklonilnih ravnanj, 
povezanih z mamili, terorizmom, mednarodnimi goljufijami.

Pomemben cilj je tudi oblikovanje temeljnih usmeritev za delo policije in izhodišč varnostne politike ter nadzor nad 
izvajanjem nalog policije.

Nadaljnji razvoj javne uprave je usmerjen v nadgradnjo obstoječega sistema; cilji reforme so naravnani v smeri 
večje zakonitosti, pravne varnosti, politične nevtralnosti, strokovnosti, strokovne samostojnosti, usmetjenosti k 
uporabniku, kakovosti, odprtosti, preglednosti, skladnosti, racionalnosti in učinkovitosti, pri čemer bo po kazalcih 
uvedenih ukrepov, zadovoljstva uporabnikov (državljanov, gospodarskih subjektov in drugih) in javnofinančnih 
učinkov dosegla rezultate, primerljive javnim upravam v državah Evropske unije.

Na področju zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti je cilj opravljanje nadzora nad zakonitostjo dela 
zasebnih varnostnih podjetij in detektivov v RS.

Na področju lokalne samouprave je cilj uvedba pokrajin ter realizacija drugih projektov s področja lokalne 
samouprave.

Temeljni cilj policije je zagotavljati visoko stopnjo varnosti ter preprečevanje vseh oblik ogrožanja temeljnih 
svoboščin in drugih ustavnopravnih varovanih vrednot Delo policije temelji na spoštovanju pravnega reda, 
evropskih konvencij in priporočil in profesionalnosti ter je usmerjeno v uresničevanje strategij na posameznih 
področjih dela, strategije vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo ter ciljev in programov, ki si jih je 
zastavila v smernicah razvoja policije.

Na področju obrambnega in varnostnega načrtovanja ter zaščite reševanja in pomoči v ministrstvu in policiji je cilj, 
da se vzpostavi celovita sistemska rešitev za delovanje ministrstva in policije v vseh pogojih dela, upoštevajoč tudi 
akcijski načrt za priključitev v NATO.

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

0801 Notranje zadeve
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
0804 Vzpostavitev južne meje

0801 - Notranje zadeve
1. Opis glavnega programa

V okviru notranjih zadev je delo ministrstva organizirano na več področjih, in sicer na področju organizacije, 
razvoja in delovanja uprave, na področju upravnih notranjih zadev, sistemskega urejanja plač v javnem sektorju, 
lokalne samouprave in na področju usmerjanja in nadzora nad delom policije ter na področju skupnih zadev 
ministrstva, ki zagotavljajo izvajanje z zakonom določenih nalog na temeljnih področjih.

Poslanstvo in ključne naloge so usklajevanje in vsebinsko usmerjanje izvrševanja upravnih funkcij in specializiranih 
nalog razvoja na upravnih področjih, in sicer na področju javne uprave, organizacije in delovanja organov državne 
uprave, delovnih razmerij zaposlenih v organih državne uprave, financiranja, plač in drugih prejemkov v organih 
državne uprave, upravnega nadzora, upravne statistike, obče uprave ter izpopolnjevanja in usposabljanja zaposlenih 
za izvajanje upravnih in drugih nalog v organih državne uprave ter drugih organih in organizacijah.

Nadalje so ključne naloge korektno odločanja glede pravic, obveznosti oziroma pravnih koristi na naslednjih 
vsebinsko zaokroženih upravnih področjih: osebni status posameznika, državljanske zadeve, migracije ter zbiranja 
in združevanja ter naloge na podlagi Zakona o azilu in Zakona o začasnem zatočišču. V zvezi s tem so naloge 
spremljanje stanja na področju upravnih notranjih zadev, ugotavljanje trendov in pojavov ter sprejemanja ukrepov 
pripravljanja predlogov zakonov in podzakonskih predpisov, dajanje pobud in predlogov za določanje politike in 
predlaganje ukrepov na področju usklajevanja ter usmerjanja dela organizacijskih enot za upravne notranje zadeve v 
upravnih enotah, sodelovanje pri povezovanju v informacijske sisteme državne uprave Republike Slovenije in 
informacijske sisteme institucij EU, izvajanje sprejete politike RS s področja migracij ter državljanstva, sodelovanje 
pri pripravi mednarodnih sporazumov in meddržavnih pogodb, sodelovanje pri delu vladnih strokovnih teles, 
sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ter v okviru delovnih teles z multilateralnimi organizacijami, zlasti 
Svetom Evrope.
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Na podlagi 2. člena Zakona o policiji izhajajo naloge usmeijanja in nadzora nad delom policije, kar pomeni 
sodelovanje pri oblikovanju temeljnih usmeritev za delo policije, usmeijanje ministrstva v razmeiju do policije, 
nadzor nad delom policije s poudarkom na varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin posameznikov pri 
uporabi policijskih pooblastil.

Ena od ključnih nalog je tudi ustrezna regulacija in nadzor področja zasebnega varstva, to je zasebnega varovanja in 
detektivske dejavnosti ter področje določanja in varovanja tajnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju tajnih 
podatkov. Namen je predvsem izvajati učinkovit nadzor nad zakonitostjo dela tovrstnih subjektov in preprečiti 
nenadzorovano privatizacijo policijske dejavnosti oziroma posameznih opravil, ki so navadno v izključni 
pristojnosti državnih organov.

Ključne naloge so izvajanje vseh skupnih funkcij za podporo delovanja izvajanja nalog s področja statusnih in 
drugih zadev državljanov, javne uprave in lokalne samouprave ter gospodarjenje z državnim premoženjem.

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

Dolgoročni cilji programa so učinkovito delovanje državne uprave, učinkovito in zakonito izvajanje nalog s 
področja statusnih in drugih zadev državljanov, učinkovito in usklajeno dograjevanje sistema lokalne samouprave in 
upravljanje z državnim premoženjem v skladu z vladnim programom.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni letni izvedbeni cilji in planirani rezultati v letu 2005 so nadaljevanje realizacije zakonodajnih obveznosti na 
področju notranjih zadev v skladu s prevzetim pravnim redom Evropske unije in reformo državne uprave, lokalne 
samouprave, urejanje sistema plač v javnem sektoiju ter učinkovito izvajanje nalog v skladu s pristojnostmi na 
podlagi zakonov in drugih predpisov. Cilji so:

nadaljnja reorganizacija uprave - zmanjšanje števila organizacijskih ravni, večja preglednost organizacije, 
poudarek na procesni organizaciji in projektnem delu; reorganizacija vladnih služb, racionalizacija regijske 
organiziranosti državne uprave na lokalnem nivoju, nadaljevanje vzpostavljanja racionalnega sistema 
informatiziranih krajevnih uradov upravnih enot,
reinženiring kadrovskih procesov, boljši izkoristek kadrovskih virov, povečanje učinkovitosti, zmanjšanje 
števila zaposlenih na daljši rok, zmanjšanje stroškov, vzpostavitev managerske strukture v ministrstvih in 
drugih upravnih organih,
nadaljnja izgradnja modela permanentnega usposabljanja kot orodja za upravljanje s človeškimi viri ("učeča 
se uprava"),
uvajanje modelov kakovosti in posloven odličnosti v slovensko upravo, 
vzpostavljanje standardov poslovanja s strankami, 
optimizacija in standardizacija upravnih postopkov, zlasti v odnosu do strank, 
izvajanje postopkov varnostnega preverjanja in izdaje oziroma preklica dovoljenja za dostop do tajnih 
podatkov ter izvajanje strokovnih nalog, ki se nanašajo na določitev in varovanje tajnih podatkov, 
za izvajanje vseh aktivnosti na podlagi zakonov in drugih predpisov zagotovitev ustreznih delovnih pogojev 
in sredstev za delo v vseh varnostnih razmerah.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1711 - Ministrstvo za notranje zadeve
08011701 Urejanje notranjih zadev
08011702 Upravne zadeve
08011703 Upravljanje z državnim premoženjem

1714 - Policija
08011703 Upravljanje z državnim premoženjem

1715 - Inšpektorat RS za notranje zadeve
08011701 Urejanje notranjih zadev

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje izvajanje nalog, določenih v zakonu o policiji in drugih zakonih in podzakonskih aktih ter 
zagotavljanje ustrezne stopnje varnosti na vseh področjih dela policije ter opravljanje nalog v zvezi s 
preprečevanjem ilegalnih migracij, nastanitvijo in oskrbo tujcev, uresničevanje strategije boja zoper organizirani 
kriminal, zoper nedovoljeni promet z mamili, orožjem in terorističnimi sredstvi ter za odkrivanje in preiskovanje 
vseh oblik kriminalitete ter sistemsko urejanje področja dela policije z določanjem temeljnih razvojnih in 
organizacijskih usmeritev na podprogramih prometna varnost, notranja varnost in kriminalistična zaščita.
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP)

Dolgoročni cilji glavnega programa so usklajeni z zakonom o organizaciji in delovnih področjih ministrstev, 
zakonom o policiji, sprejetimi smernicami razvoja policije, sprejetimi nacionalnimi strategijami na posameznih 
področjih dela policije, strategijo vključevanja Republike Slovenije v EU za doseganje visoke stopnje varnosti v 
državi ob upoštevanju vseh standardov varovanja človekovih pravic na vseh področjih dela policije.

3.. Glavni letni izvedbeni cilji

zagotavljanje učinkovite intervencije policije pri vzpostavitvi javnega reda, 
spoštovanje človekovih pravic in svoboščin v policijskih postopkih, 
zagotavljanje stabilnih varnostnih razmer na javnih zbiranjih, 
zagotavljanje učinkovitega ukrepanja policije pri kršitvah v zasebnem prostoru (družinsko nasilje), 
izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa in ostalih sprejetih predpisov, 
spremljanje in uvajanje evropskih trendov policijskega nadzora prometa,

- spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela na področju cestnega prometa, 
preprečevanje nedovoljenih migracij in izboljšanje kakovosti mejne kontrole z uresničevanjem 
schengenskega izvedbenega načrta ter postopnim uvajanjem schengenskih kriterijev v postopke nadzora 
državne meje, 
povečati partnersko sodelovanje z državljani in različnimi formalnimi in neformalnimi organizacijami, 
povečati poznavanje policijskega dela med ljudmi, 
razvijanje in vzpostavitev mreže mednarodnega sodelovanja na področju dela mirovnih sil, 
sodelovanje in krepitev mednarodnega policijskega sodelovanja ter usposabljanja in izpopolnjevanja, 
intenzivirati preiskovanje najtežjih in naraščajočih oblik kriminala, 
izboljšati kvaliteto dokazovanja kaznivih dejanj, 
dosledno izpolnjevanje vseh obveznosti, ki se nanašajo na izvajanje strategije vključevanja RS v EU, 
harmonizacija prava na tem področju z zahtevami EU, 
vzpostavitvi in poglobitvi sodelovanja z drugimi državami in mednarodnimiinstitucijami na področju boja s 
kriminalom, 
sodelovanje v različnih mednarodnih projektih, 
vzpostiviti učinkovit informacijski nazdor, 
vzpostaviti nacionalno točko za izmenjavo podatkov v okviru Schengenskega sporazuma,
strokovno usposabljanje delavcev kriminalistične policije za strokovno, zakonito in uspešno delo na 
posameznih področjih kriminalistične dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1711 - Ministrstvo za notranje zadeve
08021703 Kriminalistična dejavnost

1714 - Policija
08021701 Prometna varnost
08021702 Notranja varnost
08021703 Kriminalistična dejavnost

0804 - Vzpostavitev južne meje
1. Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za vzpostavitev nadzora na južni bodoči zunanji meji EU v skladu s sprejetimi 
organizacijsko-kadrovskim konceptom varovanja državne meje po schengenskih kriterijih.

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

Zagotavljanje kadrovskih in materialno tehničnih resursov v skladu s predvideno dinamiko realizacije opremljanja 
in izvajanja nalog varovanja na južni meji (državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda 
Evropske unije do konca leta 2006 in Schengenski izvedbeni načrt).

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Zagotavljanje nadzora državne meje v skladu z veljavnimi schengenskimi standardi varovanja državne meje.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1714 - Policija

08041703 Vzpostavitev južne meje
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SpU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Bilanca odhodkov Leto 2005

tisoč tolarjih

lìT ^MINISTRSTVO ZA NOTRANJE

‘"""•"‘zadeve____________

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0801 Notranje zadeve

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0804 Vzpostavitev južne meje

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

(1) (2) (3) (4) (5)=(3y(l)

67.945.165 IH 100,00) [ 73.366.115 J loo,oo^ r 108,Oj

1
67.945.165 100,00 73.366.115 100,00 108,0

5.443.779 8,01 5.194.870 7,08 95,4

59.432.816 87,47 60.198.355 82,05 1013

3.068.570 4,52 7.972.890 10,87 259,8
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2. del

08011701 - Urejanje notranjih zadev

1. Opis podprograma

Vključuje urejanje notranjih zadev ter aktivnosti glede rednih nalog na podlagi določb zakonov in drugih predpisov 
v zvezi z reševanjem različnih vlog in izdajanjem dovoljenj in odločb s področja osebnih in državljanskih stanj, 
tujcev, javnega reda in prometa.

Pomembno področje je tudi sistemsko urejanje reorganizacije vladnega sektorja oziroma njenega presktrukturiranja 
ter področje urejanja kadrovske politike in upravljanja kadrovskih virov.

Na področju kakovosti v upravi so aktivnosti usmerjene k uvedbi evropsko primerljivih standardov kakovosti in 
poslovne odličnosti, prvenstveno modela Common Assessment Framework.

V okviru reforme javne uprave je posebna pozornost namenjena področju plač. S 1.1.2004 se bo začel uporabljati 
zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki bo enotno urejal dogovorjeni obseg plačnega sistema, hkrati pa bo 
omogočal tudi kolektivno dogovarjanje, saj bo določal tudi tiste posebnosti, ki izhajajo iz narave posameznega 
poklica ali dela, ki narekujejo dodatno urejanje s kolektivno pogodbo ali drugim aktom.

Na področju lokalne samouprave bodo tudi v letu 2005 naloge usmerjene posebej k projektu uvajanja pokrajin. Delo 
in naloge na tem področju bo usmerjeno tudi k usposabljanju ljudi za izvajanje novih zakonov, svetovanje in pomoč 
občinskim organom pri izvrševanju njihovih nalog ter realizaciji projektov in nalog s področja lokalne samouprave.

V okviru tega podprograma so vključene tudi aktivnosti rednega delovanja in posebnih oblik mednarodnega 
sodelovanja s Svetom Evrope, Evropsko unijo, Organizacijo združenih narodov in drugimi institucijami ter 
dvostranska srečanja in mednarodna posvetovanja.

Zajema tudi naloge, povezane z normativnim urejanjem področja zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti, 
sodelovanja z Detektivsko zbornico RS in Zbornico RS za zasebno varovanje ter izvajanjem nadzora nad 
zakonitostjo dela podjetij za zasebno varovanje in detektivov.

2. Pravne podlage

Zakon o državni upravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o policiji, Zakon o splošnem upravnem postopku, 
Zakon o azilu, Zakon o začasnem zatočišču, Zakon o tujcih, Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav 
naslednic SFRJ v RS, Zakon o državljanstvu, Zakon o orožju, Zakon o eksplozivih, Zakon o tajnih podatkih, Zakon 
o političnih strankah., Zakon o matičnih knjigah, Zakon o društvih, Z.ikon o javnih zbiranjih, Zakon o varnosti v 
cestnem prometu, Zakon o centralnem registru prebivalstva, Zakon o lolcalni samoupravi, ...)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Na področju reorganizacije vladnega sektoija oziroma njenega presktrukturiranja se zasleduje cilje večje 
fleksibilnosti odzivanja na okoljske zahteve, dostopnosti, odprtosti, racionalizacije v smislu odprave podvajanja 
funkcij in potencialnega prenosa določenih funkcij državne uprave v širši javni sektor. V tem kontekstu se bo na 
področju kadrovske politike morebitne sektorske viške prerazporejalo glede na ustrezna deficitarna področja. V tesni 
povezavi s teritorialno organiziranostjo državne uprave, ki nedvomno potrebuje bolj racionalen in poenoten pristop, 
je tudi projekt vzpostavitve pokrajin. Vzporedno z reorganizacijo bodo tekli postopki optimizacije poslovnih 
procesov, nadalje tudi njihove standardizacije. Posledično gre tudi za zasledovanje cilja preglednosti dela uprave in 
večje odgovornosti. Podlaga načrtovanju in izvajanju ukrepov za dosego zgornjih ciljev je natančna vzporedna 
horizontalna in vertikalna analiza funkcij in procesov slovenske javne uprave.

Področje upravljanja kadrovskih virov pretežno določa zakona o javnih uslužbencih, ki se je začel uporabljati 
neposredno in prek izvedbenih predpisov konec junija 2003 in nadalje v letu 2004, zasleduje predvsem naslednje 
cilje:

ločiti opravljanje javnih nalog (uradniški sistem) od spremljajočih dejavnosti;
okrepiti nadzor ter vzpostaviti odgovornost in sankcije za kršitve,
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ločiti politične položaje oziroma funkcije od upravnih položajev;
zagotoviti mehanizme za racionalizacijo poslovanja,
zagotoviti odprtost delovanja javne uprave, spoštovanje etičnih pravil ravnanja (kodeksa etike) in 
usmerjenost k uporabniku storitev,
vzpostaviti pregleden sistem nazivov, delovnih mest in položajev; 
vzpostaviti politiko horizontalnega usposabljanja v javni upravi; 
omogočiti večjo fleksibilnost pri upravljanju s človeškimi viri ter večjo stopnjo pretoka delovne sile med 
organi javne uprave (notranji trg dela), 
institucionalizirati sodelovanje z reprezentativnimi sindikati.

Med ostalimi (mehkimi) ukrepi velja izpostaviti povečano neformalno koordinacijo med resornimi kadrovskimi 
službami in posledično vsebinsko standardizacijo dela na področju kadrov. Na področju strateškega managementa je 
treba razviti mehanizme vpeljave inovativnosti, na prvem mestu pa oblikovati pristope k managementu sprememb.

V okviru načela usmeijenosti uprave k uporabnikom njenih storitev je cilj na konkretnih ukrepih ponazoriti 
upoštevanje stranke v postopku kot enakovrednega partnerja. To omogoča tudi cilj povečanja dostopnosti uprave 
prek informatizacije krajevnih uradov in splošnega elektronskega poslovanja. Na ravni odnosa do uporabnikov 
javnih storitev in davkoplačevalcev je treba omeniti operacionalizacijo načela usmeijenosti k strankam prek 
povečane transparentnosti dela uprave in obveze ugotavljanja in upoštevanja zadovoljstva strank. S tem v zvezi gre 
za cilj odprave administrativnih ovir tako med upravnimi organi kot na relacijah država - gospodarstvo in država - 
posamezne stranke v upravnih postopkih (tu predvsem poenostavitev in standardizacija upravnih postopkov). Prav 
tako uprava teži k večji fleksibilnosti, to je prilagajanju svojega dela metodam dela v siceršnjem družbenem in 
zasebnem okolju, seveda v kolikor ne gre za škodovanje načelu zakonitosti in spoštovanja javnega interesa. Po 
vzoru državljanskih listin (citizen charter) je treba implementirati, evalvirati in nadgraditi uredbo o načinu 
poslovanja organov javne uprave s strankami.

Na področju kakovosti v upravi stremimo k uvedbi evropsko primerljivih standardov kakovosti in poslovne 
odličnosti, prvenstveno modela Common Assessment Framework. Načrtujemo razvoj in skrbništvo baze za 
benchmarking. Na podlagi osnovne metodologije za analizo stanja po resotjih je treba razviti model notranje presoje 
za samoocenjevanje. Partnerstvo z uporabniki javnih storitev mora modema uprava graditi tako na področju 
načrtovanja javnih politik (npr. pri pripravi zakonov), kot kasneje pri njihovi implementaciji in zlasti vrednotenju. V 
sklopu postopka priprave predpisov izpostavljamo celovit sistem metodologije za boljše predpise (Regulátory 
Impact Analysis).

Cilj dela je prav tako v obliki zaključene zanke procesa dela načrtovati, usklajevati in nadzirati delo uprave. 
Koordinacija pomeni prvenstveno enotno in primerljivo načrtovanje in zagotavljanje finančnih, kadrovskih in drugih 
virov za upravne enote, nadzor v obliki upravne inšpekcije pa se usmeija na vse upravne organe, tudi lokalne 
skupnosti. Na ta način se zagotavlja proaktivno vzdrževanje sistema uprave.

V okviru reforme javne uprave je posebna pozornost namenjena področju plač. S 1.1.2004 se bo začel uporabljati 
zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki bo enotno urejal dogovorjeni obseg plačnega sistema, hkrati pa bo 
omogočal tudi kolektivno dogovarjanje, saj bo določal tudi tiste posebnosti, ki izhajajo iz narave posameznega 
poklica ali dela, ki narekujejo dodatno urejanje s kolektivno pogodbo ali drugim aktom.

Na področju lokalne samouprave bodo tudi v letu 2005 naloge usmeijene posebej k projektu uvajanja pokrajin, ki 
ima naslednje poglavitne cilje: decentralizacija oblasti, uveljavitev načela subsidiarnosti, policentrični razvoj države, 
čezmejno sodelovanje, primerljivost državnega politično upravnega podsistema z ustreznimi sistemi v državah 
Evropske unije. Drugi nivo lokalne samouprave - pokrajine so potrebne predvsem zaradi notranjih razvojnih 
problemov in uveljavljanja načela subsidiarnosti oziroma procesa decentralizacije. Potrebne so tudi zaradi 
primerljivosti z državami Evropske unije in transferja sredstev za skladnejši regionalni razvoj, kar bo pomembno za 
proces integracije Slovenije v Evropsko unijo. Predvidevamo, da bodo v jeseni 2004 poleg volitev v Državni zbor 
RS potekale tudi volitve v pokrajinske svete. Priprava na ustanovitev in začetek delovanja pokrajin pa bo imela za 
posledico tudi nove obveznosti urada.

Delo in naloge na tem področju bo usmerjeno tudi k usposabljanju ljudi za izvajanje novih zakonov, svetovanje in 
pomoč občinskim organom pri izvrševanju njihovih nalog ter realizaciji projektov in nalog s področja lokalne 
samouprave.

Cilj aktivnosti rednega delovanja in posebnih oblik mednarodnega sodelovanja s Svetom Evrope, Evropsko unijo, 
Organizacijo združenih narodov in drugimi institucijami ter dvostranska srečanja in medparodna posvetovanja je 
dobro sodelovanje na večstranski ravni na področju notranjih zadev, kot so področje nedovoljenih migracij in 
politike azila, politike vizumov, zunanjih meja in informacijskega sistema Evropske unije, prepovedanih drog, 
ponarejanja dokumentov ter drugih odklonskih ravnanj.

Cilj je tudi, da bomo za realizacijo zgoraj navedenega investirali v opremo, ki bo omogočala dosego zastavljenih 
ciljev. Predvsem gre za modernizacijo in razširitev informacijske in telekomunikacijske opreme ter drugo opremo, 
kije potrebna za uspešno opravljanje vseh, na podlagi zakonov temelječih nalog in aktivnosti.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilji in planirani rezultati izhajajo iz zastavljenih ciljev v letu 2004 oziroma preteklih let: 

izvajanje zakonov v skladu s sprejeto strategijo pristopa Evropski uniji, 
pridobitev certifikata kakovosti ISO 9002 v UE, ki ga ne bodo pridobile že v preteklih letih, 
nadaljevanje uvedbe elektronskega poslovanja v postopke UE in sistema izmenjave podatkov preko CRP, 
usposabljanje delavcev v zvezi s spremembami postopkov in evidenc na podlagi zakonov in podzakonskih 
predpisov, 
nadaljevanje dela na izhodiščih za razvoj lokalne samouprave s poudarkom na projektu pokrajin, 
sodelovanje v koordinaciji vzpostavitve varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora na bodoči 
zunanji meji Evropske unije, 
nadaljevanje projekta ISUNZ, 
zagotovitev ustreznih delovnih pogojev in sredstev za delo.

3107 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za plače zaposlenih v Ministrstvu za notranje zadeve in odpravo 
nesorazmerij med plačami v skladu z izvedbo ZSPJS.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na masi sredstev za plače in izhodiščih Proračunskega priročnika 2004-2005.

3. Planirani indikatorji

Realizacija v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Dogovora o višini in načinu uskladitve 
osnovnih plač ter višini regresa za lemi dopust za leti 2004 in 2005 vsem zaposlenim v skladu s predvidenimi dnevi 
nakazil.

3431 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena pokrivanju vseh rednih materialnih stroškov za zagotavljanje 
osnovnih funkcij ministrstva, kot tudi drugih materialnih stroškov, povezanih z aktivnostmi izvajanja nalog v okviru 
glavnega programa 0801 Notranje zadeve.

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

Ocena predloga pravic porabe temelji na oceni porabe za leto 2003, planiranih nalogah,aktivnostih za leto 2005 ter 
na podlagi izhodišč Proračunskega priročnika 2004-2005.

3. Planirani indikatorji

Zagotovitev vseh pogojev za nemoteno opravljanje vseh, na podlagi zakonov temelječih nalog in aktivnosti.

7429 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena vsem investicijam Ministrstva za notranje zadeve, ki bodo 
omogočale realizacijo oziroma doseganje vseh zastavljenih ciljev v okviru glavnega programa 0801 Notranje 
zadeve.

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

Ocena temelji na podlagi ocene potrebnih zamenjav in dopolnitev opreme in investicijskega vzdrževanja ter 
posameznih manjših informacijskih projektih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postaveke je predvidena realizacija informacijskih projektov: Informatizacija PP, Prenova 
LAN, Projekt MFERAC, Projekti, vključeni v Akcijski načrt e-uprava, IS za analizo in obračun plač, Postavitev 
registra za EU in NATO. Realizacija projektov bo potekala v skladu s postavljenimi prioritetami in finančnimi 
možnostimi.

4. Planirani indikatorji

Oskrba z opremo, ki bo omogočala nemoteno delo in doseganje zastavljenih ciljev oziroma pri projektih realizacija 
v skladu s terminskim planom.
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1648 - Oskrba beguncev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva bomo porabili za stroške v zvezi z oskrbo in nastanitvijo bivših oseb z začasnim zatočiščem in 
oseb, ki so v Republiki Sloveniji pridobile azil ter njihovo integracijo, v skladu z Zakonom o začasnem zatočišču in 
drugimi izvedbenimi pťedpisi s tega področja.

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

Ocena je narejena na podlagi sedanjega števila upravičencev z upoštevanjem določil Zakona o začasnem zatočišču. 
Upoštevano je tudi, da so osebe z začasnim zatočiščem, ki niso nastanjene v nastanitvenih centrih, upravičene do 
človekoljubne pomoči, katere višino določi Vlada Republike Slovenije.

3. Planirani indikatorji

Ustrezna oskrba in nastanitev vseh upravičencev oziroma zagotovitev pravic v skladu z zakonodajo.

1048 - Oskrba in prehrana azilantov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na PP 1048 bomo porabili za stroške v zvezi z oskrbo, nastanitvijo in prehrano prosilcev za azil v 
skladu z Zakonom o azilu in drugimi izvedbenimi predpisi s tega področja.

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

Na podlagi sedanjega števila prosilcev za azil in trenda razvoja, ocenjujemo, da bo v letu 2005 približno enako 
število prosilcev za azil, kot v letu 2004, vendar pa je potrebno upoštevati možnost ponovnega porasta števila 
prosilcev za azil zaradi striktnega varovanja schengenske meje in EURODAC-a. Prav tako se lahko situacija zelo 
hitro bistveno spremeni zaradi varnostnih razmer v svetu. Na tej podlagi smo tudi načrtovali potrebna finančna 
sredstva za zagotovitev pravic iz Pravilnika o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil in tujcem, ki 
jim je bila priznana posebna oblika zaščite, kar pomeni upravičenost do nastanitve, prehrane, obleke, žepnine ali 
denarne pomoči in osnovnega zdravstvenega varstva. Zakon o azilu prosilcem zagotavlja tudi pravico do pravnega 
svetovalca in osnovnošolskega izobraževanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Delno se iz te postavke financira investicijski projekt Azilni dom.

4. Planirani indikatorji

Ustrezna oskrba in nastanitev vseh upravičencev oziroma zagotovitev pravic v skladu z zakonodajo.

6598 - Državna meja - Lastna udeležba PHARE

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenske proračunske postavke so namenjena izključno sofinanciranju projektov PHARE za Ministrstvo 
za notranje zadeve po sklenejnih finančnih memorandumih.

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

Ocena pravic porabe temelji na obveznostih sofinanciranja po posameznem finančnem memorandumu, in sicer za 
projekt Azilni dom na podlagi Finančnega memoranduma za leto 2001 in Finančnega memoranduma za leto 2003.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke se sofinancira investicijski projekt Azilni dom .

4. Planirani indikatorji

Realizacija projekta Azilni dom v skladu z dinamiko po posameznem finančnem memorandumu.

7078 - FM2003

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena izključno sredstvom tuje donacije PHARE za projekt Azilni dom 
na podlagi sklenjenega Finančnega memoranduma za leto 2003.

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

Ocena pravic porabe temelji na podlagi predvidenih sredstev PHARE za projekt Azilni dom po Finančnem 

memorandumu za leto 2003.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Investicijski projekt: Azilni dom (PP 6598, 7429,1048, 7078,7080)

V letu 2001 smo pričeli s celovitim reševanjem prostorske problematike Sektoija za azil v okviru katerega deluje 
Azilni dom. Na podlagi zakona o azilu, se prosilce za azil nastanjuje v Azilni dom, ki sedaj deluje v istih prostorih 
kot Center za tujce. Zaradi prostorske stiske na Celovški cesti v Ljubljani in nepreklicne odpovedi najemnega 
razmetja s strani najemodajalca LPP Ljubljana je bilo nujno potrebno pridobiti novo lokacijo.

Cilj je omogočiti celostno in trajno rešiti vprašanje izvajanja obveznosti Republike Slovenije na področju azila, tako 
glede spoštovanja vseh pravic, ki pripadajo tej kategoriji tujcev, kakor tudi izpopolnjevanje vseh zahtev in priporočil 
mednarodnih institucij s področja človekovih pravic.

Za izvedbo projekta so na podlagi Finančnega memoranduma za leto 2001 odobrena tudi sredstva PHARE.

V letu 2001 smo realizirali prvo fazo projekta, ki pomeni nakup zemljišča. V letu 2002 smo izvajali postopke za 
pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in pripravljali dokumentacijo za izvedbo javnih razpisov. Izveden je bil javni 
razpis za izdelavo idejne zasnove ter javni razpis za izdelavo projektov. Pridobili smo tudi enotno dovoljenje za 
gradnjo. V prvi polovici leta 2003 je bil izdelan in potrjen investicijski program in celotna dokumentacija za izvedbo 
mednarodnega javnega razpisa, ki je bil objavljen v meseca juniju. Predvideno je, da bo gradnja končana v prvi 
polovici leta 2004.

S Finančnim memorandumom za leto 2003 bodo za projekt dodatno odobrena sredstva za zaprti oddelek. 
Dokumentacija je bila že v celoti pripravljena v letu 2003. V letu 2003 bomo kandidirali tudi za sredstva posebnega 
sklada EU - Prehodni aranžma (Transition Facility), iz katerih bi kupili vso potrebno opremo. Predvidevamo, da bo 
mednarodni javni razpis izveden že v letu 2003 ter pričetek gradnje v letu 2004. Dokončna realizacija naj bi bila v 
letu 2005.Investicijski projekt: Azilni dom.

V letu 2001 smo pričeli s celovitim reševanjem prostorske problematike Sektoija za azil v okviru katerega deluje 
Azilni dom. Na podlagi zakona o azilu, se prosilce za azil nastanjuje v Azilni dom, ki sedaj deluje v istih prostorih 
kot Center za tujce. Zaradi prostorske stiske na Celovški cesti v Ljubljani in nepreklicne odpovedi najemnega 
razmeija s strani najemodajalca LPP Ljubljana je bilo nujno potrebno pridobiti novo lokacijo.

Cilj je omogočiti celostno in trajno rešiti vprašanje izvajanja obveznosti Republike Slovenije na področju azila, tako 
glede spoštovanja vseh pravic, ki pripadajo tej kategoriji tujcev, kakor tudi izpopolnjevanje vseh zahtev in priporočil 
mednarodnih institucij s področja človekovih pravic.

Za izvedbo projekta so na podlagi Finančnega memoranduma za leto 2001 odobrena tudi sredstva PHARE.

V letu 2001 smo realizirali prvo fazo projekta, ki pomeni nakup zemljišča. V letu 2002 smo izvajali postopke za 
pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in pripravljali dokumentacijo za izvedbo javnih razpisov. Izveden je bil javni 
razpis za izdelavo idejne zasnove ter javni razpis za izdelavo projektov. Pridobili smo tudi enotno dovoljenje za 
gradnjo. V prvi polovici leta 2003 je bil izdelan in potijen investicijski program in celotna dokumentacija za izvedbo 
mednarodnega javnega razpisa, ki je bil objavljen v meseca juniju. Predvideno je, da bo gradnja končana v prvi 
polovici leta 2004.

S Finančnim memorandumom za leto 2003 bodo za projekt dodamo odobrena sredstva za zaprti oddelek. 
Dokumentacija je bila že v celoti pripravljena v letu 2003. Predvidevamo, da bo mednarodni javni razpis izveden že 
v letu 2003 ter pričetek gradnje v letu 2004. Dokončna realizacija naj bi bila v letu 2005.

4. Planirani indikatorji

Realizacija projekta Azilni dom v skladu z dinamiko po finančnem memorandumu.

7080 - Transition Facility

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena izključno sredstvom tuje donacije EU za projekt Azilni dom na 
podlagi sklenjenega dogovora o sredstvih Prehodnega aranžmaja (Trasition Facility) za leto 2003.

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

Ocena pravic porabe temelji na podlagi predvideno odobrenih sredstev EU za nakup opreme za Azilni dom na 
podlagi sklenitve Prehodnega aranžmaja za leto 2003.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

projekt Azilni dom (glej obrazložitev pri PP7078)

4. Planirani indikatorji

Realizacija projekta Azilni dom v skladu z dinamiko dogovora Prehodnega aranžmaja.
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3666 - Vplačane tiskovine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenska sredstva za realizacijo nalog v zvezi z izdajanjem obrazcev in 
drugih tiskovin.

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

Ocena pravic porabe temleji na oceni predvidenih zamenjav in dodatnih potreb po tiskovinah.

3. Planirani indikatorji

Realizacija vseh potreb po zamenjavi oziroma dodatnih obrazcih, tiskovinah.

08011702 - Upravne zadeve

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje aktivnosti izvajanja usposabljanj in izpopolnjevanj javnih uslužbencev. Temeljna naloga je 
izvedba projekta usposabljanja javnih uslužbencev za pravilno izvajanje nalog, ki jih prinaša članstvo v Evropski 
uniji ter izvedba strokovnih izpitov.Vključuje pa tudi aktivnosti izvajanja seminarjev različnih področij.

2. Pravne podlage

Strategija usposabljanja in izpopolnjevanja za povečanje administrativne sposobnosti pred vstopom Slovenije v 
Evropsko unijo, Zakon o javnih uslužbencih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izvajanje programov usposabljanja in izpopolnjevanja v skladu s Strategijo usposabljanja in izpopolnjevanja za 
povečanje administrativne sposobnosti pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo ter izvajanje strokovnih izpitov in 
seminarjev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvajanje programov usposabljanja in izpopolnjevanja v skladu z letnim načrtom aktivnosti Strategije usposabljanja 
in izpopolnjevanja za povečanje administrativne sposobnosti pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Letni cilj je 
tudi redno izvajanje usposabljanj na osnovi ponudbe iz kataloga za leto 2005, kjer bo prednostna naloga priprava in 
izvajanje tistih usposabljanj, ki so povezana z izvajanjem projektov (e-akademija) in nove zakonodaje v okviru 
reforme javne uprave ter izvajanje strokovnih izpitov.

1222 - Opravljanje izpitov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja strokovnih izpitov. Upravna 
akademija bo v letu 2005 izvajala strokovne izpite za imenovanje v naziv po Zakonu o javnih uslužbencih. Poleg 
tega se bodo izvajali tudi strokovni izpiti iz upravnega postopka, strokovni izpiti iz poslovanja z dokumentarnim 
gradivom, strokovni izpiti o pravilih s področja osebnih stanj in matičnih knjig ter strokovni izpiti za inšpektorje.

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

Z Zakonom o javnih uslužbencih pričakujemo približno enako število kandidatov, ki bodo pristopili k opravljanju 
strokovnih izpitov, kot v letu 2004.

3. Planirani indikatorji

Ocenjujemo, da v letu 2005 približno enako število kandidatov, ki bodo pristopili k opravljanju strokovnih izpitov, 
kot v letu 2004.

1223 - Usposabljanje administrativne sposobnosti pred vstopom v EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na tej postavki je namenjena izključno za izvedbo projekta usposabljanja javnih uslužbencev za 
pravilno izvajanje nalog, kijih prinaša članstvo v Evropski uniji.

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

Planirana sredstva izhajajo iz letnega Načrta skrivnosti Strategije usposabljanja in izpopolnjevanja za povečanje 
administrativne sposobnosti pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekt: Povečana administrativna sposobnost pred vstopom v EU

Na področju usposabljanja slovenska uprava prednost posveča izvajanju vladne Strategije usposabljanja in 
izpopolnjevanja za povečanje administrativne sposobnosti pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo, ki jo je 
februarja 2001 potrdila Vlada RS in sprejela lemi Načrt aktivnosti.

Članstvo v Evropski uniji pomeni izredno veliko obremenitev za državno upravo, ki mora biti ustrezno 
usposobljena, da lahko aktivno sodeluje pri delu organov Evropske unije. Prav tako je izrednega pomena tudi 
sodelovanje na zasedanjih delovnih skupin in skupin ekspertov Komisije ter na neformalnih srečanjih, kjer se 
dejansko oblikujejo predlogi za nove rešitve. Ocenjujemo, da bo okoli 60% delavcev v državni upravi ali preko 
10.000 (brez upoštevanja zaposlenih v vojski in policiji) tesno povezanih z nalogami, ki izhajajo iz članstva v 
Evropski uniji. Od tega se bo okoli 4.000 delavcev in funkcionarjev redno udeleževalo zasedanj v Bruslju in v 
državah članicah Evropske unije. V okviru te strategije je potrebno upravne delavce usposabljati in izpopolnjevati 
predvsem na naslednjih t.i. horizontalnih področjih, kot so npr.:

- zgodovina razvoja Evropske unije in njenih institucij, 
institucije Evropske unije in njihova medsebojna razmerja (funkcije, načini sprejemanja odločitev itd.), 
normodajni postopki na ravni Evropske unije, 
razmerja med instutucijami EU in organi držav članic ter transpozicija pravnih predpisov Evropske unije v 
pravne sisteme držav članic, 
proračun Evropske unije in njegova implementacija, 
skupne (javne) politike Evropske unije (kmetijstvo, promet in zveze, itd.), 
strukturni in regionalni skladi (vrste, njihova funkcija, smeri razvoja), 
evropska monetarna unija (osnove, kriteriji članstva itd.), 
drugi steber Evropske unije, 
tretji steber Evropske unije, 
slovenska strategija vključevanja v Evropsko unijo in institucionalna struktura, ki podpira bodoče članstvo 
v Evropski uniji, itd.

Poleg tega usposabljanje in izpopolnjevanje zajema tudi druge programe t.i. “horizontalne narave”, kot so npr. 
pogajanja in pogajalske tehnike, vodenje sestankov in delovnih teles na ravni institucij Evropske unije, jezikovno 
usposabljanje itd.

4. Planirani indikatorji

Uspešno izvedena usposabljanja v skladu z letnim načrtom.

1219 - Organizacija in izvedba usposabljanj

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so sredstva lastne dejavnosti Upravne akademije in so namenjena za pokrivanje 
vseh stroškov v zvezi z izvajanjem seminaijev različnih področij.

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

Ob rednem izvajanju usposabljanja na osnovi ponudbe iz kataloga za tekoče leto bo prednostna naloga priprava in 
izvajanje tistih usposabljanj, ki so povezana z izvajanjem nove zakonodaje v okviru reforme javne uprave. Redno 
bodo potekali tudi splošni in specializirani tečaji tujih jezikov. V letu 2005 predvidevamo približno enak obseg 
izvedenih seminarjev in udeležencev, kot v letu 2004.

3. Planirani indikatorji

Ocenjujemo približno enak obseg izvedenih seminaijev in udeležencev, kot v letu 2004.

08011703 - Upravljanje z državnim premoženjem

1. Opis podprograma

Podprogram zajema naloge, povezane z upravljanjem državnega premoženja, ki je last RS in s katerim upravlja 
Ministrstvo za notranje zadeve.

2. Pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Pravilnikom o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS in Uredbao pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin.
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3. Dolgoročni cilji podprograma

Ekonomično upravljanje z državnim premoženjem.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

letni izvedbeni cilji in planirani rezultati v letu 2004 so prodaja in nakup planiranih nepremičnin in premičnin in 
uporaba sredstev iz naslova odškodnin v skladu z vladnim Programom prodaje državnega finančnega in stvarnega 
premoženja

8387 - Nakup psov - sredstva od prodaje državnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z načrtom prodaje državnega stvarnega premoženja so v okviru te proračunske postavke predvidena 
sredstva od odprodaje psov, ki se izkažejo za neprimerne za uporabo v policiji oziroma starejše pse, ki niso več 
uporabni za delo v policiji ter sredstva od odprodaje šolanih psov za druge uporabnike.

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

Ocena pravic porabe izhaja na podlagi ocene prihodkov od odprodaje.

3. Planirani indikatorji

Predvdevarno nakup 3-4 novih psov.

8443 - Nakup stanovanj iz sredstev od obročne prodaje po stanovanjskem zakonu - 

sredstva od prodaje premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

planirana so predvidena sredstva od odprodaje stanovanj po Stanovanjskem zakonu

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

Ocena je narejena na podlagi sklenjenih pogodb za odkup stanovanj po Stanovanjskem zakonu. Sredstva oziroma 
kupnino bomo v skladu z zakonodajo porabili za reševanje stanovanjske problematike, in sicer za adaptacijo 
stanovanj in nakup novih stanovanjskih enot.

3. Planirani indikatorji

Približno enako število rešenih stanovanjskih problemov, kot bo prodanih stanovanjskih enot.

8599 - Posebna tehnična oprema MNZ - sredstva od prodaje državnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skadu z načrtom prodaje državnega stvarnega premoženja so v okviru te proračunske postavke predvidena 
sredstva od odprodaje posebne tehnične opreme za varovanje oseb, katere preinstalacija na drug objekt oziroma 
sredstvo je nesmiselna oziroma neracionalna.

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

Ocena pravic porabe izhaja na podlagi ocene prihodkov od odprodaje tovrstne opreme.

3. Planirani indikatorji

Zaradi manjše vrednosti že uporabljene in instalirane opreme ter hitrega tehnološkega razvoja na tem področju, 
ocenjujemo, da bomo s sredstvi od kupnine kupili številčno nekaj manj opreme, kot jo bomo prodali.

8386 - Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N skladu z načrtom prodaje državnega stvarnega premoženja so v okviru te proračunske postavke predvidena 
sredstva od odprodaje neuporabnih prevoznih sredstev za opravljanje nalog policije in ministrstva.

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

Ocena pravic porabe izhaja na podlagi ocene prihodkov od odprodaje.

3. Planirani indikatorji

Ocenjujemo, da bomo iz teh sredstev kupili 10-12 prevoznih sredstev.
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8404 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so predvidena sredstva od odškodnin iz naslova zavarovanja prevoznih sredstev,

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

Ocena pravic porabe izhaja na podlagi ocene prihodkov iz naslova odškodnin.

3. Planirani indikatorji

Sredstva so namenjena za odpravo oziroma nadomestitev škode. Glede na vrsto prevoznega sredstva in vrste 
poškodbe se sredstva namenijo za odpravo oziroma nadomestitev škode.

08011703 - Upravljanje z državnim premoženjem

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se opravljajo naloge vezane na upravljanje državnega premoženja, kije last Republike 
Slovenije in s katerim upravlja MNZ-Policija.

2. Pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS in Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Gospodarno in ekonomično upravljanje z državnim premoženjem.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Lemi izvedbeni cilji in planirani rezultati v letu 2004 so gospodama in namenska poraba sredstev prejetih iz naslova 
odškodnin po sklenjenih zavarovalnih pogodbah.

8683 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva od odškodnin iz naslova zavarovanja prevoznih sredstev.

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

Ocena pravic porabe izhaja na podlagi ocene prihodkov od izplačila odškodnin iz naslova zavarovanja prevoznih 
sredstev.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Prihodki iz tega naslova so namenjeni popravilu in obnovi poškodovanih prevoznih sredstev ter s tem odpravi 
nastale škode.

4. Planirani indikatorji

Popravljena poškodovana prevozna sredstva.
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7805 - StroSki službenih stanovanj in samskih sob - sredstva najemnine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke se zagotavljajo iz naslova najemnin službenih stanovanj in uporabnin 
samskih sob, ki jih zasedajo delavci MNZ in Policije in so namenjena za upravljanje stanovanj, zavarovanj, tekoče 
in investicijsko vzdrževanje stanovanj in samskih sob.

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

Izračun temelji na osnovi ocene prilivov iz naslova najemnin, ki se zaračunavajo v skladu s Stanovanjskim zakonom 
in Odlokom o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.

3. Planirani indikatorji

Zagotavljanje nastanitvenih kapacitet.

08021701 - Prometna varnost

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma bo policija izvajala ukrepe za doseganje izboljšanja prometne varnosti v skladu s 
sprejeto strategijo dela policije za varnost cestnega prometa na podlagi smernic razvoja policije ter smernic evropske 
strategije policijskega dela za zmanjšanje posledic prometnih nesreč v Evropi ter sprejetim Nacionalnim programom 
varnosti cestnega prometa. Podprogram vključuje sredstva za izvajanje sistematičnega in učinkovitega policijskega 
delovanja na področju uresničevanja ciljev glede varnosti cestnega prometa ter za izvajanje aktivnosti na področju 
preventive in vzgoje v cestnem prometu vse s ciljem doseganja višje stopnje varnosti v cestnem prometu.

2. Pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cerstnem prometu, Zakon o policiji, Nacionalni program 
varnosti cestnega prometa v RS, Zakon o prevozu nevarnega blaga.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so usklajeni s sprejetimi smernicami razvoja policije,

smernicami evropske strategije policijskega dela za zmanjšanje posledic prometnih nesreč v Evropi in s cilji iz 
Nacionalnega programa za varnost cestnega prometa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa in ostalih sprejetih predpisov, 
izvajanje sprememb in dopolnitev zakona o varnosti cestnega prometa, akcijsko delo, 
hitrost: zmanjšati število mrtvih in hudo poškodovanih zaradi hitrosti za 5%, 
alkohol: s policijskimi ukrepi zagotoviti, da delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč ne bo 
večji od 8,5%, 
varnostni pas: zagotoviti 85% uporabo varnostnih pasov na sprednjih sedežih,
pešci, kolesaiji, mladi vozniki: s policijskimi ukrepi zagotoviti, da se trend zmanjševanja števila mrtvih v 
teh skupinah prometnih udeležencev nadaljuje, 
izvajanje nalog iz projekta »Hitrost«, 
spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela na področju cestnega prometa, 
spremljati evropske trende policijskega nadzora prometa.

2144 - SP V - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v Svetu za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na izhodiščih Proračunskega priročnika 2004-2005.

3. Planirani indikatorji

Izplačila plač zaposlenim v skladu s predvidenimi dnevi nakazil.
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1650 - SPV - Sredstva za izvedbo ZSPJS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 
2005 so na tej postavki planirana sredstva za odpravo nesorazmerij med plačami v skladu z izvedbo ZSPJS.

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

Izračun temelji na izhodiščih Proračunskega priročnika 2004-2005 (1,56% osnovne plače).

3. Planirani indikatorji

Realizacija v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektoiju in Dogovora o višini in načinu uskladitve 
osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005.

1226 - Posebna sredstva za nadzor prometa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nakup posebnih tehničnih sredstev za nadzor 
prometa ter pokrivanju stroškov izvajanja operativnih nalog policije na področju nadzora prometa.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na danih izhodiščih Proračunskega priročnika 2004-2005 ter oceni porabe za 
leto 2003 ter planiranih nalogah in aktivnosti.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V pripravi je predlog novega Zakona o varnosti cestnega prometa. Med predlaganimi spremembami je tudi 
uskladitev postopkov alkoholiziranosti voznikov v cestnem prometu s standardi, ki veljajo v državah Evropske 
unije. Po predlogu zakona bo lahko vsak voznik preizkušen z merilnikom alkoholiziranosti, rezultat bo enakovreden 
strokovnemu pregledu. Po prehodu na nov način dela, ki bo postopen, se bo bistveno zmanjšalo število odrejenih 
strokovnih pregledov z odvzemom in analizo krvi in s tem tudi zmanjšali tekoči stroški.

Tako obsežne spremembe načina dela ni možno zagotoviti s trenutno tehnično opremo, saj imajo policisti v uporabi 
le 14 merilnikov alkoholiziranosti, za normalno opravljanje postopkov bi bilo potrebno vsaj 80 merilnikov.

Določene obveznosti na področju nadzora vožnje pod vplivom alkohola bodo izhajale tudi iz izvajanja ukrepov iz 
projektov, ki bodo sprejeti na podlagi nacionalnega programa varnosti cestnega prometa. Alkoholizirani vozniki 
motornih vozil povzročijo vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom. Glede na cilj nacionalnega programa naj 
bi s temi ukrepi do konca leta 2005 prepolovili število prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki jih povzročijo 
alkoholizirani vozniki

Za realizacijo nacionalnega programa bo MNZ pripravilo poseben projekt »Hitrost«, iz katerega bodo izhajali 
konkretni ukrepi, ki jih bo morala izvesti policija, ter potrebni finančni in kadrovski viri za realizacijo posameznega 
ukrepa. Celotna projektna dokumentacija bo pripravljena v prvi polovici leta 2004, iz nje bodo razvidni konkretni 
prometno varnostni ukrepi ter vrsta in količine potrebne tehnične in druge opreme za dosego ciljev.

Poleg tega bo morala policija izvajati tudi naloge, ki bodo izhajale iz drugih projektov v okviru nacionalnega 
programa. Te naloge se bodo nanašale predvsem področja zagotavljanja varnosti pešcev, mladih voznikov ter 
kolesatjev v cestnem prometu.

Iz Zakona o prevozu nevarnega blaga (Ur.list 79/99) prav tako izhaja, da moramo skrbeti za redno spremljanje 
sprememb ADR in jih objavljati v Uradnem listu RS.

4. Planirani indikatorji

Izvajanje planiranih aktivnosti in ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev.

5583 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS. 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS je organizacija, ki opravlja naloge na področju prometne 
vzgoje in preventive, s sprejetjem Nacionalnega programa pa bo prevzel še naloge nacionalnega koordinatorja za 
vsa druga področja prometne varnosti cestnega prometa. Prevzem teh nalog zahteva tudi preoblikovanje statusa 
Sveta, ki bo svoj pravni status glede na vsebino dela, organiziranost in druge pogoje delovanja uredil na podlagi 
Zakona o javnih agencijah (ZJA).

V skladu z nacionalnim programom varnosti cestnega prometa RS so razvojne in strokovne naloge 
Sveta:
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koordinacija izvajanja programov za varnost cestnega prometa, ki zahtevajo sodelovanjevladnih organov, 
drugih organizacij, civilne družbe in strokovnjakov, 
svetovanje lokalnim skupnostim pri izbiri in izvajanju ukrepov za varnost cestnega prometa, 
promocija nacionalnega programa in projektov za varnost cestnega prometa, 
organiziranje in opravjanje analitsko raziskovalnega dela na področju varnosti cestnega prometa in 
spodbujanje raziskovalnega dela.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na izhodiščih Proračunskega priročnika 2004-2005,oceni porabe za leto 2004 
in planiranih nalogah ter aktivnosti Sveta.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa in Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa RS bo Svet 
izvajal:

koordinacijo izvajanja programov za varnost cestnega prometa, ki zahtevajo sodelovanje vladnih organov, 
drugih organizacij, civilne družbe in strokovnjakov,
svetovanje lokalnim skupnostim pri izbiri in izvajanju ukrepov za varnost cestnega prometa, ter izvajanjanja 
programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
priprava in izdajanje prometno vzgojnih programov, literature in gradiv za prometno vzgojo otrok in drugih 
ciljnih skupin udeležencev v cestnem prometu,

- promocijo nacionalnega programa in projektov za varnost cestnega prometa, zlasti projektov hitrost in 
alkohol,
organiziral in opravljal analitsko raziskovalno delo na področju varnosti cestnega prometa in spodbujanje 
raziskovalnega dela,
sodeloval v skupnih projektih na področju preventive, propagande in prometna vzgoje članic EU za 
uresničevanje Akcijskega programa in Bele knjige transportne politike do leta 2010 v Evropi.

4. Planirani indikatorji

Uspešno opravljene naloge in aktivnosti.

299 - Izvajanje preventive v cestnem prometu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov izvajanja preventivnih aktivnosti.

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

Predlog pravic porabe temelji na oceni obsega izvajanja dejavnosti v letu 2004.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov v zvezi z izvajanjem preventivnih akcij.

4. Planirani indikatorji

Realizacija v skladu s planiranimi aktivnostmi.

08021702 - Notranja varnost

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvajanje vseh skupnih funkcij delovanja policije (plače, materialni stroški in 
investicije) ter za izvajanje aktivnosti in projektov, ki vključujejo politiko in ukrepe za dosego zastavljenih ciljev na 
področju vzdrževanja javnega reda in miru, nadzora državne meje, varovanja določenih oseb in objektov, izvajanja 
preventivnih dejavnosti, izobraževanja in usposabljanja, mednarodnega sodelovanja.

2. Pravne podlage

Zakon o policiji, Zakon notranjih zadevah, Zakon o nadzoru državne meje, Zakon o javnih shodih in javnih 
prireditvah, Zakon o orožju, Zakon o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja, Zakon o 
letalstvu, Zakon o kazenskem postopku.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so usklajeni s sprejetimi smernicami razvoja policije, Državnim programom 
Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije in smernicami predpristopne strategije RS za 
vključitev v EU.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

na področju VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU:

zagotoviti učinkovito intervencijo policije pri vzpostavljanju javnega reda;
zagotoviti učinkovito ukrepanje pri kršitvah v zasebnih prostorih, s poudarkom na preprečevanju 
družinskega nasilja;
zagotaviti stabilne varnostne razmere na javnih zbiranjih;

na področju NADZORA DRŽAVNE MEJE:

vzpostavljanje učinkovitega nadzora bodoče zunanje meje EU z uveljavljanjem schengenskih standardov 
varovanja,
nadgradnja koncepta varovanja državne meje zunaj mejnih prehodov, 
zagotavljanje večje učinkovitosti pri odkrivanju ilegalcev.

na področju PREVENTIVE:

izboljšanje kakovosti in obsega preventivnega dela policije na vseh ravneh policijske organiziranosti, 
povečati partnersko sodelovanje z državljani in različnimi formalnimi in neformalnimi organizacijami,

- povečati poznavanje policijskega dela med ljudmi,
intenzivirati delo v posvetovalnih telesih ter 
povečati strokovno usposobljenost vodij policijskih okolišev in tudi drugih policistov na področju 
preventivnega dela.

Za dosego splošnega cilja bo policija:

izvedla številne preventivne akcije (dnevi odprtih vrat, otroška igrica 113, akcija skupaj za varnost, akcija 
varno na poti v šolo in domov..), 
izdala preventivne materiale (brošure, letaki, plakati...), 
organizirala okrogle mize, posvete, predavanja..., 
izdala propagandno gradivo za vzpodbujanje partnerskega sodelovanja med policijo in državljani in 
spoznavanja dela in pristojnosti policije, 
sodelovala pri skupnih projekt z drugimi državnimi institucijami, 
pripravljala strokovna gradiva za usposabljanje policistov, 
organizirala usposabljanja za vodje policijskih okolišev in druge policiste, 
proučevala tuje izkušnje in delo policij na tem področju v okviru mednarodnega sodelovanja.

V letu 2004 bodo aktivnosti preventivnega dela usmerjene na področje zagotavljanja varnosti v času turistične 
sezone, varnosti na smučišču, varstvu pred utopitvami ter preprečevanja nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov.

na področju VAROVANJA DOLOČENIH OSEB IN OBJEKTOV, katerega splošni cilj je zagotavljanje 
optimalne varnosti določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v kateri so sedeži državnih organov na 
osnovi spremljanja tehničnega razvoja in uporabe sodobne tehnične podpore.
na področju OPERATIVNEGA OBVEŠČANJA - POROČANJA zagotavljanje operativne obveščenosti 
vseh policijskih sil na terenu z uporabo učinkovitega sistema zvez, ki omogoča hiter reakcijski čas policije 
na prijavo kaznivih dejanj ter zagotavlja varovanje komunikacij operativnih enot na delu.
na področju MEDNARODNEGA SODELOVANJA. Slovenska Policija bo v letu 2005 nadaljevala z 
intenzivnim delovanjem v mednarodnem prostoru, kar bo zahtevalo znatno večja sredstva, kot so bila za 
mednarodno sodelovanje namenjena v preteklih letih. Poleg klasičnih operativnih oblik sodelovanja pri 
preprečevanju, odkrivanju in pregonu mednarodne kriminalitete, katere trend je v stalnem porastu, bodo 
sredstva potrebna za bolj sistemsko in institucionalno vključevanje v mednarodne aktivnosti. Pri tem je 
najpomembnejša polnopravna vključitev v Europol, ki bo po pristopu h konvencijam v zvezi s to institucijo 
v jeseni 2004, za leto 2005 narekovala plačilo članarine, ki bo po oceni Europola znašala med 150.000 in 
200.000 EUR. Potrebno bo tudi redno sodelovati v delovnih telesih Europola (vrsta odborov), kar pomeni 
zelo povečano število službenih potovanj v Haag, obenem pa se bodo povečala pričakovanja EU v zvezi z 
aktivnejšim sistemskim sodelovanjem v razvojnih projektih in v srednjeročnih operacijah v boju proti 
organizirani kriminaliteti.

V izredno intenzivno fazo bodo vstopili tudi vsi izvedbeni projekti v okviru schengenskega akcijskega načrta, 
slovenska policija pa se bo kot junior ali senior partnerka pričela še aktivneje vključevati v evropske projekte s 
področja mejnih zadev v bodočih članicah.

Policija bo morala v okviru polnopravne vključenosti Slovenije v EU sodelovati v preko 30 delovnih telesih Sveta 
EU in v približno enakem številu delovnih skupin pod okriljem Evropske komisije. Ta delovna telesa zasedajo vsaj 
dvakrat mesečno, kar pomeni izredno povečano število službenih potovanj v Bruselj, Štrasburg in drugam.

Dograjevali bomo mrežo uradnikov za zvezo, pri kateri del dinamike napotitev narekovalo članstvo v EU, del pa 
strateški in operativni varnostni interesi slovenske (Policije) države.

na področju izvajanja IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA:
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dograjevanje sistema izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, 
izpopolnjevanje programa izobraževanja odraslih za poklic policista ter 
višješolskega strokovnega programa

5569 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroško plač zaposlenih v Policiji.

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

Izračun predloga pravic porabe za plače je pripravljen na podlagi globalnih kvantitativnih izhodišč za pripravo 
predloga proračuna RS ter kadrovskih podatkov in projekcij.

3. Planirani indikatorji

Zagotavljanje rednih izplačil plač.

5572 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje osnovnih obratovalnih stroškov policije ter 
drugih materialnih stroškov vezanih na izvajanje aktivnosti in nalog na posameznih področjih dela policije.

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

Pri načrtovanju sredstev za redno delo policije smo v okviru materialnih stroškov (PP5572) planirali sredstva za 
pokrivanje tekočih stroškov (obratovalni stroški, najemnina, zavarovanje, prevozni stroški....). Pri načrtovanju teh 
stroškov smo izhajali iz ocenjene realizacije stroškov v letu 2003, predvidene leme rasti cen življenjskih potrebščin 
v letu 2004 ter načrtovanih nalog v letu 2004.

V okviru teh materialnih stroškov predstavlja na letni ravni, zaradi same narave policijskega dela, velik del stroškov 
prav strošek prevoznih izdatkov, ki v strukturi tekočih materialnih stroškov policije predstavlja 1/3 teh sredstev. 
Naslednji večji strošek na letni ravni predstavljajo najemnine za prostore, v katerih deluje policija, obratovalni 
stroški ter najemnine računalniške in programske opreme. Predvideni stroški so izračunani na podlagi že sklenjenih 
pogodb o najemu.

Na materialnih stroških se bodo odrazile tudi trajne finančne posledice novozaposlenih policistov, povečanih 
stroškov na račun izobraževanja in usposabljanja, tako novega kadra kot zagotavljanje redne usposobljenosti ostalih 
zaposlenih policistov. Zaradi novozaposlenih bomo več sredstev namenili za zdravstveno preventivo, saj bo 
potrebno opraviti večje število predhodnih zdravstvenih pregledov kandidatov za policista, specialnih zdravstvenih 
pregledov policistov, ki delajo pri virih ionizirajočega sevanja in večje število preventivnih cepljenj oz. število 
policistov, ki morajo biti v skladu z zdravstvenimi predpisi in glede na nevarnost okužbe pri delu obvezno cepljeni 
proti določenim nalezljivim boleznim ter za postopno dopolnitev obstoječih sredstev in opreme za prvo pomoč v 
organizacijskih enotah policije. Prav tako se povečujejo materialni stroški iz naslova mednarodnega sodelovanja ter 
sodelovanja v mirovnih operacijah.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekt preventiva: namen tega projekta je izvajanje preventivnih akcij na vseh področjih dela policije.

Projekt obrambno usposabljanje: namen projekta je na uveljavljanju doktrine civilne obrambe za primer izrednega in 
vojnega stanja, na izvajanju postopkov za obvladovanje kriz in nadaljevanju reorganizacije rezervne sestave policije 
ter izvajanje nadaljevalnega in dopolnilnega usposabljanja za pomožne policiste.

Projekt mednarodno sodelovanje: na področju mednarodnega sodelovanja se bo nadaljevalo sodelovanje policije na 
vseh področjih policije. V letu 2004 bo potrebno zagotoviti sodelovanje policijskih strokovnjakov v delovnih 
skupinah EU (že v letu 2003 je policija kot opazovalec sodelovala v 26 delovnih skupinah). Policija bo kot 
predsedujoča Jadransko jonski pobudi morala organizirati vrsto aktivnosti v okviru 5. delovnega omizja za področje 
organizirane kriminalitete. V letu 2004 bo policija imela šest uradnikov za zvezo v tujini.

Projekt mirovne sile: slovenska policija sodeluje v mirovnih operacijah od leta 1997. Policija sodeluje v operacijah 
podporo miru s povprečno 30 policisti na leto, trend povečevanja števila sodelujočih v mirovnih operacijah zahteva 
zagotavljanje večjega števila usposobljenih policistov za delovanje v različnih pogojih in okoljih.

Projekt akcije in zavarovanja: namen projekta je izvajanje posebnih ukrepov in nalog ob različnih dogodkih - ob 
športnih prireditvah, varovanj pomembnejših predstavnikov domače in tuje oblasti na potovanju doma in v tujini, 
raznih iskalnih akcij ipd.
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Projekt pridobitev izobrazbe: namen projekta je izvajanje izobraževalnega programa za pridobitev poklica policista 
ter višje policijske šole.

Projekt izobraževanja kandidatov za policiste: namen projekta je izobraževanje kandidatov za policiste za pridobitev 
poklica policist za novozaposlene delavce. Nove zaposlitve v policiji se izvajajo v skladu s sprejetim 
organizacijskim kadrovskim konceptom varovanja državne meje v skladu s Schengenskimi standardi.

Projekt usposabljanj: namen projekta je izvajanje usposabljanj in izpopolnjevanja delavcev policije v skladu s 
poöjenimi internimi programi in načrtovanimi oblikami izobraževanja doma in v tujini.

Projekt športne aktivnosti: namen tega projekta je zagotavljanje in preveijanje psihofizičnih stanj zaposlenih 
policistov.

4. Planirani indikatorji

Zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje z zakonom in drugimi predpisi določenih nalog policije.

1228 - Investicije in investicijsko vzdrževanje policije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so namenjena nakupu nujne opreme, prevoznih sredstev ter investiranju v odkup ali 
izgradnjo novih objektov na vsem območju R Slovenije, investiranju v obnovo in posodabljanje obstoječih objektov, 
katerih postopki izgradnje oziroma odkupa so že v teku in pomenijo samo nadaljevanje teh investicij. Večina 
investicij pomeni postopno uresničevanje sprejetega projekta Schengenskega izvedbenega načrta ter s tem 
vzpostavljanje primernih poslovnih prostorov za povečano število policistov, ki bodo izvajali nadzor na zunanji meji 
EU, medtem ko investicije v osnovna sredstva pomenijo samo delne zamenjave dotrajane opreme in prevoznih 
sredstev.

V planu so vključena tudi investicijska dela za izvajanje nujnih vzdrževalnih del na objektih z območja vseh 
policijskih uprav v RS, nadaljevanje obnove prostorov za pridržanje in prostorov dežurnih policistov, investicijsko 
vzdrževanje drugih poslovnih objektov policije, stanovanj, samskih domov policije po Sloveniji.

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na dinamiki realizacije gradbenih investicij, danih izhodišč 
Proračunskega priročnika 2004-2005 ter oceni potrebnih nujnih zamenjav dotrajane opreme in prevoznih sredstev.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru projekta 5314 se sredstva namenjajo obnovi voznega parka. V letu 2004 se bodo sredstva porabila za 
nakup vozil, ki jih operativne službe potrebujejo pri svojem delu (patruljna in spremljajoča vozila, vozila za prevoz 
opreme, motoma kolesa...).

Projekt 1906 - tehnična sredstva za varovanje oseb in objektov je namenjen zagotavljanju tehničnih sredstev za 
izvajanje varovanja v skladu z Uredbo o varovanju določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so 
sedeži državnih organov.

Projekt 1926 oprema za zaščito podatkov je namenjen nabavi opreme za kriptozaščito prenosa podatkov, s katerimi 
se zaščiti podatke policije, informacijsko in telekomunikacijsko infrastrukturo policije ter izvajanje 
protiprisluškovalne zaščite.

Projekt 5315 telekomunikacijska oprema - namen projekta je zagotavljanje telekomunikacijse opreme in napeljav, ki 
so namenjene vzdrževanju telekomunikacijske podpore policijskemu delu, zamenjavi dotarajane opreme, 
vzdrževanju obsotječih naprav in tehničnemu varovanju policijskih objektov.

Projekt 5316 informacijska oprema - namen projekta je zagotavljanje obnove računalniške in programske opreme, s 
katero se zagotavlja vzdrževanje obstoječe ravni informacijske opreme in storitev, nakupu dodáme opreme in 
programske podpore novim informacijskim storitvam policije.

Projekt 7404 - digitalna informacijska infrastruktura je namenjen nabavi opreme za zagotavljanje ustrezne digitalne 
informacijske infrastrukture.

Projekt 5318 - oprema delavnic in laboratorijev - namen projekta je posodabljanje in dopolnjevanje opremljenosti 
specializiranih delavnic in laboratorijev policije z ustrezno tehnično opremo.

Projekt 5319 - birotehnična oprema - namen je obnova in dopolnitev opremljenosti policije z birotehnično opremo.

Projekt 5321 - pisarniška oprema - namen je obnova in dopolnitev opremljenosti policije s pisarniško opremo.

Projekt 5324 - oborožitev - namen je posodobitev in dopolnitev opreme za oborožitev.
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Projekt 5334 - posebna tehnična sredstva - namen je posodobitev in dopolnitev posebnih tehničnih sredstev in 
pripomočkov specializiranih policijskih enot

Projekt 5337 - oprema za zdravstveno varstvo je namenjena izvajanju zdravstvenega varstva delavcev MNZ 
Policije.

Projekt 5311 - investicijska vzdrževalna dela na objektih GPU - namen je izvajanje nujnih investicijskih del na 
policijskih objektih.

Poleg zgoraj navedenih projektov so v teku še gradbene investicije, in sicer

novogradnja Policijske postaje Moste, s katero rešujemo prostorsko problematiko te enote, ki trenutno 
deluje v pritličju stanovanjskega bloka. Omenjeni prostori niso primerni za opravljanje policijske 
dejavnosti, niti ne ustrezajo številu zaposlenih. Način financiranja: finančni leasing na dobo 15 let;
za dokončanje investicije v izgradnjo garaž za potrebe Policijske prometne postaje Maribor je potrebno 
zgraditi še direktni izvoz na glavno cesto s ciljem hitrejše in varnejše vključitve službenih vozil pri 
opravljanju nujnih intervencij;
nadaljevanje novogradnje Policijske postaje Murska Sobota, ki je trenutno v III. fazi izgradnje. Namen 
investicije je namestitev dveh enot v istem objektu in tako zagotoviti primerne prostore za opravljanje 
njihove dejavnosti;
adaptacija objekta za delovanje Urada za varnost in zaščito, ki trenutno deluje v najetih prostorih; 
nadaljevanje priprave ureditvenega načrta in adaptacija obstoječe infrastrukture v Gotenici;
adaptacija bivše vojaške ambulante v Ajdovščini za potrebe Policijske postaje Ajdovščina;
adaptacija objekta bivše vojaške garnizije v Postojni za potrebe Policijske uprave Postojna, ki sedaj deluje v 
neustreznih poslovnih prostorih;
novogradnja generalne policijske uprave, katere notranje organizacijske enote trenutno opravljajo svojo 
dejavnost na različnih lokacijah v Ljubljani. Način financiranja: finančni leasing na dobo 20 let. Pričetek 
odplačevanja v letu 2005;
izradnja prizidka k obstoječemu objektu za potrebe Centra za tujce v Prosenjakovcih ter s tem pridobitev 
dodatnih manjkajočih kapacitet za namestitev tujcev, ki nedovoljeno bivajo v R Sloveniji,
adaptacija objekta Centra za tujce Veliki Otok pri Postojni, s katero se bodo ravno tako zagotovile dodatne 
nastanitvene kapacitete, 
nadaljevanje projekta ureditve prostorov za pridržanje na policijskih postajah, 
nadaljevanje projekta ureditve dežurnih sob, 
izvajanje nujnih investicijskih vzdrževanj na policijskih objektih.

4. Planirani indikatorji

Zagotovitev ustreznih materialno tehničnih in prostorskih pogojev dela policije na območju R Slovenije.

5579 - Osebna oprema

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena nabavi osebne opreme policistov, ki pripada policistom po 
Pravilniku o rokih trajanja osebne in dopolnilne opreme oziroma delavcem kriminalistične policije po Pravilniku o 
vojni uniformi...

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

Ocena predloga pravic porabe temelji na izhodiščih Proračunskega priročnika 2004-2005, upoštevanju 200 novih 
zaposlitev ter potrebnih nujnih zamenjav v skladu z veljavnim pravilnikom o rokih trajanja...

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se izvajajo projekti opremljanja:

uniformirane policije, 
kriminalistične policije, 
specialnih enot, 
posebnih policijskih enot vključno s konjenico in službenimi psi, 
mirovnih enot.

4. Planirani indikatorji

Zagotavljanje ustrezne opremljenosti policistov, kriminalistov in drugih specialnih enot policije.

'• oktober2003 2687 poročevalec, št. 83/VIII



1056 - Oskrba, prehrana in prevozi tujcev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N skladu 2 zakonom o tujcih, za tujce, ki nedovoljeno bivajo v RS in ga iz kakršnih koli razlogov ni mogoče 
odstraniti iz države, odredi policija, a ne dalj kot za šest mesecev, bivanje v Centru za tujce, kjer veljajo posebna 
pravila bivanja in gibanja. Center za tujce bo v letu 2004 deloval na treh lokacijah ( Prosenjakovci, Vidonci, 
Postojna). Center za tujce deluje na podlagi določil Zakona o tujcih, Konvencije o človekovih pravicah, Deklaracije 
o otrokovih pravicah, Pravilnika o pravilih bivanja in gibanja tujcev v centru za odstranjevanje tujcev in pogojih ter 
postopku za uporabo milejših ukrepov.

Sredstva planirana na tej postavki so namenjena zagotavljanju nastanitve, prehrane tujcev, njihovo oskrbo in 
odstanjevanje iz RS v njihovo matično državo. Prehrana tujcev se zagotavlja na podlagi normativov jedilnikov, ki so 
izdelani za potrebe centra, višina stroškov prehrane pa je vezana izključno na število nastanjenih tujcev, lokacijo in 
načinom organiziranosti prehrane. Poleg prehrane se tujcem zagotavlja še osebni pribor za higieno, obleka, obutev, 
posteljnina, brisače, pranje ter obvezni zdravstveni pregledi. Vedno več je tudi ogroženih skupin (starejši, otroci, 
bolniki), ki zahevajo dodamo zdravstveno in nastanitveno skrb.

Poleg oskrbe se sredstva namenjajo tudi za stroške prisilne odstranitve tujcev iz RS , nakupu letalskih, želežniških in 
avtobusnih vozovnic in zagotovitev sredstev za tranzitiranje sosednjih držav po zahtevah mejnih organov. Večina 
oseb, ki so v policijskem postopku zaradi odstranitve iz države nima sredstev za ureditev dokumentacije in nakupu 
vozovnic.

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na danih izhodiščih Proračunskega priročnika 2004-2005 ter 
predvidevanj gibanj in števila tujcev, ki nedovoljeno bivajo v R Sloveniji.

5578 - Sredstva za varstvo pri delu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nabavi sredstev in opreme za varstvo pri delu v skladu s pravilnikom o sredstvih in opremi 
za osebno varstvo pri delu.

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

Izračun potrebnih pravic porabe temelji na oceni porabe v letu 2003 in danih izhodiščih Proračunskega priročnika 
2004-2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se izvajajo projekti opremljanja delavcev policije z vidika varstva pri delu.

4. Planirani indikatorji

Zagotavljanje ustrezne opremljenosti z zaščitnimi sredstvi vsem organizacijskim enotam policije.

5573 - Strelivo, plinska sredstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena nabavi streliva, plinskih sredstev, kijih policija potrebuje 
za svoje delo ter za usposabljanje policistov za uporabo strelnega orožja ter drugih eksplozivnih sredstev.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na izhodiščih Proračunskega priročnika za leto 2004-2005 ter oceni 
potrebnih količin streliva in drugih sredstev za zagotavljanje opremljenosti policistov ter njihove usposobljenosti.

3. Planirani indikatorji

Zagotavljanje usposobljenosti policistov na področju uporabe strelnega orožja in drugih sredstev.

5577 - Stroški službenih stanovanj in samskih domov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za upravljanje službenih stanovanj, potrošni material, 
varovanje samskih domov, za fiksne stroške praznih stanovanj in samskih sob ter tekoče vzdrževanje teh kapacitet.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na porabi za leto 2003 ter upoštevanju izhodišč Proračunskega priročnika 
2004-2005.
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5580 - Zaščitna sredstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nabavi specialne zaščitne opreme policistov (neprebojni jopiči, neprebojne čelade, ščitniki 
ipd.), ki so namenjena zaščiti policistov pred poškodbami in ogrožanju njihovih življenj pri opravljanju policijskih 
nalog. Del sredstev namenjamo tudi za nabavo posebnih zaščitnih sredstev za službene pse in konje.

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

Ocena predloga pravic porabe temelji na porabi za leto 2003 in danih izhodiščih Proračunskega priročnika 2004- 
2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se izvajajo projekti opremljanja:

uniformirane policije,
kriminalistične policije,
specialne enote,
posebne policijske enote vključno s konjenico in službenimi psi.

4. Planirani indikatorji

Zagotavljanje ustrezne opremljenosti z zaščitnimi sredstvi predvsem za potrebe specialnih enot policije.

137 - Počitniška dejavnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MNZ Policija ima za zagotavljanje pogojev za oddih, rekreacijo in psihofizičnih sposobnosti delavcev na razpolago 
počitniške objekte v RS Sloveniji in R Hrvaški.

Prihodki od počitniške dejavnosti so namenjeni pokrivanju stroškov obratovanja ter investicijskih stroškov 
vzdrževanja teh objektov.

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

Ocena predloga pravic porabe temelji na oceni prilivov iz naslova koriščenja počitniških kapacitet.

3. Planirani indikatorji

Zagotavljanje zasedenosti razpoložljivih počitniških kapacitet.

139 - Prehrana - gostinske storitve

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena zagotavljanju prehrane in gostinskih storitev za zaposlene v MNZ Policiji in 
zunanje koristnike.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji no oceni porabe za leto 2003 in predvidevanem obsegu delovanja v letu
2004.

1235 - Prevozne in druge storitve

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se opravljajo storitve, ki z zakonom oziroma drugim predpisom o ustanovitvi niso določene kot 
zakonske naloge policije, in sicer helikopterski prevozi, storitve Centra za forenzične preiskave, Službe za 
informatiko ipd.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na oceni predvidenih opravljanj storitev za druge uporabnike.

1232 - Usposabljanje PA

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te dejavnosti se izvajajo izobraževalni tečaji za potrebe drugih državnih organov in uporabnikov.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na oceni izvedb izobraževalnih tečajev za druge
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uporabnike.

1233 - Zdravstvena preventiva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se opravljajo storitve zdravstvenih pregledov za potrebe drugih državnih organov.

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

Izračun temelji na predvidevanem obsegu opravljenih zdravstvenih storitev za druge uporabnike.

08021703 - Kriminalistična dejavnost

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma se izvajajajo aktivnosti in projekti za oblikovanje kriminalne politike in strateškega 
načrta preprečevanja in zatiranja organizirane kriminalne dejavnosti. Med prednostne naloge sodi priprava izhodišč 
nacionalnega programa preprečevanja in zatiranja kriminalitete, pripravo strategije boja na posameznih področjih 
kriminalistične dejavnosti, informacijske povezave, uskladitev kazenske, materialne in procesne zakonodaje z 
resolucijami, konvenicjami in priporočili Evropske unije. Posebna pozornost je usmetjena vsem oblikam policijske 
dejavnosti, ki posegajo v temeljne človekove pravice insvoboščine ter varstvu človekovih pravic in svoboščin pred 
morebitnimi zlorabami.

2. Pravne podlage

Zakon o policiji, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog. 
Zakon o orožju, Zakon o kazenskem postopku.

3. Dolgoročni cilji podprograma

izdelati strategijo na področju zatiranja kriminalitete in izdelava strategij za posamezna področja 
kriminalistične dejavnosti, 
intenzivirati preiskovanje najtežjih in naraščajočih oblik kriminala, 
izboljšati kvaliteto dokazovanja kaznivih dejanj,
dosledno izpolnjevanje vseh obveznosti, ki se nanašajo na izvajanje strategije vključevanja RS v EU, 
harmonizacija prava na tem področju z zahtevami EU,
vzpostavitvi in poglobitvi sodelovanja z drugimi državami in mednarodnimi institucijami na področju boja s 
kriminalom,
sodelovanje v različnih mednarodnih projektih, 
vzpostiviti učinkovit informacijski nazdor, 
vzpostaviti nacionalno točko za izmenjavo podatkov v okviru Schengenskega sporazuma, 
strokovno usposabljanje delavcev kriminalistične policije za strokovno, zakonito in uspešno delo na 
posameznih področjih kriminalistične dejavnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

zagotoviti ustrezne kadrovske in materialno tehnične razmere, posodobiti metode dela ter vzpostaviti 
načrtno in usklajeno sodelovanje državnih organov in institucij za uspešno in učinkovito obvladovanje 
gospodarske kriminalitete,

o intenziviranje izvajanja ukrepov policije za odkrivanje, zaseg in odvzem protipravno pridobljene 
premoženjske koristi oz. premoženja, kije bilo pridobljeno z izvrševanjem kaznivih dejanj,

o okrepiti ukrepe za odkrivanje in preprečevanje nedovoljene trgovine s prepovedanimi drogami,
o okrepiti sodelovanje v sistemu EU za zgodnje odkrivanje novih sintetičnih drog,

vzpostaviti sistem vključevanja v delovne skupine Europola za preiskovanje najhujšh oblik kaznivih dejanj 
na mednarodni ravni,
učinkovito omejevanje tihotapstv prepovedanih drog, ljudi, orožja in visoko obdavčljivega blaga na tako 
imenovani balkanski poti,
zagotoviti multidisciplini kriminalistični pristop k obravnavanju najhujših oblik kriminalitete in nerešenih 
primerov pogrešanih oseb,
omejiti števila tatvin motornih vozil, ukradenih iz objektov oškodovancev in/ali z uporabo nasilja,

- omejiti tranzit ukradenih vozil in umetnin čez ozemlje R Slovenije, 
zagotoviti pomoč otrokom, mladoletnikom in družinskim članom pri vseh oblikah družinskega nasilja.
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1236 - Posebna sredstva za izvajanje kriminalistične dejavnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za nakup posebnih tehničnih sredstev, potrošnega 
materiala za delovanje centra za kriminalistično tehnične preiskave, nabavi specialne investicijske opreme za 
izvajanje opretivnega policijskega dela na področju odkrivanja in preprečevanja vseh oblik kriminalitete.

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

Izračun predloga temelji na oceni potrebnih sredstev ob upoštevanju izhodišč Proračunskega priročnika 2004-2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se izvajajo projekti opremljanja kriminalistične policije s posebnimi tehničnimi sredstvi in 
napravami. V letu 2004 bo posebna pozornost namenjena opremljanju in vzpostavljanju pogojev za delo 
kriminalistične policije na področju:

uresničevanja strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete - nabave zmogljivejših računalnikov z 
ustrezno programsko opremo, nabave izročilnih vmesnikov in sistema za prestrezanje internetnih storitev, 
za vzpostavitev pogojev izvajanja spremembe Zakona o kazenskem postopku, ki se nanaša na postopek 
zaslišanja (nabave avdio naprav, videokamer, videorekordeijev...), 
izvajanja 148. člena Zakona o kazenskem postopku, ki določa postopke zavarovanja sledi ter s tem v zvezi 
nabave opreme za analizo mamil, eksplozivov, detektoijev hlapov za droge, računalniško opremo za 
preiskovanje sledov obuval...)

4. Planirani indikatorji

Zagotavljanje ustrezne opremljenosti kriminalistične policije s posebnimi tehničnimi sredstvi in napravami.

08041701 - Vzpostavitev južne meje

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za vzpostavitev nadzora na južni bodoči zunanji meji EU v skladu s kriteriji 
schengenskega pravnega reda.

2. Pravne podlage

Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2006 in Schengenski 
izvedbeni načrt

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje nadzora državne meje v skladu z veljavnimi schengenskimi standardi varovanja državne meje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje kadrovskih in materialno tehničnih resursov v skladu s predvideno dinamiko realizacije opremljanja 
in izvajanja nalog varovanja na južni meji

1654 - Schengen - objekti in oprema

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se, v skladu z organizacijsko-kadrovskim konceptom vzpostavitve nadzora državne meje po 
schengenskih standardih in izvajanja izravnalnih ukrepov na regionalni in državni ravni, zagotavljajo sredstva za 
opremljanje policije z ustrezno ITK opremo, tehnično opremo in prevoznimi sredstvi ter izgradnji policijskih 
objektov za t.i. zeleno mejo.

4319 - Lastna udeležba - PHARE FM 2002

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena realizaciji Finančnega memoranduma 2002 iz naslova lastne soudeležbe za 
nabavo informacijsko telekomunikacijske opreme in tehnične opreme za izvajanje nadzora državne meje v skladu s 
schengenskimi kriteriji.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na obveznostih, ki izhajajo iz podpisanega FM 2002.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se bodo financirale nabave informacijsko telekomunikacijske opreme in tehnične opreme za 
izvajanje nadzora državne meje v skladu s schengenskimi kriteriji.

4. Planirani indikatorji

Realizacija nabav v skladu s predvideno dinamiko črpanja sredstev po finančnem memorandumu 2002.

1656 - Lastna udeležba FM2003

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena realizaciji Finančnega memoranduma 2003 iz naslova lastne soudeležbe za 
nabavo ITK in tehnične opreme za izvajanje nadzora državne meje v skladu s schengenskimi kriteriji.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na obveznostih, ki izhajajo iz podpisanega FM 2003.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se financira nakup opreme za realizacijo schengenskega izvedbenega načrta v skladu s 
podpisanim FM.

8989 - PHARE CFCU - FM 2002

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena realizaciji Finančnega memoranduma 2002 iz naslova tujih donacij.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na obveznostih, ki izhajajo iz podpisanega FM 2002.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N okviru te postavke se bodo financirale nabave informacijsko telekomunikacijske opreme in tehnične opreme za 
izvajanje nadzora državne meje v skladu s schengenskimi kriteriji .

4. Planirani indikatorji

Realizacija nabav v skladu s predvideno dinamiko črpanja sredstev po finančnem memorandumu.

7099 - PHARE CFCU - FM2003

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena realizaciji Finančnega memoranduma 2003 iz naslova tujih donacij za nabavo 
ITK in tehnične opreme za izvajanje nadzora državne meje v skladu s schengenskimi kriteriji.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na obveznostih, ki izhajajo iz podpisanega FM 2003.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se financira nakup opreme za realizacijo schengenskega izvedbenega načrta v skladu s 
podpisanim FM.

1649 - Vzpostavitev nadzora na Južni meji

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so namenjena realizaciji opremljanja južne meje z ustrezno informacijsko 
telekomunikacijsko opremo, tehnično opremo za nadzor meje, prevoznimi sredstvi in izgradnji objektov za t.i. 
zeleno mejo v skladu s Schengenskim izvedbenim načrtom.

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

Izračun porabe temelji na predvideni dinamiki uresničevanja Schengenskega izvedbenega načrta in Proračunskim 
priročnikom za leto 2004-2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se izvajajo:
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projekti zagotovitve informacijsko telekomunikacijske podpore za delo policije po schengenskih kriterijih 
in zagotovitev pogojev za vključitev v Schengenski informacijski sistem. S področja IT infrastrukture je 
predvidena izvedba več projektov,
projekti opremljanja z tehničnimi in prevoznimi sredstvi v skladu z oranizacijsko kadrovskim konceptom, 
projekti izgradnje objektov za policijske enote na t.i. zeleni meji - začetek in nadaljevanje investicij: PP 
Kozina, PMP Metlika, PP Ilirska Bistrica, PMP Rogaška Slatina, PP Brežice, PMP Kočevje, PMP 
Podlehnik, PMP Gorišnica, PP VSP Maribor, PMP Lendava, PMP Ljutomer, PP Piran, PMP Koper, PU MS 
izravnalni ukrepi, PP Rače, PMP Ormož, PMP Šmaije pri Jelšah, PMP Črnomelj, PP Cerknica, PO 
Šentjernej, PP Krško,PMP Črenšovci, PMP Starod, PPVSP Petanjci, MOP Koper, PPVSP Bukovžlak.

4. Planirani indikatorji

Zagotavljanje materialno tehničnih in prostorskih pogojev v skladu s predvideno dinamiko realizacije 
Schengenskega izvedbenega načrta.

08011701 - Urejanje notranjih zadev

1. Opis podprograma

Zajema naloge povezane z normativnim urejanjem področja zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti. Vsebuje 
izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora, kar zagotavlja zakonito delovanje na področju zasebnega varstva, 
detektivske dejavnosti, eksplozivov, orožja in streliva, tehničnih pregledov motornih vozil in tajnih podatkov.

Poleg tega pa izvaja tudi naloge upravne inšpekcije.

2. Pravne podlage

Zakon o državni upravi, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o orožju, Zakon o eksplozivih, Zakon o 
tajnih podatkih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je vzpostaviti učinkovit nadzor nad zakonitostjo dela na področju ter izpolnitev zakonskih obveznosti, ki 
izhajajo iz zakonskih novel, kar pomeni vzpostavitev inšpekcij.

1676 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače zaposlenih v Inšpektoratu RS Slovenije za notranje zadeve.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na sredstvih mase za plače in izhodiščih proračunskega priročnika 2004 -
2005.

3. Planirani indikatorji

Izplačil plač zaposlenim v skladu s predvidenimi dnevi nakazil.

1657 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov pisarniškega materiala in dnevnic za službena potovanja v Sloveniji.
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Leto 2°°5

v tisoč

SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

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

(1) (2) (3) (4)
SPU/PU/PPP/GPR/PPR

92,07| I 68.227373 | [

|17 ^ministrstvo za notranje “11 67.945.165 || 100,00| P 73.366.115 J P 100, oo| 1 io*J

IZADEVE 1

|1711 ||Ministrstvo za notranje zadeve 5.267.498 | F 7,75| 1 5.015.850 1 1 6,841 1

|08 IInotranje zadeve in varnost 5.267.498|| 7,7S|| 5.015.850 11 6,84|[

0801 Notranie zadeve 5366.466 7.75 5.014.774 6,84

08011701 Urejanje notranjih zadev 5.008.224 737 4.711.932 6,42
94,1

08011702 Upravne zadeve 202342 030 220.342 030
109,0

08011703 Upravljanje z državnim premoženjem 56.000 0,08 82.500 0,11
1473

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.032 0.00 1.076 0.00
10iU

08021703 Kriminalistična dejavnost 1.032 0,00 1.076 0,00 104?

____
|171^||Policija “11 62.557.5401F 92,07^ P' 68.227.373 | | 93,00|

[o8 ||nOTRANJE ZADEVE IN VARNOST || 62.557.540 |[

0801 Notranie zadeve 57.186 0.08 57.204 0,08

08011703 Upravljanje z državnim premoženjem 57.186 0,08 57.204 0,08

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 59.431.784 87.47 60.197.279 82.05

08021701 Prometna varnost 688.738 1,01 497.534 0,68

08021702 Notranja varnost 57.963.046 8531 59.169.745 80,65

08021703 Kriminalistična dejavnost 780.000 1,15 530.000 0,72

0804 Vzpostavitev južne meje 3.068.570 4.52 7.972.890 10,87

08041701 Vzpostavitev južne meje . 3.068.570 4,52 7.972.890 10,87

122.892

|1715 ||lnšpektorat RS za notranje zadeve il 120.127 F 0,18i F 122.892 k F
0,17|| ljgjj

-, —-----
[os ||notranje zadeve in varnost II 120.127 H o,is|F 122.892 j I 0,17] 1

120.1270801 Notranje zadeve

08011701 Urejanje notranjih zadev 120.127

0.18

0,18 122.892
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18

Ministrstvo za zunanje zadeve

V
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KAZALO

18 Ministrstvo za zunanje zadeve

1. del
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0301 - Zunanje zadeve in konzularne storitve

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0303 - Mednarodna pomoč

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

20 - SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2. del
1811 - Ministrstvo za zunanje zadeve

03011801 - Izvajanje zunanje politike

03011802 - Delovanje diplomatsko konzularnih predstavništev
03021801 - Članarine mednarodnim organizacijam

03031801 - Razvojna in humanitarna pomoč

20041801 - Odškodnine žrtvam zalivske vojne

1812 - Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
18041801 - Podpora Slovencem v zamejstvu in tujini
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1. del

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Zunanja politika mora zagotavljati dve temeljni vrednoti: varnost in blaginjo države in njenih državljanov. 
Slovenska zunanja politika temelji na ohranjanju slovenske nacionalne identitete in hkrati odprtosti v svet. Uspešna 
zunanja politika mora biti učinkovit instrument razvoja slovenskega gospodarstva in promocije Slovenije v svetu.

Področje delovanja Ministrstva za zunanje zadeve določa zakon o zunanjih zadevah, katerega drugi odstavek 
drugega člena določa: »Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo na globalne odnose Republike 
Slovenije z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami, pripravlja vladi, državnemu zboru in predsedniku 
republike ter drugim državnim organom strokovne podlage za sprejemanje stališč, ocen in ukrepov na področju 
zunanje politike, kadar gre za zadeve, pomembne za izvajanje zunanje politike Republike Slovenije, v sodelovanju z 
drugimi pristojnimi organi in službami skrbi za slovensko manjšino v sosednjih državah in Slovence po svetu ter 
opravlja druge naloge, določene s tem zakonom in drugimi predpisi.«

Prednostna naloga slovenske zunanje politike je uveljavljanje svojih zunanje političnih interesov v okviru EU in 
NATO in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz polnopravnega članstva v teh organizacijah.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Deklaracija o zunanji politiki RS

d- Dolgoročni cilji področja državnega proračuna
t

Varnost in blaginja države, ohranjanje slovenske nacionalne identitete in odprtost v svet. Krepitev sodelovanja in 
zaupanja in celovito spoštovanje človekovih pravic, kot jih določajo mednarodne pogodbe in drugi mednarodni akti 
oziroma običajno mednarodno pravo. Stabilizacija stanja na področju JVE, pomoč žrtvam vojne in sanacija 
povojnega stanja.

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

0301 Zunanje zadeve in konzularne storitve
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
0303 Mednarodna pomoč

0301 - Zunanje zadeve in konzularne storitve
l- Opis glavnega programa

Republika Slovenija svojo zunanjo politiko gradi izhajajoč iz temeljnih načel ustavne ureditve države in splošno 
veljavnih načel mednarodnega prava. Prizadeva si za utrditev slovenske državnosti, ki temelji na narodni, kulturni in 
jezikovni samobitnosti slovenskega naroda in priznanih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Republika Slovenija spremlja položaj pripadnikov slovenske manjšine v sosednjih državah in podpira njihova 
prizadevanja, da države, v katerih živijo, spoštuje mednarodne obveznosti o njihovi zaščiti. Skrbi tudi za zaščito 
interesov državljanov, godpodarskih in drugih pravnih subjektov iz RS v tujini.

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

Varnost in blaginja države, ohranjanje slovenske nacionalne identitete in odprtost v svet. Krepitev sodelovanja in 
zaupanja in celovito spoštovanje človekovih pravic, kot jih določajo mednarodne pogodbe in drugi mednarodni akti 
oziroma običajno mednarodno pravo.

2. Glavni letni izvedbeni cilji

Predsedovanje v OVSE.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1811 - Ministrstvo za zunanje zadeve
03011801 Izvajanje zunanje politike
03011802 Delovanje diplomatsko konzularnih predstavništev
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0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba
1. Opis glavnega programa

RS je članica Organizacije združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij. Z včlanitvijo v medn. organizacije 
si je RS pridobila pravico in možnost aktivne udeležbe v mednarodni politiki, istočasno pa tudi finančno obveznost 
poravnavanja sorazmernega dela stroškov le-teh.

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

Aktivno sodelovanje v mednarodni skupnosti.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Predsedovanje OVSE in včlanitev v OECD.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1811 - Ministrstvo za zunanje zadeve
03021801 Članarine mednarodnim organizacijam

I

0303 - Mednarodna pomoč
1. Opis glavnega programa

Z vstopom Republike Slovenije v krog razvitih držav in članstvom v Evropski uniji in postaja ena strateških 
usmeritev slovenske zunanje politike, podobno kot v primerljivih razvitih državah, bolj intenzivno vključevanje v 
mednarodno razvojno sodelovanje in pomoč, katere namen je, ob zagotavljanju splošne varnosti, demokratičnih 
oblik vladanja, uveljavljanja človekovih pravic ter doseganja trajnostnega ekonomskega, socialnega in okoljskega 
razvoja, zmanjševanje razlik med razvitimi in nerazvitimi. Slovenija je, kot razvita država in sooblikovalka 
osnovnih dokumentov Združenih narodov in drugih mednarodnih konvencij na tem področju, zavezana k 
uresničevanju sprejetih ciljev mednarodne skupnosti.

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

Konsolidacija razmer na območju JVE, pomoč žrtvam vojne in sanacija povojnega stanja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Sodelovanje pri urejanju razmer v Iraku in pomoč žrtvam iraške vojne ter na drugih območjih, ki bodo predmet 
delovanja mednarodne skupnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1811 - Ministrstvo za zunanje zadeve
03031801 Razvojna in humanitarna pomoč

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

MZZ v okviru tega programsko funkcionalnega področja izvaja aktivnost sofinanciranja delovanja organizacij 
Slovencev v zamejstvu in po svetu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Deklaracija o zunanji politiki RS.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Ohranjanje Slovencev in slovenstva po svetu in v zamejstvu, krepitev njihove narodnostne in gospodarske moči.

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

1804 Podpora posebnim skupinam
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1804 - Podpora posebnim skupinam
/. Opis glavnega programa

Sofinanciranje delovanja slovenskih organizacij v zamejstvu in v tujini, vzdrževanje stalnih stikov z njimi in 
obveščanje o dogajanju v RS.

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

Ohranjanje Slovencev in slovenstva po svetu in v zamejstvu, krepitev njihove narodnostne in gospodarske moči.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Delovanje slovenskih organizacij v zamejstvu in tujini.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1812 - Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
18041801 Podpora Slovencem v zamejstvu in tuj ini

20 - SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni žrtvam vojnega nasilja - prizadeti v 
zalivski vojni.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Deklaracija o zunanji politiki RS.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Dosega izplačila upravičencem iraških odškodnin.

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
/. Opis glavnega programa

Postavka je za ministrstvo nevtralna, saj sredstva, ki jih prejmemo na račun, takoj transferiramo upravičencem do 
iraških odškodnin.

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

Dosega izplačila upravičencem iraških odškodnin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

V primeru nakazila odškodnine prenakazilo upravičencu.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1811 - Ministrstvo za zunanje zadeve
20041801 Odškodnine žrtvam zalivske vojne
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SPU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov
Leto 2°°5

18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

SPU/PPP/GPR

|Í8 [MINISTRSTVO ZA ZUNANJE 

""lZADEVE_____________________

03 ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNA POMOČ

0301 Zunanje zadeve in konzularne storitve

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0303 Mednarodna pomoč

18 KULTURA. ŠPORT IN NEVLADNE 

ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

v tisoč t<da/Í

Predlog sprememb 
proračuna 2004 

(D

Strukt sprem, 
proračuna 2004

(2)

Predlog 
proračuna 2005 

P)

Strukt predloga 
proračuna 2005

(4)

Inď*

(5H3)íz

“lil 15.103.599 j 1 100,00[ 1 17.158.073 11 loo,ooi 1

J
13.140.276 87,00 15.117332 88,11 115*1

12.044.770 79,75 13.962.088 81,37 115^

989.100 6,55 1.030.600 6,01 104,2

106.406 0,70 124.644 0,73 117,1

1.890.792 12,52 1.965.163 11.45
ÍOJŽ

1.890.792 12,52 1.965.163 11,45
103,9

72.531 0,48 75.577 0.44
104^

72.531 0,48 75.577 0,44
104,2
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2. del

03011801 - Izvajanje zunanje politike

Opis podprograma

Republika Slovenija svojo zunanjo politiko gradi izhajajoč iz temeljnih načel ustavne ureditve države in splošno 
veljavnih načel mednarodnega prava. Prizadeva si za utrditev slovenske državnosti, ki temelji na narodni, kulturni in 
jezikovni samobitnosti slovenskega naroda in priznanih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti. 
Republika Slovenija spremlja položaj pripadnikov slovenske manjšine v sosednjih državah in podpira njihova 
prizadevanja, da države, v katerih živijo, spoštuje mednarodne obveznosti o njihovi zaščiti. Pomaga pri krepitvi 
povezav izseljencev in zdomcev s Slovenijo in podpira njihova prizadevanja za ohranjanje slovenske identitete.

2. Pravne podlage

Zakon o zunanjih zadevah,

Deklaracija RS o zunanjih zadevah.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Varnost in blaginja države, ohranjanje slovenske nacionalne identitete in odprtost v svet.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Predsedovanje OVSE.

3015 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delo Ministrstva za zunanje zadeve je v letu 2005 nujna zaposlitev novih delavcev, tako na diplomatsko 
konzularnih predstavništvih, kot v notranji službi ministrstva.

Plače so planirane v višini števila zaposlenih po stanju avgust 2003 z upoštevanjem potrjenega načrta zaposlovanja 
za leti 2003 in 2004, niso pa upoštevana potrebna sredstva za dodatne zaposlitve, potrebne in predlagane za leto 
2005.

Misija Republike Slovenije pri EU (s 1.1.2004 se bo preoblikovala v Stalno predstavništvo) in Stalna misija 
Republike Slovenije pri zvezi NATO morata biti podprti s strani ministrstva, trenutna kadrovska zasedba v notranji 
službi pa nikakor ne omogoča ministrstvu delovanja v skladu s standardi NATO in EU pri vodenju in koordinaciji 
dela z obema misijama.

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

Izračuni so narejeni v skladu z navodili za izračun plač v Proračunskem priročniku.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ni projektov.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatorjev.

3339 - Materialni stroški

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki »Materialni stroški« so načrtovana proračunska sredstva potrebna za redno delovanje 
ministrstva in zajemajo sredstva za plačilo stroškov telefonskih storitev, prevoznih stroškov, reprezentance, 
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pisarniškega materiala, tekočega vzdrževanje objektov in opreme, varovanja zgradb, časopisov, revij, strokovne 
literature, električne energije, goriva, ogrevanja, čiščenja in drugih materialnih stroškov.

Največji strošek predstavljajo stroški za komunikacije, kar je glede na specifiko delovanja ministrstva razumljivo. 
Ministrstvo za zunanje zadeve mora dnevno komunicirati z Ministrstvi zunanjih zadev drugih držav, predvsem pa s 
svojimi diplomatsko konzularnimi predstavništvi v tujini. V stroških komunikacij so zajeti stroški telefonskih 
pogovorov, pošiljanje elektronske pošte in pošiljanje faksov.

Občuten strošek predstavlja vzdrževanje in zagotavljanje delovanja objektov Licej in Mladika v skladu z veljavnimi 
varnostnimi in tehničnimi standardi NÀTO in EU.

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

Izračuni temeljijo na pričakovani inflaciji in ocenjene povprečne vrednosti tujih valut (valut nakazila).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Materialni stroški

4. Planirani indikatorji

Ni indikatorjev.

2023 - OVSE - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomen Predsedujočega OVSE je zasnovan na rastočem obsegu aktivnosti OVSE in na vlogi, ki jo ima Predsedujoči 
v procesu odločanja. Funkcijo predsedujočega opravlja minister za zunanje zadeve. Sama funkcija traja eno 
koledarsko leto, pri čemer je predsedovanje zasnovano na t.i. sistemu Trojke. Trojko sestavljajo ministri za zunanje 
zadeve države, ki predseduje, predhodno predsedujoče in države, ki bo naslednja predsedovala. Dejansko je država 
aktivna vsa tri leta; vrh aktivnosti, tako po obsegu kot vsebini, pa doseže v letu predsedovanja - Slovenija bo 
predsedujoča leta 2005. Vsebinsko delo zajema celoten delokrog OVSE - od varnostnih vprašanj, človekovih 
pravic, gospodarske dimenzije, misij na terenu, koordinacije dela z drugimi mednarodnimi organizacijami idr.

Predsedovanje OVSE je politično in strokovno izjemno zahteven projekt, ki predpostavlja velike organizacijske, 
kadrovske in finančne resurse, kijih moramo zagotoviti. Postavka vsebuje:

v letu predsedovanja - 2005 organizacija in izvedba ministrskega vrha OVSE, 
stroške za terenske misije,
stroške projektov in prostovoljnih prispevkov za projekte, 
organizacijo in izvajanje seminarjev, konferenc idr., 
kritje operativnih in administrativnih stroškov, vključno s stroški potovanj sopredsedujočega v trojki, 
njegovih odposlancev in reprezentanco, 
sredstva za sodelovanje drugih resornih ministrstev in nevladnih organizacij, zunanjih ekspertov ipd.

Vlada RS je na 134. Seji dne 11. novembra 1999 potrdila predlog za vložitev kandidature RS za predsedovanje 
OVSE leta 2005 in zadolžila Ministrstvo za zunanje zadeve, da v primeru potrditve kandidature izdela načrt 
organizacijskih, kadrovskih in finančnih potreb v zvezi z realizacijo predsedovanja.

Državni zbor je na seji dne 7. marca 2001 sprejel Deklaracijo ob 25. letnici OVSE, v kateri je podprl kandidaturo RS 
za predsedovanje OVSE leta 2005.

Ministrski svet OVSE je 7. decembra 2002 v Portu sprejel odločitev o predsedovanju RS OVSE leta 2005 in na ta 
način RS omogočil pravočasne priprave na vstop v Trojko leta 2004 in na zahtevno funkcijo predsedovanja v letu 
2005.

RS bo s predsedovanjem OVSE okrepila svojo prepoznavnost in izkazala odločenost, da prevzame odgovornost za 
reševanje vprašanj varnosti in sodelovanja na širšem območju delovanja OVSE, kot tudi sicer v mednarodni 
skupnosti.

RS bo imela s predsedovanjem možnost vzpostaviti pomembne politične stike in okrepiti političen vpliv v 
mednarodni skupnosti. Način dela in postopki odločanja v OVSE omogočajo, da imajo lahko tudi po obsegu manjše 
diplomacije neprimerljivo večjo vlogo, kot je njihova realna moč. Ključni pri tem so inovativni pristop in kreativne 
ideje ob ustrezni organizaciji, kadrovski zasedbi in zadostnih finančnih sredstvih.

Predsedovanje je priložnost za potrditev odločenosti RS v promociji politike zaščite človekovih pravic, demokracije, 
vladavine zakona in utrjevanja miru, stabilnosti in blaginje v svetu. S krepitvijo teh vrednot skozi institucije in 
misije OVSE bomo prispevali k boju proti novim izzivom varnosti ter k krepitvi sodelovanja na območju OVSE. 
Pri predsedovanju bomo upoštevali smernice, obveze in norme iz dosedanjih dokumentov, še posebej iz Listine 
Evropske varnosti ter koncept celostne in kooperativne varnosti s ciljem, da se zagotovi še bolj fleksibilno in 
učinkovito delovanje OVSE.
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Obseg dejavnosti OVSE in njegov pomen so v stalnem porastu, tako da so predsedovanje, proces odločanja, 
oblikovanje in izvajanje politike OVSE in intenzivne konzultacije zelo zahtevna naloga predsedujočega. Vzporedno 
z rastjo pomena in obsega dejavnosti OVSE raste tudi prestiž in pomen funkcije predsedujočega. Zato mora 
Slovenija opredeliti predsedovanje OVSE kot prioriteto zunanjepolitične strategije že v pripravljalnem obdobju, 
čemur mora biti prilagojena dinamika priprav.

V skladu z izkušnjami dosedanjih predsedujočih je potrebno posebno pozornost posvetiti časovni dinamiki, pri 
čemer je do vstopa v Trojko leta 2004 potrebno zagotoviti kadrovsko popolnitev Stalne misije pri OVSE in delovne 
skupine v Ministrstvu za zunanje zadeve. V drugi polovici leta 2003 in v letu 2004 bo potrebno v Ministrstvu za 
zunanje zadeve zbrati 25-člansko projektno skupino z multilateralnimi izkušnjami, ki bi vključevala tri vojaške 
svetovalce iz Ministrstva za obrambo in dva finančna eksperta iz Ministrstva za finance, ki bosta vodila delo 
finančnega odbora. Ta skupina bo delovala izključno na predsedovanju OVSE. Iz te skupine bosta sestavljeni Misija 
RS pri OVSE, ki bo prevzela večino operativnega dela, oblikovala predloge, jih usklajevala z drugimi delegacijami, 
izvajala odločitve in vsebinsko pokrivala delokrog OVSE in delovna skupina za OVSE v MZZ, ki bo zagotavljala 
vsebinsko in tehnično podporo za delo in obiske predsedujočega ministra za zunanje zadeve, skrbela za verifikacijo 
in potrditev predlogov odločitev, zagotavljala koordinacijo glede vsebine dela znotraj MZZ in z drugimi resornimi 
ministrstvi idr. Poleg tega bo v letu 2005 potrebno angažirati tudi nekaj osebnih predstavnikov predsedujočega za 
reševanje kriz, ki se utegnejo v času predsedovanja pojaviti ali zaostriti. Potrebno bo okrepiti tudi kadrovsko in 
finančno prisotnost v različnih aktivnostih OVSE, zlasti v okviru terenskih misij.

V RS bo potrebno oblikovati model sodelovanja z drugimi resornimi ministrstvi ter nevladnimi organizacijami in v 
ta namen ustanoviti ustrezno medresorsko delovno skupino.

Projekt predsedovanja bo zahteval približno dodatnih 2,639 milijarde SIT v treh letih, upoštevajoč sodelovanje v 
Trojki in ne upoštevajoč redno plačevanje prispevkov, ki izhajajo iz članstva OVSE. V prvem letu udeležbe v Trojki 
(2004) bo predvidoma porabljeno 15% sredstev, v letu predsedovanja (2005) 80% sredstev in v zadnjem letu 
udeležbe v trojki 5% sredstev. Ti izdatki v grobem zajemajo stroške delovanja stalne misije pri OVSE in delovne 
skupine v MZZ vključno z najemom ustreznih prostorov za delo in konzultacije in tehnične opreme; pome stroške 
predsedujočega ministra za zunanje zadeve, njegovih osebnih predstavnikov, predsedujočega stalnemu svetu OVSE 
in članov delovne skupine in stalne misije, vključno z udeležbo na vseh seminarjih OVSE; stroške organizacije 
ministrskega sveta OVSE v Sloveniji; stroške organizacije dodatnih seminarjev in konferenc in stroške projektov, ki 
jih bo RS vodila v okviru svojega predsedovanja; in prostovoljne prispevke.

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

Izračuni temeljijo na pričakovani inflaciji in ocenjene povprečne vrednosti tujih valut (valut nakazila) z 
upoštevanjem sklepa Vlade z dne 21.07.2003.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Materialni stroški.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatorjev.

2027 - OVSE - Investicije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje projektne skupine OVSE so načrtovani najnujnejši nakupi telekomunikacijske in 
informacijske opreme, kot so: telefax naprave, telefonski aparati, mobilni telefonski aparati, predvsem pa prenosni 
računalniki, brez katerih je delo praktično nemogoče.

Republika Slovenija bo predsedujoča OVSE v letu 2005, kar pomeni, da bodo aktivnosti tako v ministrstvu kot v 
Misiji RS za OVSE največje ravno v letu predsedovanja in bodo posledično vplivale na nujnost nakupa vsaj 
minimalnega obsega potrebne opreme.

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

Izračuni temeljijo na ocenjenih osnovnih sredstvih, katerih nakup je potreben za predsedovanje OVSE z 
upoštevanjem sklepa Vlade z dne 21.07.2003.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Nabava osnovnih sredstev.

4. Planirani indikatorji

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev.
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7431 - Izobraževanje diplomatov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izobraževanje diplomatov imajo številne evropske države organizirano v posebni ustanovi in z izobraževalnim 
programom, ki kandidatom za službo v DKP RS v tujini omogoča pridobitev specifičnih in poglobljenih 
diplomatskih znanj.

V Republiki Sloveniji je izobraževanje diplomatov organizirano v obliki interdisciplinarnega študija, ki se bo izvajal 
v skladu s pogodbo med Ministrstvom za zunanje zadeve in visokošolsko izobraževalno institucijo z 
najprimernejšim ponujenim izobraževalnim programom pod ugodnimi finančnimi pogoji. K izvajanju posebnega 
izobraževalnega programa diplomatov Ministrstvo za zunanje zadeve z določili 10., 11. in 41. člena zavezuje Zakon 
o zunanjih zadevah.

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

Izračun temelji na potrebni kadrovski zasedbi DKP in diplomatskega kadra v MZZ.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izobraževanje bodočih diplomatov skladno z določili Zakona o zunanjih zadevah.

4. Planirani indikatorji

Število opravljenih diplomatskih izpitov.

3663 - Meddržavno sodelovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena financiranju mednarodne diplomatske dejavnosti Republike Slovenije, ki se realizira v 
notranji službi. Ohranjanje in razširitev ugodnega položaja Slovenije v mednarodni skupnosti ter načrtovane 
aktivnosti naše države na zunanjepolitičnem področju je pogojeno z večjim številom potovanj slovenskih delegacij v 
tujino kot tudi s sprejemanjem tujih delegacij v Republiki Sloveniji Delovanje našega ministrstva se širi z nalogami 
na prioritetnih področjih zunanje politike RS kot polnopravne članice EU in NATO, urejenih odnosih s sosedi, 
vključevanjem RS v aktivnosti mednarodne skupnosti v jugovzhodni Evropi itd.

Približno polovico postavke predstavljajo stroški službenih potovanj v tujini, znotraj nje pa največji delež 
predstavljajo plačila letalskih vozovnic in dnevnice za službena potovanja v tujini, kar je razumljivo, saj je v 
neposredni povezavi s povečanimi aktivnostmi Slovenije na zunanjepolitičnem področju.

Visoki so tudi stroški reprezentance povezani z obiski tujih delegacij v Republiki Sloveniji. Iz te postavke se krijejo 
tudi stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih v okviru mednarodnega sodelovanja, plačila po pogodbah o delu 
in avtorskih pogodbah s strokovnjaki s področja mednarodnih odnosov.

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

Izračuni temeljijo na napovedanih meddržavnih aktivnostih - zunanjepolitičnih, številu udeležencev, dolžine trajanja 
in nivoja obiska - uradni državniški obisk oz. delovni sestanki, na pričakovani inflaciji in ocenjene povprečne 
vrednosti tujih valut (valut nakazila).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Meddržavno sodelovanje.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatorjev.

2543 - Raziskovalne dejavnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zunanje zadeve za določene teme s področja mednarodnih odnosov sodeluje z znanstveno 
raziskovalnimi institucijami. Znanstveno raziskovalne institucije po našem naročilu obdelujejo in pripravljajo 
mnenja o posameznih pomembnih vprašanjih, kot so vprašanja manjšinske problematike, sukcesije itd.

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

Izračuni temeljijo na osnovi pričakovanih razpisov Ministrstva za znanost, šolstvo in šport, h katerim se bo 
priključilo MZZ.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ni posebnih projektov.

poročevalec, št. 83/VIII 2704 13. oktober2003



4. Planirani indikatorji

Ni indikatoijev.

4012 - Ureditev državne meje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N letu 2005 nas čaka nadaljevanje priprave strokovnih podlag za določitev meje s Hrvaško, ki je bila dogovotjena 
leta 2001. Izdatki na tej postavki zajemajo stroške delovanja meddržavnih komisij ter angažiranje zunanjih 
ekspertov za plačilo storitev, kot so različne meritve, menjava mejnih oznak na težje dostopnih terenih itd.

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

Izračuni temeljijo na številu napovedanih delovnih sestankov med predstavniki strokovnih komisij za določitev 
meje.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

' Ureditev državne meje.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatoijev.

2008 - Zunanje kulturna politika

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kulturni odnosi so pomemben del slovenske zunanje politike in pomemben dejavnik predstavitve Slovenije v tujini 
ter pomagajo ustvariti pozitivno podobo države. Sektor je odgovoren za sklepanje sporazumov v kulturi, 
izobraževanju in znanosti in iz njih izhajajočih izvedbenih programov.

Ministrstvo za zunanje zadeve usklajeno z resornimi ministrstvi preko DKP RS izvaja kultumo-promocijsko 
dejavnost v luči izvajanja aktivnosti Slovenije v EU in širše in meni, da bo potrebno v letu 2005 pospeševati 
aktivnosti na tem področju predvsem v funkciji večje prepoznavnosti RS.

Po vstopu RS v EU in s tem povezanim vprašanjem nacionalne identitete, postaja še pomembnejša učinkovita 
promocija nacionalne kulture v sodelovanju z resorji, in sicer:

sistemska ureditev promocije nacionalnega jezika in kulture v tujini po vzoru drugih evropskih držav; 
okrepitev dejavnosti DKP na področju kulture, izobraževanja in znanosti ( za to potrebna namenska 
finančna sredstva in kadrovska okrepitev);
dolgoročno bi veljalo razmišljati o kulturnih centrih RS v izbranih državah oz. okrepitev tovrstne dejavnosti 
že obstoječih slovenskih ustanov v tujini kot je npr. Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju.

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

Izračun temelji na osnovi načrtovanih aktivnosti - vrste in števila.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Prepoznavnost RS v mednarodni skupnosti.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatorjev.

03011802 - Delovanje diplomatsko konzularnih predstavništev

1. Opis podprograma

RS mednarodne aktivnosti izvaja tudi preko predstavništev v tujini. Predstavništva opravljajo različne naloge, kot so 
zastopanje RS v sprejemni državi in mednarodnih organizacijah, varovanje interesov državljanov RS, gospodarskih 
in drugih pravnih subjektov, pospeševanje in razvijanje prijateljskih odnosov na vseh področjih sodelovanja in 
uveljavljanje stališč RS v mednarodnih organizacijah.

2. Pravne podlage

Zakon o zunanjih zadevah,

Deklaracija RS o zunanjih zadevah.
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3. Dolgoročni cilji podprograma

Krepitev sodelovanja in zaupanja in celovito spoštovanje človekovih pravic, kot jih določajo mednarodne pogodbe 
in drugi mednarodni akti oziroma običajno mednarodno pravo.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Predsedovanje OVSE.

2499 - Plače DKP

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače so načrtovana na osnovi dejanskega števila zaposlenih v diplomatsko konzularnih predstavništvih, 
pri čemer ni upoštevana nujno potrebna kadrovska okrepitev predstavništev, pogojena z aktivnim sodelovanjem RS 
v procesih odločanja v EU in NATO.

Stalno predstavništvo pri EU je specifično predstavništvo države, ki ni primerljivo z drugimi diplomatskimi 
predstavništvi. Zaradi posebnih nalog, ki izhajajo iz zgradbe EU, zahteva (poleg svoje številčnosti) predvsem 
sodelovanje ekspertov na posameznih področjih, ki pa jih lahko zagotovijo le pristojna ministrstva.

V zvezi z nalogami in obveznostmi Republike Slovenije, kot polnopravne članice EU in NATO je bilo potrebno tudi 
pri oblikovanju te proračunske postavke upoštevati povečan obseg nalog obeh predstavništev RS v pogojih 
polnopravnega članstva v navedenih mednarodnih integracijah.

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

Izračuni so narejeni v skladu z navodili za izračun plač v Proračunskem priročniku.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ni projektov.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatorjev.

2541 - Materialni stroški DKP

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialne stroške DKP lahko delimo na dva dela; na del, ki odpade neposredno na diplomatsko- konzularna 
predstavništva in se plačujejo v tujini, ter na drugi del stroškov, namenjen izključno delovanju DKP, ki jih 
plačujemo v Sloveniji.

Med materialnimi stroški so zajeti stroški pisarniškega materiala in storitev (upoštevajoč tudi vizumske nalepke - 
plačilo v Sloveniji), stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij (telefoni, telefaxi, pošta in kurirske 
storitve), prevozni stroški (selitve in službena potovanja), izdatki za službena potovanja (stroški prevoza in nočitev), 
stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme in drugi stroški.

Največji delež stroškov DKP predstavljajo stroški, povezani z rednim delovanjem predstavništev kot so stroški 
tekočega vzdrževanja opreme in naprav (računalnikov in telekomunikacijskih sistemov), ki so neposredno povezani 
z vsemi potrebnimi posegi za nemoteno komunikacijo mreže diplomatsko konzularnih predstavništev z 
ministrstvom. Predvsem so tu mišljeni stroški vzdrževanja informatike v Sloveniji, kot so stroški vzdrževanja 
izdelanih aplikacij za potrebe DKP, kripto zaščite komunikacij, stroški obdelave konzularnih storitev, finančno 
aplikacijo za potrebe DKP itd.

V materialne stroške DKP so uvrščeni tudi stroški prenosa diplomatske pošte. V isto skupino sodijo tudi prevozni 
stroški, ki so v povezavi z menjavo osebja na DKP, selitveni stroški, nastali ob odhodu delavcev v tujino in ob 
njihovi vrnitvi domov.

Velik delež stroškov v Sloveniji zaradi delovanja DKP so plačila za nalepke vizumov in plačila za izdelavo potnih 
listov, kar bo naslednje leto predstavljalo vsaj 15% vseh materialnih stroškov DKP. Vsako leto je mreža DKP izdala 
okoli 100.000 viz in tudi v letu 2005 pričakujemo najmanj enako število izdanih viz. Ministrstvo za zunanje zadeve 
konzularne takse mesečno odvaja v proračun.

V Sloveniji predstavljajo precejšen delež materialnih stroškov stroški informiranja naših DKP in preko njih državnih 
organov in drugih pomembnih subjektov v državi gostiteljici.V državah gostiteljicah DKP predstavljajo Slovenijo 
tudi s tednikom Slovenia News, katerega skupaj sofinancirata Urad vlade RS za informiranje in Ministrstvo za 
zunanje zadeve. Tudi STA opravlja storitve za potrebe DKP, saj dnevno pošilja informacije v angleškem jeziku 
vsem DKP.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izračuni temeljijo na pričakovani inflaciji in ocenjene povprečne vrednosti tujih valut (valut nakazila).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Materialni stroški.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatoijev.

7435 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na višino predvidenih sredstev za investicijske izdatke v letu 2005 vplivajo vključitve v mednarodne integracije - 
NATO in EU. Poleg navedenega so večja investicijska sredstva potrebna tudi za izpolnitev varnostnih standardov v 
pogojih članstva v Schengenski skupini. Ne nazadnje je posredno na povečanje investicijskih sredstev vplivalo tudi 

' varčevanje z njimi v zadnjih letih, zaradi česar se ministrstvo, vključno z DKP, srečuje s problemom pomanjkanja in 
zastarelosti opreme - predvsem na področju informatizacije, varovanja in avtomobilskega parka.

Za potrebe delovanja Misije RS pri NATO v Bruslju bo morala Republika Slovenija kot polnopravna članica 
sodelovati tudi pri načrtovani investiciji v izgradnjo novih poslovnih prostorov NATO. Del investicijskih sredstev 
pa je namenjen za obnovo objektov v lasti Republike Slovenije.

V okviru postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov se poleg nakupov poslovnih prostorov 
za potrebe diplomatsko konzularnih predstavništev, krijejo tudi vse nabave opreme za DKP, kot so prevozna 
sredstva, pohištvo za poslovne prostore in za rezidence, druga oprema za rezidence, vsa birotehnična oprema - 
kopirni stroji, telekomunikacijska oprema (telefonske centrale, telefoni, telefaksi, idr.), vsa informacijska oprema, 
tako strojna kot programska, varnostno tehnična oprema, umetniška dela, s katerimi predstavljamo RS v tujini.

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

Izračuni temeljijo na ocenjenih osnovnih sredstvih, katerih nakup je potreben za normalno delovanje MZZ in DKP.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Nabava osnovnih sredstev.

4. Planirani indikatorji

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev.

2542 - Najemnine in druge pogodbene obveznosti DKP

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za pokritje pogodbenih obveznosti v tujini. Pretežni del obveznosti 
predstavljajo izdatki za najemnine poslovnih prostorov veleposlaništev, rezidenc veleposlanikov in za najemnine 
stanovanj uslužbencev DKP, tako diplomatov kot administrativno tehničnega osebja. Najemnine za veleposlaništva 
in rezidence bi lahko sčasoma bistveno znižali, v kolikor bi se odločili za nakup objektov za potrebe DKP.

Najemnine za stanovanja zaposlenih uslužbencev v diplomatsko konzularnih predstavništvih predstavljajo velik 
delež te proračunske postavke. Zneski najemnin, ki jih ministrstvo plačuje za najem stanovanj, so omejeni, limitni 
zneski so določeni za vsakega uslužbenca posebej v določenem odstotku od njegove plače.

V okviru pogodbenih obveznosti plačujemo tudi stroške prispevkov za socialno varnost zakoncev, ki spremljajo 
uslužbence DKP v tujini. Za zakonce plačujemo prispevek za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje.

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

Izračuni temeljijo na osnovi sklenjenih pogodb, pričakovanem številu dodatno najetih poslovnih prostorov in 
službenih stanovanj in drugih pogodbenih razmerij ter na pričakovani inflaciji in ocenjeni povprečni vrednosti tujih 
valut (valut nakazila).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Najemnine in druga pogodbena razmerja.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatorjev.
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8949 - Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zamenjava iztrošenih osebnih vozil.

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

Ocenjena prodajna vrednost prevoznega sredstva.

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zamenjava iztrošenih osebnih vozil.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatoijev.

03021801 - Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

RS je članica Organizacije združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij. Z včlanitvijo v medn. organizacije 
sije RS pridobila pravico in možnost aktivne udeležbe v mednarodni politiki, istočasno pa tudi finančno obveznost 
poravnavanja sorazmernega dela stroškov le-teh.

2. Pravne podlage

Zakon o zunanjih zadevah,

Deklaracija RS o zunanjih zadevah,

Resolucije OZN,

Mednarodni sporazumi.

3. Dolgoročni cilji podprograma
<1

Aktivno sodelovanje v mednarodni skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V primeru, da se leta 2004 ne vključimo v OECD bo RS aktivno nadaljevala prizadevanja za vključitev.

1297 - Članarine in kotizacije v tujini

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RS se je s članstvom v mednarodnih organizacijah zavezala, da bo (v skladu s kriteriji posamezne organizacije) 
plačevala svoj sorazmerni delež v proračun organizacij. Redno plačevanje članarin oz. izpolnjevanje finančnih 
obveznosti članstva daje državi kredibilnost in potrjuje njeno odgovornost do organizacije, kar posredno oblikuje 
tudi politični profil države v mednarodni skupnosti. Pomembno je, da država pravočasno izpolni svoje finančne 
obveznosti do organizacije, saj se s tem izogne plačevanju zamudnih obresti ter ustvarjanju slabe slike države.

Ministrstvo za zunanje zadeve v imenu Republike Slovenije plačuje članarine mednarodnim organizacijam. 
Doseženi bruto družbeni proizvod na prebivalca je pogojeval, da se je Republika Slovenija leta 2000 na generalni 
skupščini OZN zavezala, da bo iz skupine B, prestopila v skupino C, kar dejansko pomeni prestop iz nižje, cenejše, 
v višjo in dražjo skupino. Z uvrstitvijo v skupino C se je spremenila metodologija izračuna letne obveznosti 
Republike Slovenije, ki po letu 2001 znaša 0,081 % proračuna za financiranje mirovnih operacij OZN.

Iz te postavke se krijejo tudi prispevki za mirovne operacije na podlagi resolucij OZN.

Ker prihaja pri plačilu obveznosti iz naslova mednarodnih članarin in mirovnih operacij do zamikov plačil, se bo del 
neplačanih obveznosti Republike Slovenije iz leta 2004 prenesel v proračunsko leto 2005.

Ocena potrebnih sredstev za plačilo obveznosti iz naslova članarin v letu 2005 znaša skupaj s prostovoljnimi 
prispevki 1,715 mrd SIT.

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

Izračun temelji na letnih obračunih posameznih mednarodnih organizacij.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Mednarodna aktivnost RS.
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4. Planirani indikatorji

Uvrščenost na listo plačnikov, kar daje RS pravico glasovanja v mednarodnih organizacijah.

03031801 - Razvojna in humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

Z vstopom Republike Slovenije v krog razvitih držav in članstvom v Evropski uniji in postaja ena strateških 
usmeritev slovenske zunanje politike, podobno kot v primerljivih razvitih državah, bolj intenzivno vključevanje v 
mednarodno razvojno sodelovanje in pomoč, katere namen je, ob zagotavljanju splošne varnosti, demokratičnih 
oblik vladanja, uveljavljanja človekovih pravic ter doseganja trajnostnega ekonomskega, socialnega in okoljskega 
razvoja, zmanjševanje razlik med razvitimi in nerazvitimi. Slovenija je, kot razvita država in sooblikovalka 
osnovnih dokumentov Združenih narodov in drugih mednarodnih konvencij na tem področju, zavezana k 
uresničevanju sprejetih ciljev mednarodne skupnosti.

2. Pravne podlage

Zakon o zunanjih zadevah,

Deklaracija RS o zunanjih zadevah.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Stabilizacija stanja na področju JVE, pomoč žrtvam vojne in sanacija povojnega stanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Sodelovanje pri sanaciji stanja v Iraku in pomoč žrtvam iraške vojne.

8270 - Humanitarna pomoč

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Običajna praksa razvitih držav je, da v okviru njihovih proračunov zagotavljajo sredstva za humanitarno pomoč v 
primeru elementarnih nesreč, vojnih razmer in za pomoč beguncem. Naša država nima ustreznega postopka za 
takojšnje odzivanje v navedenih primerih, zaradi česar se humanitarna pomoč ne daje ali pa reagiramo prepozno. S 
poudaijanjem sposobnosti Republike Slovenije za članstvo v EU se povečuje tudi naša odgovornost do razvoja 
dogodkov v mednarodni skupnosti.

V okviru te postavke krijemo tudi prispevek RS Mednarodnemu skladu za razminiranje, tako da na postavki ne bo 
ostalo skoraj nič sredstev za druge namene.

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

Sklepi Vlade RS in mednarodni sporazum.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Pomoč žrtvam vojn in sanacija vojnih področij - razminiranje.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatorjev.

1237 - Pakt stabilnosti za JVE

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Republika Slovenija je vključena v aktivnosti Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo in kot pridružena članica 
sodeluje na strani donatorskih držav kot aktiven partner in nosilec projektov.

RS je udeležena v vseh treh delovnih omizjih, izvaja projekte, ki jih tudi sama vodi in sofinancira, sodeluje v 
projektih, kijih vodijo druge države in mednarodne organizacije, z ekspertnim znanjem in prenosom svojih izkušenj 
sodeluje v različnih iniciativah in pobudah ter vodi mednarodno delovno skupino za človekove pravice in manjšine 
v okviru Delovnega omizja za demokratizacijo in človekove pravice.

Na Regionalnem omizju 28.6.2001 so bile v okviru PS JVE sprejete Strateške usmeritve in ključne prioritete PS 
JVE in donatorjev v njegovem okviru. Opredeljenim prioritetam se bodo prilagajale tudi aktivnosti RS.

Ministrstvo za zunanje zadeve želi tudi leta 2005 sodelovati pri naslednjih projektih in aktivnostih:

usposabljanje v Mednarodnem centru za medetične odnose in manjšine za določeno skupino kandidatov iz 
JVE;
Romi v procesih evropske integracije;
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Mariborska iniciativa - follow up;

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

Izračuni temeljijo na napovedanih meddržavnih aktivnostih - zunanjepolitičnih, številu udeležencev, dolžine trajanja 
in nivoja obiska - uradni državniški obisk oz. delovni sestanki, na pričakovani inflaciji in ocenjene povprečne 
vrednosti tujih valut (valut nakazila).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Stabilizacija političnega stanja v JV Evropi.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatoijev.

20041801 - Odškodnine žrtvam zalivske vojne

1. Opis podprograma

Postavka je za ministrstvo nevtralna, saj sredstva, kijih prejmemo na račun, takoj transferiramo upravičencem do 
iraških odškodnin.

2. Pravne podlage

Resolucija OZN.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dosega izplačila upravičencem iraških odškodnin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V primeru nakazila odškodnine prenakazilo upravičencu.

8268 - Odškodninski zahtevki - Irak - tuja donacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za ministrstvo nevtralna, saj sredstva, ki jih prejmemo na račun, takoj transferiramo upravičencem do 
iraških odškodnin.

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

Ocena prejetih povračil škod - določil SfUP.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ni projektov.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatoijev.

18041801 - Podpora Slovencem v zamejstvu in tujini

7. Opis podprograma

Namen sofinanciranja slovenskih organizacij v zamejstvu in po svetu je spodbujanje dejavnosti, ki omogočajo 
utijevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete med slovenskimi rojaki, njihovo medsebojno 
povezovanje ter ohranjanje vezi s Slovenijo.

2. Pravne podlage

Ustava RS (5. člen),

Zakon o zunanjih zadevah,
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Resolucija o položaju avtohtonih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih 
dejavnikov RS,

Načela finančne podpore RS slovenskim avtohtonim manjšinam.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so krepitev položaja slovenskih rojakov v zamejstvu in po svetu, njihovo kulturno, 
prosvetno in gospodarsko povezovanje z matično državo, informiranje, svetovanje in pomoč glede pravne zaščite.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Delovanje slovenskih organizacij v zamejstvu in tujini.

6019 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje plač zaposlenim v Uradu.

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

Sredstva za plače so izračunana po stanju avgust 2003 in ob upoštevanju potijenega načrta zaposlovanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Plače.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatoijev.

4504 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Omenjena postavka zajema stroške obiskov predstavnikov urada pri Slovencih v zamejstvu, Evropi in drugod po 
svetu. Predvideva se večja udeležba na strokovnih seminaijih, ki so pomembni v sedanji fazi priključevanja 
Slovenije v EU. V okviru te postavke so planirana še sredstva za redno vzdrževanje opreme in tehnično 
zagotavljanje nemotenega delovanja urada. V znesku so zajeti tudi stroški komunikacij, pisarniškega materiala in 
promocijskega materiala s katerim urad oskrbuje slovenska društva v tujini.

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

Izračuni temeljijo na pričakovani inflaciji in ocenjene povprečne vrednosti tujih valut (valut nakazila).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Materialni stroški.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatoijev.

4398 - Izseljensko društvo Slovenija v svetu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot edina tovrstna ustanova redno izvaja dejavnosti v povezavi s priseljevanjem Slovencev iz tujine - nudenje 
informacij, posredovanje pri urejanju dokumentov; stalnega bivališča, nostrifikacij, iskanju služb, stanovanj itd., 
organizira letni Tabor Slovencev - okrogla miza z uvodnimi predavanji, vsako leto pripravi več slikarskih in 
kiparskih razstav, vokalnih in instrumentalnih koncertov slovenskih izseljenskih umetnikov, posreduje pri 
gostovanjih slovenskih kulturnih in drugih skupin v izseljenstvu, predvsem pa organizira gostovanja izseljenskih 
skupin v Sloveniji in zamejstvu, tradicionalno organizira obisk tečajev slovenskega jezika za večje organizirane 
skupine mladih iz izseljenstva - maturante slovenske srednje šole v Argentini in Kanadi, pa tudi druge podobne 
organizirane skupine mladih. SVS večkrat na leto organizira kulturna in družabna srečanja povratnikov iz 
izseljenstva itd.

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

Ocena stroškov delovanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izvajanje dejavnosti v povezavi s priseljevanjem Slovencev iz tujine - nudenje informacij, posredovanje pri urejanju 
dokumentov, stalnega bivališča, nostrifikacij, iskanju služb, stanovanj itd.
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4. Planirani indikatorji

Ni indikatoijev.

4975 - Slovenska izseljenska matica

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenska izseljeniška matica redno organizira letno Srečanje v moji deželi - izseljenski piknik, posreduje pri 
gostovanjih slovenskih kulturnih in drugih skupin v izseljenstvu in obratno, pripravlja slikarske kolonije za 
izseljence, delavnice za mlade itd.

Izdaja glasilo društva oz. mesečnik Rodna gruda, štirimesečnik v angleščini Slovenija ter letni Izseljenski koledar - 
za ta dela so odgovorni zaposleni, ki prejemajo sredstva za plače itd. prek Urada, za samo izhajanje revije Rodna 
gruda pa letno vsoto prispeva tudi Ministrstvo za kulturo.

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

Ocena stroškov delovanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Organizacija letnega Srečanja v moji deželi in obveščanje Slovencev v zamejstvu.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatorjev.

4750 - Svetovni slovenski kongres

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetovni slovenski kongres si prizadeva vzpostavljati čim tesnejše povezave med rojaki v RS, zamejstvu in 
izseljenstvu na različnih ravneh. Redno organizira letne konference slovenskih zdravnikov, podjetnikov, 
znanstvenikov idr. iz izseljenstva, pripravlja tematske Večere izza kongresa, slikarske in kiparske razstave, poletni 
tabor - aktivne počitnice s tečajem slovenščine za otroke izseljencev, izdaja svoje glasilo itd.

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

Ocena stroškov delovanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vzpostavljanje čim tesnejše povezave med rojaki v RS, zamejstvu in izseljenstvu na različnih ravneh in ohranjanje 
slovenstva in Slovencev.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatoijev.

6212 - Ustavne obveznosti - podpora Slovencem po svetu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se financira delovanje slovenskih organizacij po svetu (redno financiranje slovenskih društev 
na Hrvaškem, v BiH, v Makedoniji, Srbiji in Črni gori), sofinanciranje nekaterih tradicionalnih prireditev, 
gostovanja izseljencev v Sloveniji ter slovenskih skupin pri rojakih, približevanje Slovenije mladim (ekskurzije, šole 
slovenskega jezika v Sloveniji), ekspertize. Sredstva se bodo delila na osnovi potrjenega programa dela Urada za 
Slovence v zamejstvu in po svetu za leto 2005. Poleg programov, ki bodo izbrani na podlagi potrjenega programa 
dela, bosta tudi v letu 2005 organizirana seminar za učitelje slovenskega jezika in kulture ter seminar za arhivaije 
slovenskih društev po svetu, večji poudarek pa se bo namenil tudi ohranjanju slovenskega jezika, predvsem za 
izseljence iz čezmorskih držav (podpora projektu učenje Slovenščine na daljavo).

Tudi pri tej postavki gre pretežno za devizna nakazila.

Postavka " Podpora Slovencem po svetu" je sestavljena iz več vsebinskih poglavij oziroma načinov črpanja sredstev 
z nje.

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu sofinancira delovanje omenjenih društev na osnovi letno sklenjenih 
pogodb. Urad zagotavlja društvom del sredstev za osebne dohodke in materialne stroške.

Omenjena slovenska društva izvajajo programe sodelovanja med matično državo in izseljenci, zlasti na področju 
šolstva in kulture.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Ocena stroškov delovanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje rednega delovanja slovenskih organizacij po svetu (razen v zamejstvu) na njihovem vzgojno- 
izobraževalnem, političnem, kulturnem (vključno z mediji), športnem in gospodarskem področju.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatoijev.

5234 - Ustavne obveznosti - podpora slovenski narodnostni skupnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so namenjena slovenskim zamejskim organizacijam v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter 
deloma na Hrvaškem. Postavka zagotavlja redno delovanje slovenskih zamejskih organizacij na njihovem vzgojno- 
izobraževalnem, političnem, kulturnem (vključno z mediji), športnem in gospodarskem področju. Določen sklad 
sredstev se bo uporabil tudi v Sloveniji, vendar za projekte, ki so namenjeni slovenski narodni skupnosti v 
zamejstvu. Sredstva se bodo delila na osnovi potrjenega programa dela Urada za leto 2005.

Sredstva na proračunski Urad utemeljuje s tem, da je slovenska manjšina v sosednjih državah (Avstrija, Italija) v 
zadnjem času izpostavljena vse večjim pritiskom za zmanjševanje in omejevanje že uveljavljenih pravic. Poleg 
sedanje finančne pomoči je zato potrebno nameniti tudi sredstva za uveljavljanje manjšinskih pravic ob pomoči 
zlasti pravnih strokovnjakov. Podlaga za izplačila so 5. člen Ustave Republike Slovenije, Resolucija o položaju 
avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov 
Republike Slovenije (RePASM) ter Načela finančne podpore Republike Slovenije slovenskim avtohtonim 
manjšinam. Dolgoročni cilji:

- ohranjanje in razvoj slovenske manjšine (njena vsestranska krepitev)
redno delovanje društev in organizacij
uveljavljanje zaščite in pravic slovenske manjšine v sosednjih državah 
ohranitev najpomembnejših institucij slovenske skupnosti.

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

Ocena stroškov delovanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje rednega delovanja slovenskih zamejskih organizacij na njihovem vzgojno-izobraževalnem, 
političnem, kulturnem (vključno z mediji), športnem in gospodarskem področju.

4. Planirani indikatorji

Ni indikatorjev.
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SPU/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjihIS MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt predloga Indeks

SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005
(D (2) 0) (4) (5>(3V(1)

[MINISTRSTVO za zunanje || 15.103.5991|| loo,oo^ r 17.158.073 1 1 100,ooi1 113,6Í
ZADEVE

[1811 ||Ministrstvo za zunanje zadeve || 13.212.8071| 87.48Ì r 15.192.910 h 1 88,551 1 115,0 J

kJ ZUNANJA POLITIKA IN 1 13.140.276 II 87,00| 1 15.117.332 1 1 88,11| 115,11
MEDNARODNA POMOČ

0301 Zunanie zadeve in konzularne storitve 12.044.770 79.75 13.962.088 8137 115,9

03011801 Izvajanje zunanje politike 3.153.627 20,88 5.000.358 29,14 158,6

03011802 Delovanje diplomatsko konzularnih 8.891.142 58,87 8.961.730 5233 100,8
predstavništev

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 989.100 6.55 1.030.600 6£1 104,2

03021801 Članarine mednarodnim organizacijam 989.100 6,55 1.030.600 6,01 1043

0303 Mednarodna pomoč 106.406 0,70 124.644 0,73 117,1

03031801 Razvojna in humanitarna pomoč 106.406 0,70 124.644 0,73 117,1

SOCIALNO VARSTVO 72.531 H ».«i r 75.577 1 1 0.44II- 104,2|

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 72.531 0.48 75.577 0,44 1043

20041801 Odškodnine žrtvam zalivske vojne 72.531 0,48 75.577 0,44 1043

11812 Ì Urad RS za Slovence v zamejstvu in po j 1.890.792 fc| 12,52b r 1.965.163 I P 11.45ÍI- 103,9Í

svetu

|iš~| KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 1.890.792 H 12,52| 1 1.965.163 11 11,45|| 103,9|

ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam 1.890.792 12,52 1.965.163 11,45 103,9

18041801 Podpora Slovencem v zamejstvu in tujini 1.890.792 12,52 1.965.163 11,45 103,9

poročevalec, št. 83/VIII 2714 13. oktober2003



I 19

Ministrstvo za obrambo
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KAZALO

19 Ministrstvo za obrambo

1. del
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 - Znanstvenoraziskovalna dejavnost

0504 - Tehnološki razvoj

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

0702 - Vojaška obramba in nacionalna varnost

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

2. del
1911 - Ministrstvo za obrambo

05021901 - Raziskave in razvoj na obrambnem področju
05041901 - Tehnološki razvoj na obrambnem področju
07011901 - Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe
07011902 - Nabor in napotitev
07011903 - Mednarodno sodelovanje
07011904 - Upravljanje z državnim premoženjem

1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje
07011905 - Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja
07031901 - Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti
07031902 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 
07031903 - Protipožarna varnost
07031904 - Mednarodno sodelovanje

1913 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07031901 - Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti

1914 - Generalštab slovenske vojske
07021901 - Usposabljanje in obrambni sistem
07021902 - Mednarodno sodelovanje

1915 - Inšpektorat RS za obrambo
07011901 - Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe

poročevalec, št. 83/VIII 2716 13. oktober 2003



1. del

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje 05 Znanost in tehnološki razvoj obsega javna sredstva namenjena razvojno - raziskovalni dejavnosti in 
pospeševanju tehnološkega razvoja v RS.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur.l.RS, št. 56/01),
Obrambna strategija RS (Vlada RS, št 820-00/2001-1 z dne 20.12.2001),
Nacionalna strategija RS za vstop v NATO,
Splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja SV (Ur.l.RS, št. 97/01),
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l.RS, št. 96/02),
Zakon o podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju 
njihovih razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (Ur.l.RS št. 99/99).

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Z ustreznimi znanstveno raziskovalnimi in tehnološko razvojnimi projekti na vamostno-obrambnem 
področju prispevati k zagotavljanju miru, stabilnosti in varnosti v mednarodni skupnosti,
Okrepiti sodelovanje obrambnega sistema z znanstveno raziskovalno sfero, na področju tehnološkega 
razvoja pa s podjetji.

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

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost
0504 Tehnološki razvoj

0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost
J. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje financiranje znanstveno-raziskovalne dejavnosti v javnih raziskovalnih organizacijah, to 
je v javnih raziskovalnih zavodih in na univerzah. Ministrstvo za obrambo bo v okviru tega programa spodbujalo in 
zagotavljajo izvajanje temeljnih in aplikativnih raziskav na obrambnem področju.

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

S spodbujanjem aplikativnega interdisciplinarnega znanstveno raziskovalnega dela za potrebe obrambnega sistema 
RS zagotoviti razvoj in učinkovito delovanje obrambnega sistema.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

izdelava in sprejem srednjeročnega programa znanstveno raziskovalnih nalog do leta 2010, 
izvedba razpisov znanstveno raziskovalnih in razvojni projektov, infrastrukturnih programov, 
mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja v letu 2004 in 2005, 
koordinacija in nadzor na izvajanjem znanstveno raziskovalnih projektov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1911 - Ministrstvo za obrambo
05021901 Raziskave in razvoj na obrambnem področju

0504 - Tehnološki razvoj
1. Opis glavnega programa

Sredstva bodo namenjena razvoju in preizkušanju vojaške opreme, oborožitve in sistemov, s čimer se bo izboljšala 
opremljenost SV in pospešil tehnološki razvoj v nekaterih segmentih gospodarstva.
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP)

spodbujanje tehnološko razvojnega dela v tistih segmentih gospodarstva,v katerih bi lahko razvijali in 
izdelovali na mednarodnem trgu dokazljivo konkurenčne izdelke za obrambne potrebe, 
spodbujanje mednarodnega sodelovanja v tehnološko razvojnem področju za obrambne potrebe.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Okrepitev sodelovanja z Ministrstvom za gospodarstvo in postavitev skupnih smernic spodbujanja 
tehnološkega razvoja za potrebe obrambe,
Strokovna ocena raziskovalno-razvojnih potencialov podjetij s področja obrambne industrije in opredelitev 
prioritet tehnološkega razvoja v RS za potrebe obrambe,
Priprava tem in razpisov razvojno tehnoloških projektov ter izvajanje nadzora nad njihovo realizacijo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1911 - Ministrstvo za obrambo
05041901 Tehnološki razvoj na obrambnem področju

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema dejavnost Ministrstva za obrambo in sicer obrambni 
sistem in sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Oba sistema sta tako funkcionalno kot organizacijsko 
ločena, pa vendar komplementarna in usposobljena za usklajeno aktivnost v primeru izrednih dogodkov večjih 
razsežnosti.

Poslanstvo obrambnega sistema je zagotavljanje sposobnosti in zmogljivosti za izvajanje vojaške in civilne obrambe 
za nacionalne potrebe in vključevanje v sistem zavezništva s ciljem zagotovitve stabilnosti in zaščite interesov RS.

Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti 
njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred 
uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami.

Glavne naloge, ki iz tega izhajajo so izvajanje vojaškega usposabljanja za oborožen boj in druge oblike vojaške 
obrambe, zagotavljanje bojne pripravljenosti in izvajanje vojaške obrambe ob neposrednem napadu, izvajanju 
civilne obrambe, izvajanje zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter izvrševanje obveznosti, ki jih je 
Republika Slovenija sprejela v mednarodnih organizacijah.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur.l.RS, št. 56/01) 
Obrambna strategija RS (Vlada RS, št. 820-00/2001-1 z dne 20.12.2001), 
Nacionalna strategija RS za vstop v NATO,
Doktrina civilne obrambe RS (Vlada RS, št. 810-02/2002-1 z dne 25.4.2002),
Doktrina vojaške obrambe RS (Vlada RS, št. 801/95-25 z dne 27.7.1995), 
Splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja SV (Ur.l.RS, št. 97/01) 
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 44/02), 
Doktrina zaščite reševanja in pomoči.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

zagotoviti ustrezne priprave na obrambnem področju za članstvo RS v zvezi Nato in pogoje za vključenost 
v integrirano vojaško strukturo zveze Nato,
izboljšati strukturo, delovanje in pripravljenost nacionalnega obrambnega sistema in oblikovanje sil za 
posredovanje in izvajanje nalog vojaške obrambe, 
izboljšati pripravljenost civilne obrambe,
izboljšati preventivno ukrepanje, pripravljenost in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami,
zagotoviti gospodarno in pregledno uporabo proračunskih sredstev MO in drugih obrambnih virov skladno 
s prednostnimi cilji in nalogami obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelj a finančnega načrta

0701 Splošne in skupne funkcije
0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost
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0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0701 - Splošne in skupne funkcije
1. Opis glavnega programa

Program Splošne in skupne funkcije vključuje izvajanje vseh skupnih funkcij za podporo delovanja obrambnega 
sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (upravne, strokovne in administrativno - tehnične 
aktivnosti), gospodaijenje z državnim premoženjem, delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter 
aktivnosti na področju inšpektorata RS za obrambo.

V okviru programa se izvajajo skupne funkcije za vseh pet neposrednih proračunskih uporabnikov v okviru 
Ministrstva za obrambo, tudi za Upravo RS za zaščito in reševanje, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Slovensko vojsko ter Inšpektorat RS za obrambo.

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

učinkovito delovanje obrambnega sistema, 
zagotovitev sistema kriznega upravljanja v RS, 
učinkovito izvajanje popolnjevanja obrambnih struktur, 
uspešno mednarodno sodelovanje MO, 
upravljanje z državnim premoženjem v skladu z vladnim programom, 
učinkovito ter uspešno delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

pregledati in ustrezno spremeniti načrte opremljanja z vojaško opremo in oborožitvijo in prioritetno 
zagotavljati modernizacijo sil za posredovanje, zračne obrambe, sistema poveljevanja in nadzora ter 
logistike, 
zagotoviti realizacijo načrtovanih ciljev sil zveze NATO, 
izboljšati logistično podporo enot v operacijah,
izboljšati sistem načrtovanja razvoja obrambnega sistema (planiranja, programiranja in priprave proračuna), 
skrbeti za izvrševanje proračuna v danem obsegu finančnih sredstev,
uresničiti načrtovano prodajo, zamenjavo, nakup in vzdrževanja državnega premoženja (od leta 2003 tudi 
prihodek iz naslova oddaje stvarnega premoženja v najem), kije v upravljanju MO, 
pridobivanje pogodbenih pripadnikov SV in sodelovanje pri pridobivanju kandidatov za zaposlitev v SV, 
nadaljevanje razvoja kriznega upravljanja v Republiki Sloveniji in aktivnosti za nemoteno delovanje 
Nacionalnega centra za krizno upravljanje,
okrepitev medsebojnega sodelovanja med državnimi organi ter drugimi nosilci kriznega upravljanja v 
Republiki Sloveniji,
razvijanje informacijskega sistema za podporo odločanju na področju kriznega upravljanja ter sprotnega 
ocenjevanja virov ogrožanja nacionalne varnosti Republike Slovenije, 
zagotavljanje višje stopnje usposobljenosti na področju kriznega upravljanja, civilno kriznega načrtovanja 
in civilno vojaškega sodelovanja, 
zagotavljanje pogojev za delo vojaško-diplomatskih predstavništev v Sloveniji in obrambno-diplomatskih 
predstavnikov RS v tujini, 
učinkovito izvajati kadrovske postopke in izobraževanje zaposlenih, 
zagotavljanje spremljanja nevarnosti, obveščanja, alarmiranja, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih 
nesrečah, 
zagotavljati objektivno in nepristransko nadziranje izvajanja predpisov na obrambnem področju.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1911 - Ministrstvo za obrambo
07011901 Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe
07011902 Nabor in napotitev
07011903 Mednarodno sodelovanje
07011904 Upravljanje z državnim premoženjem

1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje
07011905 Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja

1915 - Inšpektorat RS za obrambo
07011901 Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe
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0702 - Vojaška obramba in nacionalna varnost
1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa vojaška obramba in nacionalna varnost realizira SV svoje poslanstvo. Poslanstvo 
Slovenske vojske je odvračanje vojaških groženj, vojaška obramba države ob napadu, izpolnjevanje prevzetih 
obveznosti z mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija, ter sodelovanje pri zaščiti, reševanju 
in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah skladno z njeno organizacijo ter zmogljivostmi.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz Splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske 
vojske, Akcijskega načrta za članstvo v NATO, PARP RS in iz tega izhajajočih razvojnih načrtov Slovenske vojske 
ter so:

sistemske spremembe znotraj vojaškega dela obrambnega sistema, kot posledica zakonskih sprememb, 
povezanih s prehodom iz naborniškega sistema popolnjevanja na popolnjevanje s poklicno sestavo in 
pogodbeno rezervo, 
razvijanje zmogljivosti, namenjenih za izvajanje nacionalne in kolektivne obrambe,
prispevanje k stabilnosti in miru v mednarodnem okolju z aktivnim mednarodnim sodelovanjem ter 
sodelovanjem nà mednarodnih vajah in operacijah, 
ustrezna opremljenost in visoka izurjenost enot, 
ustrezna kadrovska sestava, 
razvoj izobraževanja in usposabljanja v skladu s standardi poklicne vojaške organizacije, 
izboljšanje sistemov za poveljevanje in kontrolo, 
oblikovanje strukture vojske, ki bo omogočala združeno bojevanje na brigadni ravni, 
razvoj učinkovitega in racionalnega logističnega sistema, 
zagotavljanje kvalitete življenjskega standarda pripadnikov SV in njihovih družin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

nadaljevati profesionalizacijo SV in uveljavljanje sprememb v strukturi sil, 
izvajanje procesov profesionalizacije SV in dopolnjevanje s pogodbeno rezervo, 
integracija v NATO strukturo po načrtih usklajenih z NATO organi in poveljstvi.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1914 - Generalštab slovenske vojske
07021901 Usposabljanje in obrambni sistem
07021902 Mednarodno sodelovanje

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost
1. Opis glavnega programa

Uprava RS za zaščito in reševanje na podlagi ocen ogroženosti, ocene stanja na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter glede na razpoložljive človeške in materialne vire izvaja predvsem ukrepe in naloge varstva 
pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami operativne narave.

Glavni cilj varstva pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma 
ublažiti njihove posledice. Glavni cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovati ljudi, živali, materialne in druge 
dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč.

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

zmanjšati število nesreč in njihovih posledic s preventivnim pristopom, 
izboljšati možnost napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti naravnih nesreč, 
izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče, 
skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah,
izboljšati specifično pripravljenost za zaščito in reševanje ob vojaških napadih, pojavih terorizma in drugih 
varnostnih tveganjih,
izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovanje kulturne dediščine, 
urediti formalne podlage medsebojnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami z vsemi sosednjimi državami in državami v regiji in vključevanju v EU, 
pripraviti koncept sanacije škode in odpravljanja posledic naravnih nesreč,
izpopolniti in povezati obstoječe in morebitne nove sisteme v Center za obveščanje RS in regijske centre za 
obveščanje, 
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za večjo učinkovitost in gospodarnost izvesti spremembe v organiziranosti, sestavi in obsegu sil za zaščito, 
reševanje in pomoč,
učinkovito opravljanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, zakona o varstvu pred požarom, zakona o gasilstvu in zakona o varstvu pred utopitvami in 
drugimi predpisi, ki urejajo področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in področja varstva pred 
požarom z namenom zmanjšati število nesreč in njihovih posledic.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

uveljaviti preventivne ukrepe za zmanjšanje števila nesreč, še posebej požarov in nesreč z nevarnimi 
snovmi (obveščanje prebivalstva, doslednejši nadzor nad izvajanjem predpisov, tehnična prenova sistema 
javnega alarmiranja),
vzdrževati pripravljenost in zagotoviti učinkovito ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, 
zagotoviti kadrovske in materialno tehnične možnosti delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami,
nadaljevati z opremljanjem in usposabljanjem državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
vzpostaviti sistem vzdrževanja in servisiranja opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, 
nadaljevati z dopolnjevanjem državnih rezerv za primer naravnih in drugih nesreč,
nadaljevati z dopolnjevanjem obstoječe zakonodaje na področju sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami,
krepiti vlogo in sodelovanje Republike Slovenije v mednarodnih humanitarnih in drugih organizacijah ter 
vključevanje njenih sil v mednarodne humanitarne in reševalne akcije, 
vključiti se v aktivnosti za ustanovitev pokrajin,
z nadzorom nad izvajanjem ukrepov in delovanjem pooblaščenih fizičnih in pravnih oseb na področju 
varstva pred požarom, na področju zaščite in reševanja in na področju varstva pred utopitvami zagotovi 
zmanjšanje števila nesreč, hitro in učinkovito pomoč v primeru nesreče in s tem poveča varnost državljanov 
in prebivalcev Slovenije.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje
07031901 Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti
07031902 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
07031903 Protipožarna varnost
07031904 Mednarodno sodelovanje

1913 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07031901 Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti
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SPU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO v tisoč tolarjih

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt predloga Indeks

SPU/PPP/GPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005
d) (2) (3) (4) (5)=(3y(l)

|19 Jmintstrstvo za obrambo ||| 87.056.533 )| ioo,ooi r 98.603.000 I P 100,00) 1 1133)

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 2.860.000 3,29 3.870.000 3,92 1353

0502 Znanstvenoraziskovalna dejavnost 1.860.000 2,14 2370.000 2,40 127,4

0504 Tehnološki razvoj ■ 1.000.000 1,15 1.500.000 1.52 150,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH

84.196.533 96,71 94.733.000 96,08 112.5

0701 Splošne in skupne funkcije 13.447.190 15,45 14.235.313 14,44 1053

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 66.543.421 76,44 76.054.350 77,13 114,3

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 4.205.922 4,83 4.443.337 4,51 105,6
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2. del

05021901 - Raziskave in razvoj na obrambnem področju 

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Raziskave in razvoj na obrambnem področju se zagotavljajo sredstva za vzpostavitev in 
delovanje razvojno raziskovalne dejavnosti - na obrambnem področju. Sredstva bodo v največji meri namenjena za 
financiranje razvojno raziskovalnih projektov, ki jih bodo za potrebe MO in SV izvajale razvojno raziskovalne 
institucije in raziskovalci. V okviru tega podprograma se sredstva črpajo iz postavke Razvoj in raziskave.

2. Pravne podlage

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.LRS, št. 96/02),
Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008 (Ur.l.RS, 
št. 96/02),
Zakon o javnih financah,
Nacionalni raziskovalni program,
Pravilnik o vrednotenju in financiranju programa dela javnih raziskovalnih organizacij,
Pravilnika o pogojih in postopkih izbora in financiranja mrežnih raziskovalno-razvojnih programov v 
okviru ciljnega raziskovalnega programa za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih 
javnega interesa (Ur.l.RS, 46/01), 
Zakon o javnih naročilih,
Pravilnik o postopkih oddaje javnih naročil v Ministrstvu za obrambo,
Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti,
Pravilnik o pogojih, postopku izbora in financiranju ekspertiz ter o sodelovanju zunanjih sodelavcev v 
delovnih telesih Ministrstva za obrambo (št. 017-02-25/99 z dne 27.12. 1999).

3. Dolgoročni cilji podprograma

prek različnih oblik izobraževanja v tujini zagotoviti dotok svežega znanja, pomembnega za aplikativno 
znanstveno raziskovalno delo za potrebe obrambnega sistema,
zagotoviti dostop do sodobnih dognanj, potrebnih za znanstveno raziskovalno delo za potrebe obrambnega 
sistema,
zagotoviti primemo infrastrukturo za aplikativno znanstveno raziskovalno delo za potrebe obrambnega 
sistema,
okrepiti pripravljenost vseh segmentov slovenske družbe za enakopravno vključevanje v različne oblike 
mednarodnega sodelovanja na vamostno-obrambnem področju,
okrepiti razvojno-raziskovalno dejavnost znotraj MO in njegovo vpetost v nacionalno in mednarodno 
raziskovalno skupnost,
z ustreznimi znanstveno raziskovalnimi rezultati na vamostno-obrambnem področju krepiti vlogo in vpliv 
RS v EU in Natu ter si tako zagotoviti še enakopravnejši status v obeh integracijah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

razpis raziskovalnih tem in projektov za leto 2006, 
koordinacija in nadzor nad projektnimi obveznostmi.

2029 - Razvoj in raziskave

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke bodo v letu 2005 omogočila nadaljevanje začetih projektov ter aktiviranje 
novih projektov, ki bodo omogočali pospeševanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v RS. Sredstva bodo 
namenjena vzpodbujanju raziskav in aplikacij v obrambne namene.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izhodišča za izračun potrebnih finančnih sredstev za področje razvoja in raziskav temeljijo na načrtovanih 
znanstveno-raziskovalnih in razvojnih projektih na obrambnem področju. Osnova za izračun finančnih sredstev so 
ocene razvojnih projektov Slovenske vojske v skladu z srednjeročnim programom do leta 2010, načrtovani projekti 
v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006« ter predvideni stroški razvojnih 
ciljev sil, v katerih bo RS sodelovala v zvezi Nato in obrambni strukturi EU.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na obrambnem področju ločimo dve vrsti R&R projektov:

Znanstveno raziskovalni projekti, s katerimi se bo RS preko razvojno raziskovalnih institucij aktivno 
vključila v R&R projekte zveze Nato.
Nacionalni znanstveno raziskovalni projekti, kijih predlaga MO glede na potrebe obrambnega sistema RS.

Okvirna področja in raziskovalne teme na obrambnem področju:

pridobivanje in upravljanje človeških virov,
analize varnostnega okolja ter študije virov ogrožanja varnosti; terorizem, civilno-vojaška razmerja, 
zaščita okolja na področjih, ki jih uporablja SV, 
obrambna ekonomika, 
sistemi oborožitve in opreme, 
informacijski in komunikacijski sistemi za podporo vodenja, poveljevanja in nadzora, 
računalniški vojaški modeli in simulacije, 
geografski informacijski sistemi za potrebe obrambnega sistema ter 
ekološki projekti vezani na obrambno-vamostno področje.

Projekti, ki bodo še posebej zanimivi v prihodnjem obdobju segajo na naslednja področja:

obramba proti terorizmu: avtomatsko zaznavanje in razpoznavanje, senzorji, fizična zaščita (nuklearna, 
biološka, kemična, radiološka), dekontaminacija, medicinski protiukrepi, protiukrepi v agro-terorizmu, 
protiukrepi v računalniškem terorizmu,
zaščita pred ostalimi viri ogrožanja: varovanje okolja, upravljanje z vodo in ostalimi viri, napovedovanje in 
preprečevanje nesreč, varnost prehrane, varnost informacij.
informacijsld in komunikacijski prenosni sistemi za podporo vodenja in poveljevanja ter zaščita teh 
sistemov pred vpadi, sistemi za avtomatsko detekcijo in identifikacijo objektov ter sistemi za avtomatsko 
detekcijo ciljev,
ostale vsebine: sodobni viri ogrožanja varnosti in odzivi nanj, vpliv delovanja SV na okolje, snovanje 
okoljevarstvenih aktivnosti.

4. Planirani indikatorji

Nadzor nad izborom in izvajanjem R&R programov se bo izvajal v MO s pripravo rednih poročil o odklonih in o 
napredku pri delu na projektih. R&R institucije, ki bodo sodelovala v R&R projektih bodo morala glede na 
postavljene cilje in rezultate pripraviti natančen časovni in finančni načrt projekta oziroma raziskave. Projekti, ki se 
bodo vključevali v Nato projekte, bodo morali zadostiti vsem kriterijem in standardom zveze Nato. Kakovost 
projektov bodo spremljali vsebinski nosilci projektov v skladu z indikatorji, opredeljenimi v Pravilniku R&R v MO.

's
05041901 - Tehnološki razvoj na obrambnem področju

7. Opis podprograma

Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja na področju obrambne industrije bodo namenjena predvsem razvoju 
in preizkušanju vojaške opreme, oborožitve in sistemov. MO nima lastne proizvodnje, ima pa več razvojnih 
oddelkov, vendar ne raziskuje oz. razvija vojaške opreme in oborožitve. MO je do sedaj opredeljevalo zahteve glede 
opreme in orožja, raziskave in razvoj teh izdelkov pa so bile v domeni dobavitelja - torej podjetij, ki včasih 
sodelujejo za znanstveno-raziskovalnimi institucijami. Skozi ta program bo MO podprlo tehnološld razvoj in 
znanstveno-raziskovalno delo tistih podjetij, ki bodo pokazala interes, ponudila zanimive programe in ki bodo 
sposobna razviti produkte, kijih potrebuje SV.

2. Pravne podlage

Zakon o podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih 
razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (Ur.l.RS št. 99/99), splošni dolgoročni program razvoja in 
opremljanja SV, srednjeročni obrambni program, ter dolgoročni razvoj ciljev sil zveze Nato.

3. Dolgoročni cilji podprograma

odpiranje poslovnih priložnosti slovenskim podjetjem na področju obrambne industrije s spodbujanjem 
njihovega sodelovanja z domačimi in tujimi raziskovalnimi institucijami
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

vzpostavitev stalnih oblik sodelovanja z obrambno industrijo v RS, 
razpis razvojnih tem in projektov za leto 2006, 
koordinacija in nadzor nad projektnimi obveznostmi.

2030 - Tehnološki razvoj

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke bodo v letu 2005 omogočila nadaljevanje začetih projektov ter aktiviranje 
novih projektov, ki bodo omogočali pospeševanje tehnološkega razvoja v RS. Sredstva bodo namenjena razvoju in 
preizkušanju vojaške opreme, oborožitve in sistemov ter subvencioniranju razvojno raziskovalnih faz tehnološko 
razvojnih projektov v gospodarstvu z obrambnega področja.

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

Izhodišča in kazalci za izračun potrebnih finančnih sredstev za področje tehnološkega razvoja temeljijo na 
dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV, srednjeročnem obrambnem programu ter na dolgoročnih 
razvojnih ciljih sil zveze Nato.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti se bodo vključevali v domač in mednarodni razvoj vojaške opreme, oborožitve in sistemov na naslednjih 
področjih:

zaščita vojaka na bojišču, povečanje njegove ognjene moči, podpore, mobilnosti in vzdržljivosti, 
projekti, ki bodo podpirali nadaljnji razvoj informacijsko komunikacijskega omrežja MO, 
razvoj elektronskih podatkovnih baz oziroma integracije posameznih obstoječih elektronskih podatkovnih 
baz v skupne podatkovne baze in vpeljavi ustreznih programskih rešitev za podporo civilno kriznega 
načrtovanja na nivoju RS,
sodelovanje pri razvoju komunikacijskih in informacijskih omrežji za izmenjavo elektronskih podatkov z 
NATO,
sistemi za avtomatsko detekcijo in identifikacijo,
novi sistemi in orožja kot so univerzalno večnamensko bojno vozilo, neubojna sredstva, sistemi aktivne 
protizračne obrambe, sredstva, ki predstavljajo alternativo protipehotnim minam,
materiali in sredstva za zmanjšanje radarske, elektromagnetne, optične in infrardeče slike bojnih sistemov, 
sistemi za vodenje in nadzor ter sistemi za moderno elektronsko bojevanje, 
sredstva in sistemi za zaščito pred radiološkim, biološkim in kemičnim orožjem,
sistemi za podporo odločanju, optimizacijski sistemi ter sistemi za podporo obrambnega planiranja in 
načrtovanja sil,
simulacijski in drugi sodobni sistemi za podporo vojaškega usposabljanja.

4. Planirani indikatorji

Projekti bodo potekali in se nadzirali v skladu s srednjeročnim obrambnim planom ter planom opremljanja in 
modernizacije SV. Projekti, ki se bodo vključevali v Nato projekte, bodo morali zadostiti vsem kriterijem in 
standardom zveze Nato.

07011901 - Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe

1. Opis podprograma

Podprogram Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe vključuje izvajanje vseh skupnih funkcij za podporo 
delovanja področja obrambe. To so aktivnosti na področju financ, računovodstva, javnih naročil, standardizacije in 
kodifikacije in druge logistične podpore, kadrovanja, izobraževanja zaposlenih, prava, publicistike, obveščevalno - 
varnostnega področja, informatike in komunikacij, popolnjevanja obrambnih struktur, strateških študij, razvoja in 
raziskav ter načrtovanja obrambnega sistema in revizij.

2. Pravne podlage

- Zakon o obrambi (Ur.l.RS, št. 82/94, 44/97, 87/97,13/98 - odi. US, 33/00-odl.US, 47/02 in 67/02), 
Zakon o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99,124/00, 79/01 in 30/02), 
Zakon računovodstvu, 
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in 2004,
Zakon o javnih naročilih,
Zakon o državni upravi (Ur.l.RS, št.52/2002),
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99, 30/01, le 23.in 
24.člen),
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Zakon o tajnih podatkih (Ur.l.RS, št. 87/01),
Zakon o materialni dolžnosti (Ur.l.RS, št. 87/01),
Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l.RS, št 80/99),
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št. 56/99 in 64/00),
Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l.RS, št. 42/02),
Smernice za delo Ministrstva za obrambo za leti 2003 in 2004,
Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l.RS, št 45/02),
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l.RS, št. 
12/01),
Pravilnik o postopkih izvrševanja proračuna,
Pravilnik o skladiščnem poslovanju,
Odredba o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov.

Poleg naštetih zakonov upoštevamo pri našem delu tudi vse podzakonske akte in interne akte, ki so specifični za 
naše področje dela.

3. Dolgoročni cilji podprograma

preko upravnih, strokovnih in administrativno - tehničnih aktivnosti zagotoviti pogoje za uspešno delovanje 
obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vzpostavitev in nadzor delovanja celovitega sistema obrambnega planiranja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

izboljšati sistem planiranja, programiranja in priprave proračuna,
nadalj evati z dograj evanj em programa MFERAC,
doseganje ciljev interoperabilnosti, ki je zagotovitev visoke stopnje ujemanja (kompatibilnosti) in je hkrati 
zagotavljanje skupnega tržišča, ki se odraža tudi na vojaškem področju in se kaže predvsem v prizadevanjih 
za ustanovitev mednarodnih enot ali za sodelovanje pri posebnih operacijah pod okriljem NATA, 
aktivno sodelovanje RS v NATO, 
sodelovanje pri nadaljnji reorganizaciji obrambnega sistema,
zagotavljanje uresničevanja nalog na področju civilne obrambe skladno s spremenjenimi potrebami 
obrambnega sistema, še zlasti pa usklajevanje normativnih aktov s strateškimi in doktrinarnimi dokumenti, 
uresničevanje nalog na področju izvajanja podpore države gostiteljice (HNS),
zagotavljanje razvoja sistema kriznega upravljanja v RS in pogoje za nemoteno delovanje Nacionalnega 
centra za krizno upravljanje, 
izboljšanje informacijske in komunikacijske podpore,
izpolnjevanje zakonskih obveznosti za zagotavljanje ustreznih pogojev dela,
usposabljanje pooblaščenih delavcev iz varnosti pri delu in usposabljanje delavcev za prevoz nevarnih snovi 
v cestnem prometu po predpisih ADR,
izdaja strokovne revije Vojstvo in specializirane informativno vojaško strokovne revije Slovenska vojska, 
zavarovanje oseb, prevoznih sredstev in nepremičnin,
izboljšati izobrazbeno raven zaposlenih, zmanjšati razkorak med dejansko in zahtevano izobrazbo po 
stopnji in smeri izobrazbe, 
zaposliti načrtovano število delavcev po projekciji zaposlovanja,
izvesti ključne dejavnosti obrambnih reform skladno s strateškim pregledom obrambe,
priprava oziroma sprememba, dopolnitev in uskladitev pravilnikov, navodil, pravil in drugih aktov MO, z 
namenom, izboljšati preglednost ter zagotoviti njegovo enostavnejše in učinkovitejše poslovanje, 
sprememba in dopolnitev obstoječe Obrambne strategije Republike Slovenije (RS), 
spremembe in dopolnitve Splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja SV (SDPRO), 
izdelava usmeritev za obrambno planiranje za obdobje 2006-2011.

3009 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za zaposlene v upravnem delu MO, ki se financirajo iz proračuna in se jim sredstva za plače 
določajo v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

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

Kvantitativna izhodišča za planiranje plač za leto 2005 so bila navedena v Proračunskem priročniku za leti 2004 in 
2005. Izračuni pa so usklajeni tudi s kadrovskim načrtom MO in organov v sestavi v letu 2003, ki ga je odobril 
minister za obrambo dne 17.6.2003 in z sklepom Vlade RS št 101-3/2003 z dne 22.5.2003.
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3333 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z materialnimi stroški zagotavljamo osnovne pogoje delovanja.

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na Smernicah za delo Ministrstva za obrambo za leti 2003 in 2004 
upoštevaje realizacijo finančnega načrta za leto 2002 in tekoče leto 2003 ter splošna pravila načrtovanja za leto 
2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov tekočega poslovanja, fiksnih materialnih stroškov ter pokritju zakonskih 
in pogodbenih obveznosti.

4. Planirani indikatorji

zagotovitev sredstev za plačilo fiksnih stroškov z upoštevanjem racionalizacije predvidenih aktivnosti, 
vzpostavitev delovanja centralnega registra NATO, 
izdaja 22 številk revije Slovenska vojska in ene številke revije Vojstvo,
V skladu s Pravilnikom o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil smo dolžni zagotoviti nalepke za 
tehnične preglede za vsa vozila ministrstva, 
zavarovanje vozil: zagotavljamo obvezno in kasko zavarovanje (za vozila starosti do pet let), 
zavarovanje oseb: načrtujemo sredstva za dodatno nezgodno zavarovanje oseb, 20 vojaških diplomatskih 
predstavniških mest, 10 mest oziroma državljanov, ki sodelujejo na usposabljanju in vajah civilne obrambe 
v organizaciji zavarovalca in 100 vojaških delovnih mest v upravnem delu MO (na podlagi Zakona o 
obrambi), 
študij ob delu: načrtujemo sredstva za pridobitev formalne izobrazbe zaposlenih v upravnem delu MO. Z 
delavci je že sklenjenih 10 pogodb o izobraževanju ob delu, ki morajo v letu 2005 opraviti letnik ali 
zaključiti šolanje, ostala finančna sredstva pa so namenjena za sklenitev novih pogodb o izobraževanju v 
letu 2005, 
izobraževanje pripravnikov: organizacija izvedbe štirih seminaijev »Priprava na strokovni izpit«, ki jih bo 
izvedla Upravna akademija za pripravnike MO, 
obvezna praksa: načrtovana finančna sredstva za opravljanje obvezne prakse štipendistov in drugih 
študentov, ki vključujejo denarne nagrade študentom in povračilo stroškov za prehrano. Z načrtovanimi 
sredstvi bomo poravnali ocenjene stroške 6-mesečne obvezne prakse 6 štipendistov Fakultete za 
strojništvo, Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko, 4 študentom- 
štipendistom ostalih fakultet, 80 študentom Fakultete za družbene vede in 2 Študentoma Filozofske 
fakultete,
študij na tujih vojaških akademijah: z načrtovanimi sredstvi bomo poravnali stroške štipendij, kotizacij, 
šolnin, letalskih prevozov, nostrifikacije in stroške dodatnega nezgodnega zavarovanja za dva študenta, ki 
že študirata na vojaški akademiji West Point v New Yorku in enega novega študenta, ki bo izbran za šolanje 
v tujini za študijsko leto 2004/2005,
izplačila mesečnih rent in odškodnin upravičencem po izvršljivih sodnih odločbah in poravnavah zaradi 
škode, povzročene v zvezi z delovanjem nekdanje JLA,

5883 - Stroški operativnega delovanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke zagotavljamo sredstva za nabavo osnovnih sredstev, tekočega in investicijskega vzdrževanja 
ter za tekoče stroške operativne dejavnosti.

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

Izhodišče za predlagani obseg pravic porabe na tej proračunski postavki so posredovane potrebe uporabnikov, 
korigirane z višino razpoložljivih sredstev za ta namen.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

NATO

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za inštalacijske stroške za vselitev v modularne objekte v Bruslju in 
prispevamo sorazmerni delež pri izgradnji nove poslovne stavbe, kamor se bodo preselili predstavniki novo 
povabljenih držav.

V ta namen imamo projekt:

1911-04-0002 Centralni register NATO in drugi objekti NATO.
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INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA OPREMA

V planirana sredstva je vključeno vzdrževanje aplikacij in obnavljanje licenc za sistemsko programsko opremo 
(DBMS, operacijski sistemi), zaščitnih programov kot tudi za vzdrževanje celotne telekomunikacijske opreme, 
telefonije ter računalniške strojne opreme različnih tehnologij. Zaradi širjenja storitev (nove aplikacije, nova 
omrežja) in vedno večjega števila uporabnikov je potrebno na tej postavki zagotavljati vsako leto več sredstev. Več 
sredstev je potrebnih tudi zaradi vzdrževanja računalniške strojne in komunikacijske opreme, saj je servisiranje in 
operativno vzdrževanje zaradi staranja in zastarelosti opreme vedno dražje.

Razvojni projekti na tem področju so:

1911-01-0003 Informacijski sistem obrambno zaščitnih dolžnosti,
1911-01 -0005 Obnovitev računalniške opreme,
1911-02-0003 Dograjevanje infrastrukture in vzpostavitev digitalno radijskega omrežja, 
1911-02-0004 Informacijska podpora delovanju obrambnega sistema,
1911-04-0001 Telekomunikacijski objekti,

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN UREJANJE INFRASTRUKTURE

Zagotavljamo redna letna vzdrževalna dela: redne servise požarnih loput in prezračevalnih naprav, redne mesečne 
preglede dvigal, redno servisiranje, zagon in zaustavitev klimatskih naprav, servisiranje toplotnih postaj in 
ogrevalnih teles, redno lemo sanitarno saniranje kuhinje, servisiranje DEA, črpališč in hidrofomih postaj, servis 
transformatorske postaje in manjših strojnih in elektronskih sistemov, nujna popravila (gradbeno-obrtniška, 
instalacijska dela) ter interventne posege na objektih in napravah.

V letu 2005 načrtujemo sanacijo objekta COU Poljče: zamenjava oken in sanacija strehe. Nujno je potrebno izvesti 
adaptacijo skladišč Roje.

Razvojni projekti na tem področju so:

1911-02-0001 Obnova in adaptacije objektov ter stanovanjskega sklada MO,
1911 -02-0002 Oprema poslovnih prostorov MO, 
1911-02-0005 Obnova Centra za obrambno usposabljanje Poljče.

Nacionalni center za krizno upravljanje (NCKU)

Nadaljevanje projekta vzpostavitve NCKU v letu 2005 (II. faza) bo v veliki meri prispevalo k dokončnemu 
reševanju, vzpostavljanju in povezovanju pomembnih elementov kriznega upravljanja na državni ravni in v okviru 
regijskega povezovanja. Z nabavo potrebne ITK, multimedijske in dodatne notranje opreme v II. fazi bo zaokrožena 
izvedba projekta ter bo tako zagotovljena učinkovita analitična ter tehnična in informacijsko telekomunikacijska 
podpora procesom odločanja Vlade Republike Slovenije v kriznih razmerah. S tem bo postavljena osnova 
nadaljnjega približevanja organizacijskim in postopkovnim proceduram kriznega upravljanja in civilno kriznega 
načrtovanja v državah NATO kot tudi institucionalizaciji kriznega upravljanja v Republiki Sloveniji.

V okviru tega projekta obstaja tudi načrt razvojnih programov:

- 1911-01-0007 Projekt NCKU

VOZILA IN DRUGA OPREMA

Zaradi precej visoke povprečne starosti vozil in velikega števila prevoženih kilometrov so stroški njihovega 
vzdrževanja in popravila dokaj visoki.

Vzdrževanje opreme vključuje vzdrževanje birotehnične opreme (fotokopirnih strojev, rezalcev papirja, faxov), 
klimatskih naprav in kuhinjske opreme. Zaradi zastarelosti opreme in pogostih okvar so stroški vzdrževanja visoki.

V letu 2005 načrtujemo nakup ognjevarnih omar v skladu s predpisi s področja varovanja tajnih podatkov, opremo 
za hlajenje in ogrevanje ter ostale pisarniške opreme v skladu s posredovanimi potrebami.

Nabavo novih vozil in opreme vključujejo NRP-ji:

1911-01-0006 Obnova avtoparka MO in ostale opreme,
1911-04-0003 Specialna operativna tehnika in vozila.

USPOSABLJANJE

Obseg izvajanja usposabljanj po sprejetem programu COU Poljče se bo na vseh področjih izvajal v najnujnejšem 
obsegu. Poudarek bo dan predvsem na usposabljanjih s področja civilne obrambe, informatike ter funkcionalnega 
usposabljanja, predvsem za področja ki so povezana s sodelovanjem Republike Slovenije v zvezi NATO.

Na postavki načrtujemo tudi sredstva za organizacijo in usposabljanje delavcev za delo v vojni, usposabljanje in 
dejavnost delavcev ministrstva, določenih za prenos ukrepov za pripravljenost in povelj za izvajanje mobilizacije 
Slovenske vojske ter enot za upravne zveze (plačila in povračila), njihovo zavarovanje ter usposabljanje in 
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zavarovanje pripadnikov enotne kurirske službe, organizirane pri upravah za obrambo in njihovih vozil v času 
opravljanja nalog oziroma poštne stroške.

OSTALO

V zvezi z razvojem kartografskega sistema za potrebe obrambe bomo, skladno z načelom povezljivosti z državnim 
kartografskim sistemom in s standardi NATO, nadaljevali s projekti izdelave vojaških topografskih kart in sicer.

projekt izdelave ortofoto karte vadišč SV velikega merila z izdelavo testnega lista, interoperabilnega s 
standardi NATA,
projekt za zajem oz. konverzijo podatkov iz Vojaške topografske karte 1: 50 000 (VTK 50) v vektorsko 
obliko.

V okviru operativnega delovanja bomo nadaljevali z uresničevanjem doktrine civilne obrambe v rokih, ki so 
opredeljeni v programu.

Sektor za civilno obrambo sodeluje in koordinira priprave ter vodi izvedbo vaj kriznega upravljanja z EU in NATO 
(CME in CMX) ter obrambnih vaj in vaj kriznega upravljanja v okviru nacionalno varnostnega sistema Republike 
Slovenije. Sektor za civilno obrambo bo kot koordinator sistema civilne obrambe sodeloval skupaj z URSZR tudi v 
vajah jugovzhodnoevropske inicative SEESIM.

Na področju podpore države gostiteljice-HNS bo težišče dano izdelavi operativnih dokumentov, ki izhajajo iz 
načrta za izvajanje podpore države gostiteljice, usposabljanju izvajalcev in izvrševalcev nalog ter zbiranju podatkov 
o civilnih zmogljivostih za HNS iz nacionalnih parcialnih baz podatkov ter pripravi nacionalnega kataloga HNS - 
zmogljivosti (HNS CC).

Rente: plačilo obveznosti iz naslova odškodnin za škodo v zvezi z delovanjem nekdanje JLA na podlagi 
pravnomočnih sodnih odločb in izvensodnih poravnav.

4. Planirani indikatorji

Uresničitev predvidenih nalog bo odvisna od izvedbe opisanih projektov.

2149 - Vzdrževanje stanovanjskega fonda

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen finančnih sredstev planiranih v okviru te PP je zagotoviti enotno upravljanje s stanovanjskim 
fondom MO, predvsem pa v skladu z letnim izvedbenim ciljem. Predlagano zmanjšanje obsega pravic porabe na 
proračunski postavki kot celoti je posledica odprtja nove proračunske postavke 7838 - oddaja službenih stanovanj - 
sredstva najemnine v okviru podprograma 07011904 -Upravljanje z državnim premoženjem.

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

Izhodišče za določitev potrebnih sredstev je bila ocena potrebnih vzdrževalnih del in mesečni odhodki 
stanovanjskega fonda.

116 - COU Poljče

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za obrambno usposabljanje Poljče v okviru te postavke izvaja usposabljanja s področja civilne obrambe, 
informatike, upravnih zvez in drugih funkcionalnih usposabljanj za potrebe delavcev MO.

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

Izračuni porabe so narejeni na osnovi zasedenosti konferenčnih, izobraževalnih in namestitvenih kapacitet.

118 - Oddelek za prehrano Triglav

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani prihodki na postavko so iz naslova plačil pripravljenih obrokov zaposlenih, obrokov pripravljenih ob 
pogostitvah domačih in tujih delegacij - reprezentanca ter iz iztržka dveh kava barov.

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

Izhodišče je povprečno število zaposlenih, ki se prehranjujejo.

117 - PočitniSka dejavnost

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se planirajo prihodki iz naslova plačil neposrednih uporabnikov - zaposlenih za koriščenje posameznih 
kapacitet in iz naslova plačil organizacijskih enot, ki uporabljajo nastanitvene možnosti za službene potrebe.

7 3. oktober2003 2729 poročevalec, št. 83/VIII



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

Poraba temelji na osnovi ocene zasedenosti počitniških kapacitet.

07011902 - Nabor in napotitev

1. Opis podprograma

Na tem podprogramu so predvidena sredstva za: pozivanje državljanov za vpis v vojaško evidenco, organizacijo in 
izvedbo zdravstvenih pregledov za ocenitev sposobnosti kandidatov za napotitev na prostovoljno služenje vojaškega 
roka, ki nimajo opravljenega nabora, in kandidatov za pogodbeno rezervo, pozivanje na motorična testiranja 
kandidatov za pogodbeno rezervo, zagotavljanje promocijskega gradiva in drugega gradiva za kandidate za 
napotitev na prostovoljno služenje ter usposabljanje delavcev upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve za 
pridobivanje kandidatov za prostovoljno služenje vojaškega roka.

Pri pripravi predloga finančnega načrta smo upoštevali nadaljevanje reorganizacije SV, da se bodo v skladu z načrti 
izvajali postopki s pogodbenimi pripadniki SV in kandidati za zaposlitev v SV ter izvajale aktivnosti v zvezi z 
napotitvijo kandidatov na prostovoljno služenje vojaškega roka. Spremembe v sistemu bodo zahtevale dodamo 
usposabljanje ter spremembe v organizacijsko informacijskem sistemu po celi državi.

Poleg tega so načrtovana sredstva za zagotovitev uresničevanja nalog povezanih s ponovno uvedbo splošne vojaške 
obveznosti v primeru izrednega stanja in vojne.

2. Pravne podlage

Zakon o vojaški dolžnosti (Ur.l.RS, št. 108/02 - uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o materialni dolžnosti (Ur.l.RS, št. 87/01),
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99, 30/01, le 23.in 
24.člen),
Uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka (še ni podatka o objavi v uradnem listu),
Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Ur.l.RS, št. 
95/2002).

3. Dolgoročni cilji podprograma

seznanitev vojaških obveznikov z vojaško dolžnostjo in z možnostjo zaposlitve v SV, prostovoljnim 
služenjem vojaškega roka in pogodbenem opravljanju vojaške službe, 
zagotavljanje popolnjenosti enot SV z vojaškimi obvezniki rezervne sestave in s sredstvi iz popisa, 
zagotavljanje napotitev na prostovoljno služenje vojaškega roka, 
načrtovanje aktivnosti v zvezi s ponovno uvedbo splošne vojaške obveznosti v primeru izrednega stanja in 
vojne, 
zagotavljanje razporejanja na delovno dolžnost.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

zagotavljanje napotitev na prostovoljno služenje vojaškega roka, 
pridobivanje kandidatov za pogodbeno opravljanje vojaške službe v skladu z letnimi načrti popolnitve enot 
SV in enot upravnih zvez, 
izvajanje zdravstvenih pregledov, motoričnih testiranj in nabora,
izdelovanje načrtov zdravstvenih pregledov, nabora in napotitev na služenje vojaškega roka ob uvedbi 
splošne vojaške obveznosti v primeru izrednega stanja in vojne, 
sodelovanje pri pridobivanju kandidatov za zaposlitev v SV, 
razporejanje na delovno dolžnost skladno z zahtevki predlagateljev.

5884 - Vojaške zadeve

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za aktivnosti, ki se bodo izvajale v skladu z zakonom o vojaški dolžnosti.

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

Izhodišča pri izračunu pravic porabe so: dejansko število vpisanih v vojaško evidenco, število opravljenih 
zdravstvenih pregledov, število napotenih kandidatov na prostovoljno služenje vojaškega roka, sodelovanje z 
delodajalci pri projektu: Poklicna vojska dopolnjena s pogodbeno rezervo, uspešnost pri izvajanju postopkov in 
aktivnosti upravnih organov pristojnih za obrambne zadeve, ki opravljajo vojaško službo v rezervni sestavi.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki omogočajo kadrovanje v skladu z letnim načrtom popolnitve za nove potrebe enot SV in za 
nadomeščanje pogodbenih pripadnikov, s katerimi je bila pogodba prekinjena.
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4. Planirani indikatorji

Sredstva načrtujemo za naslednje ključne naloge:

- . pozivanje državljanov za vpis v vojaško evidenco - predvidoma 14.000 vojaških obveznikov rednega 
letnika,
organizacija in izvedba zdravstvenih pregledov za okoli 300 kandidatov za napotitev na prostovoljno 
služenje vojaškega roka,
izvedba napotitve do 500 kandidatov na prostovoljno služenje vojaškega roka v skladu z možnostmi in 
potrebami Slovenske vojske, 
zagotavljanje promocijskega in drugega gradiva za kandidate za napotitev na prostovoljno služenje, 
usposabljanje delavcev uprav za obrambo za pridobivanje kandidatov za prostovoljno služenje vojaškega 
roka,
izvajanje postopkov oziroma aktivnosti, kijih skladno z uredbo o pogodbenem opravljanju vojaške službe v 
rezervni sestavi izvajajo uprave za obrambo, kot so na primer vabila 3500 potencialnim kandidatom za 
pogodbeno rezervo SV, zdravstveni pregledi za 200 kandidatov brez odsluženega vojaškega roka, napotitve 
na preverjanje gibalnih zmogljivosti 1500 kandidatov, napotitve na predhodna temeljna vojaško strokovna 
usposabljanja za 100 kandidatov brez odsluženega vojaškega roka, sodelovanje v komisiji za izbor 
kandidatov (potni stroški za člane komisije), vabila 1066 kandidatom k podpisu pogodb, pozivanje 1500 
pogodbenih pripadnikov (usposabljanja, mobilizacija, vojaška služba) in zagotavljanje pravne pomoči 
pogodbenim pripadnikom. Predvidena so tudi finančna sredstva za dodatna usposabljanja delavcev 
upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve za izvajanje omenjenih aktivnosti.
načrtovanje in izvajanje mobilizacije vojnih enot Slovenske vojske in enot za upravne zveze v skladu z 
določili zakona o obrambi in podzakonskih predpisov ter pozivanje vojaških obveznikov rezervne sestave in 
imetnikov sredstev iz popisa, razporejenih v vojne enote SV (npr. na vojaške vaje, na seznanitev z 
razporedom oziroma z ukinitvijo razporeda),
Sodelovanje z delodajalci je novo delovno področje, ki je bilo načrtovano v okviru projekta »Poklicna 
vojska dopolnjena s pogodbeno rezervo«. Na tem področju se načrtujejo sredstva za naslednje aktivnosti: 
seznanjanje delodajalcev z letnimi programi usposabljanja, informativni dnevi za delodajalce, vabila 
delodajalcem na zaključna usposabljanja enot, katerih pogodbeni pripadniki so njihovi zaposleni, 
usposabljanja izvajalcev za sodelovanje z delodajalci ter informativno oziroma promocijski gradivo za 
delodajalce (npr. zloženke, zahvale za sodelovanje itn.).
izvedba nalog, ki izhajajo iz nalog projekta PROVOJ in se nanašajo na naloge uprav za obrambo pri 
pridobivanju kandidatov za zaposlitev v SV.

07011903 - Mednarodno sodelovanje

/. Opis podprograma

Podprogram Mednarodno sodelovanje vključuje aktivnosti v zvezi z vključitvijo Republike Slovenije v NATO in 
temu cilju so podrejeni vsi ostali na področju dobrososedskega, regionalnega in globalnega sodelovanja ter 
kvalitetni programi dvostranskega in večstranskega sodelovanja.

2. Pravne podlage

Nacionalna strategija RS za vstop v NATO,
Akcijski načrt za članstvo v NATO,
Časovnica za izvedbo reform v procesu vključevanja v NATO,
Smernice za delo Ministrstva za obrambo za leti 2003 in 2004 in mednarodni sporazumi o obrambnem 
sodelovanju.

3. Dolgoročni cilji podprograma

aktivna udeležba v EU in NATO,
doseganje kvalitetnega programa na področju dobro-sosedskega, regionalnega, globalnega sodelovanja, 
dvostranskega in večstranskega sodelovanja,
prilagajanje sistema civilne obrambe sistemu kriznega upravljanja v NATU,
zagotoviti ustrezne priprave povezane z vključevanjem Republike Slovenije v Evropsko unijo, 
zagotoviti delovanje NOC.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

uvesti model mednarodnega sodelovanja, ki bo zagotavljal racionalno izvajanje mednarodnih dejavnosti 
MO,
sodelovati s tujimi vojaško - diplomatskimi predstavniki akreditiranimi v RS,
zagotoviti ustrezne priprave na obrambnem področju za članstvo RS v zvezi NATO in pogoje za 
vključenost v integrirano vojaško strukturo zveze NATO, 
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sodelovanje pri realizaciji aktivnosti s katerimi se izboljšuje struktura, delovanje in pripravljenost 
nacionalnega obrambnega sistema za članstvo v NATO,

• prilagajanje sistema civilne obrambe sistemu kriznega upravljanja in civilno kriznega načrtovanja v zvezi 
NATO,
pridobivanje dodatnih znanj iz mednarodnega okolja s področja sodobnih informacijskih tehnologij, ki jih 
bomo uvajali v informacijsld sistem ministrstva,

- okrepiti bilateralno sodelovanje z državami, s katerimi imamo nekatera odprta vprašanja (npr. Velika 
Britanija, Zvezna republika Nemčija) ter sosednjimi državami (npr. Italija), 
sodelovanje z različnimi institucijami NATA in EU v Bruslju, 
dvostransko sodelovanje z določeno državo na t.i. projektih dolgoročnega sodelovanja (multy-year 
cooperation project), ki bi bili ciljno naravnani in bi neposredno podpirali aktivnosti v procesu izgradnje 
slovenskega obrambnega sistema, 
sodelovanje na mednarodnem področju je usmetjeno k izmenjavi izkušenj s članicami NATO na področju 
oblikovanja, organizacije in izvajanja podpornih procesov.

2147 - Plače predstavnikov v tujini

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Omenjena proračunska postavka je namenjena za pokrivanje plač obrambno diplomatskih predstavnikov, ki so 
zaposleni v Uradih obrambnih atašejev ter Obrambnem oddelku v Stalni misiji RS pri zvezi NATO.

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

Izhodišča za izračun višine plač predstavnikov v tujini v letu 2005 so izplačane plače za mesec junij 2003 obstoječih 
zaposlenih predstavnikov v tujini in predvidena vrednost plač obrambno diplomatskih predstavnikov, ki bodo v letu 
2005 nastopili dolžnost. Pri tem smo upoštevali vrednost tuje valute po Proračunskem priročniku 2004-2005 (RS 
Ministrstvo za finance).

3. Planirani indikatorji

V okviru razpoložljivih sredstev zagotoviti izplačila plač obstoječim obrambno diplomatskim predstavnikov in novo 
imenovanim predstavnikom v letu 2005. Glede na spremembe pri obračunu plač v skladu z uredbo o plačah in 
drugih prejemkih javnim uslužbencem za delo v tujini ter s tem povezanim morebitnimi odstopanji od načrtovane 
višine potrebnih sredstev, predvidevamo realizacijo zastavljenih ciljev s prilagajanjem dinamike zaposlovanja novih 
obrambno diplomatskih predstavnikov.

2148 - Materialni stroSki predstavnikov v tujini

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Omenjena proračunska postavka je namenjena za kritje stroškov nastalih pri redni dejavnosti obrambno 
diplomatskih predstavnikov v tujini za leto 2005.

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

Izhodišče za izračun potrebnih finančnih sredstev za materialne stroške obrambno diplomatskih predstavnikov je 
načrt dela za leto 2005. Upoštevali smo realizacijo v tekočem proračunskem letu in rast deviznih tečajev, nove 
napotitve obrambno diplomatskih predstavnikov v Obrambni oddelek Stalne misije RS pri zvezi NATO v letu 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Krijejo se stroški najemnin rezidenc, službenih potovanj, sorazmernega deleža Šolnin otrok zaposlenih, selitev, goriv 
in stroškov reprezentance obrambno diplomatskih predstavnikov v tujini. Proračunska postavka 2148 je namenjena 
tudi za kritje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje soprog obrambno diplomatskih predstavnikov.

4. Planirani indikatorji

Realizacijo sredstev za materialne stroške predstavnikov v tujini bomo spremljali glede na porabo sredstev 
posameznega Urada obrambnega atašeja oziroma Obrambni oddelek V stalni misiji RS pri zvezi NATO.

5885 - Mednarodno sodelovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki Mednarodno sodelovanje so sredstva namenjena za pokritje stroškov v zvezi z izvajanjem 
aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja v tujini in v Sloveniji, kar vključuje dvostransko in večstransko 
sodelovanje in aktivnosti sodelovanja Slovenije v NATO in EU.

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

Pri pripravi predloga finančnega načrta za leto 2005 smo izhajali iz že načrtovanih mednarodnih dogodkov.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Z vstopom v NATO bo RS začela prispevati v NATO-ve skupne programe in proračune. Upravni del MO prispeva v 
NATO program varnostnih investicij (NSIP). Iz NSIP so krite investicije v infrastrukturne projekte, ki jih potrebuje 
zavezništvo kot celota in segajo preko nacionalnih potreb posameznih članic ter stroški financiranja nekaterih 
NATO agencij. Po NATO izračunih bo RS bo prispevala 0,26% NSIP proračuna.

Mednarodno sodelovanje v tujini predstavljajo vsi stroški povezani z udeležbo na sestankih in odborih NATA, s 
stroški bilateralnega in multilateralnega sodelovanja, s službenimi potovanji v tujino zaradi realizacije nakupov 
opreme in procesa izobraževanja ter s stroški, ki nastanejo zaradi priprav, organizacije in izvedbe mednarodnih vaj 
doma in v tujini. Mednarodno sodelovanje v Sloveniji pa predstavljajo vsi stroški, ki nastanejo zaradi organizacije in 
izvedbe obiska tujih delegacij pri nas oziroma drugih dogodkov, vezanih na širše sodelovanje mednarodne 
skupnosti.

Načrtujemo izvedbo naslednjih dogodkov:

sodelovanje na sestankih NATA in pri aktivnostih odborov, pododborov in ekspertnih skupinah NATA, 
bilateralno sodelovanje na področju obrambnega načrtovanja, opremljanja in gradenj, obveščevalne 
dejavnosti, proračuna ter standardizacije in kodifikacije. Program se izvaja z izmenjavo srečanj in izvedbo 
strokovnih usposabljanj v Sloveniji in v navedenih državah,
sodelovanje pri izvajanju programa partnerstva za mir in pri dogodkih bilateralnega in multilateralnega 
sodelovanja,
udeležba na usposabljanjih po programu IPP, programu IMET in usposabljanjih za tuji jezik v tujini, 
izvajanje nalog OVS (sklep Vlade RS št. 802-02/2002-9 z dne 26.06.2003) v zvezi z vzpostavitvijo 
Nacionalne obveščevalne celice (NOC) v okviru SFOR (brez stroškov za plače delavcev OVS v tujini in 
materialnih stroškov povezanih z delom NOC-a),
nadaljnje prilagajanje sistema civilne obrambe sistemu kriznega upravljanja in civilno kriznega načrtovanja 
v zvezi NATO,
pridobivanje dodatnih znanj iz mednarodnega okolja s področja sodobnih informacijskih tehnologij, ki jih 
bomo uvajali v informacijski sistem ministrstva,
pridobivanje izkušenj iz tujine s področja kadrovanja pogodbene rezerve.

4. Planirani indikatorji

Višino porabe finančnih sredstev bomo v letu 2005 spremljali glede na dosežke pridobljene na osnovi dvostranskega 
ali večstranskega mednarodnega sodelovanja.

07011904 - Upravljanje z državnim premoženjem

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje namenske prihodke in odhodke iz naslova najemnin od oddaje poslovnih in stanovanjskih 
prostorov MO, ter od prodaje, zamenjave in nakupa ter vzdrževanja državnega premoženja, ki se realizira na podlagi 
Programa odprodaje in nakupa stvarnega premoženja v upravljanju MO. Osnova za pripravo tega programa so 
predhodna usklajevanja potreb s strani Slovenske vojske, Uprave RS za zaščito in reševanje in upravnega dela MO.

V okviru podprograma se upravlja tudi z državnim premoženjem na področju premičnin. Z odprodajo materialno 
tehničnih sredstev, ki za delovanje obrambnega sistema niso več aktualne, predvsem pa ekonomsko upravičene, se 
zagotavlja racionalna poraba proračunskih sredstev.

2. Pravne podlage

Zakon o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99,124/00,79/01 in 30/02),
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in 2004 (Ur.LRS, št. 118/03),
Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l.RS, št. 45/02),
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l.RS, št 
12/01),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.l.RS, št. 47/03),
Uredba o upravljanju z vojaškimi nepremičninami (Ur.l.RS, št. 70/95 in 92/99),
Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države lin občin (Ur.l. RS št.: 
12/03,77/03).

3. Dolgoročni cilji podprograma

odprodaja dotrajanih in neuporabnih objektov in sredstva pridobljena iz tega naslova porabiti v skladu s 
Programom odprodaje,
zamenjave, nakup in vzdrževanje državnega premoženja v upravljanju ministrstva ter oddaja stvarnega 
premoženja v najem,
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Z odprodajo dotrajanih in neuporabnih premičnin pridobiti sredstva, ki se namenijo za nakup in vzdrževanje 
državnega premoženja v upravljanju MO.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

odprodaja gospodarno nepotrebnega premoženja, 
prodaja, nakup, zamenjava in vzdrževanje premičnin v upravljanju MO, 
nakup ali menjava zemljišč, poslovnih prostorov ter službenih stanovanj MO, 
izdelava projektne dokumentacije ter ustreznih študij za uresničitev prehodno naštetih nalog,

- - nadaljevati izgradnjo nove vojašnice, 
zagotoviti investicijsko vzdrževanje objektov in službenih stanovanj MO, 
zagotavljanje infrastrukturnih objektov za potrebe SV in Civilne zaščite, 
oddaja poslovnih prostorov in službenih stanovanj, ki so v upravljanju MO, v najem, 
preveriti ekonomsko upravičenost materialno tehničnih sredstev (MTS) v uporabi, 
dotrajana in neuporabna MTS predlagati za odpis, 
izvesti postopke odpisa, 
izvesti postopke cenitve državnega premoženja, 
izvesti postopke odprodaje državnega premoženja - licitacija, 
izvesti nakup novih MTS.

8376 - Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za pripravo tega programa so predhodna usklajevanja potreb posameznih proračunskih uporabnikov v 
okviru ministrstva. Poraba finančnih sredstev iz tega naslova je namenska.

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

Izhodišče za izračun prodaje, zamenjave in nakupa ter vzdrževanja državnega premoženja se realizira na podlagi 
Programa odprodaje in nakupa stvarnega premoženja v upravljanju MO. j

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 so glavne naloge na tem področju:

prioriteta bo izgradnja nove vojašnice ter adaptacija objekta Kadetnica v Mariboru, 
zagotoviti investicijsko vzdrževanje objektov MO, 
zagotavljanje infrastrukturnih objektov za potrebe SV in Civilne zaščite, 
nakup ali menjava zemljišč, poslovnih prostorov ter službenih stanovanj MO, 
odprodaja gospodarno nepotrebnega premoženja (v skladu z oceno Slovenske vojske o perspektivnosti 
vojaških nepremičnin), 
izdelava projektne dokumentacije, cenitev nepremičnin za odprodajo ter izdelava ustreznih študij za 
uresničitev predhodno naštetih nalog.

7808 - Oddaja poslovnih prostorov - sredstva najemnine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se izkazujejo namenski prejemki iz naslova najemnin od oddaje poslovnih prostorov 
MO.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena namensko za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov MO.

7838 - Oddaja službenih stanovanj - sredstva najemnine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se izkazujejo namenski prejemki iz naslova najemnin od oddaje službenih stanovanj.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena namensko za tekoče ter investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječega stanovanjskega 
fonda na različnih lokacijah po Sloveniji.
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07011905 - Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja

1. Opis podprograma

V okvira podprograma Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja se izvajajo naslednje ključne naloge: 
organiziranje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, obveščanje pristojnih državnih in dragih organov o 
nevarnostih vseh vrst nesreč, tudi vojne, posredovanje ukazov o ukrepih za pripravljenost in mobilizacijo do 
lokalnih skupnosti in dragih izvajalcev, zagotavljanje neprekinjene pripravljenosti za izvajanje ukrepov za 
pripravljenost in mobilizacije.

2. Pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 64/94, 33/00- odločba US, 87/01 
ZmatD),
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l.RS, št. 22/99, 
99/99,102/00,33/02, 106/02),
Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah (Ur.l.RS, št 42/00,103/01),
Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur.l.RS, št. 45/97,5/00).

3. Dolgoročni cilji podprograma

zagotavljati spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, obveščanje in alarmiranje ter vodenje zaščite, 
reševanja in pomoči ob nesrečah,
zagotavljati pripravljenost za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah,
zagotoviti stalno pripravljenost za prenos ukrepov za pripravljenost in mobilizacijo na področju zaščite in 
reševanja,

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

zagotoviti pogoje za redno delo centra za obveščanje RS in izpostav s 13 regijskimi centri za obveščanje, 
razširiti kapacitete oddaljenega dostopa do omrežja ZIR s tehnologijo IP-VPN, 
nadaljevati z izdelavo spletnih aplikacij, 
zamenjati amortizirano opremo v regijskih centrih za obveščaje in v sistemu zvez ŽARE, 
zagotoviti vzdrževanje objektov, materialno tehničnih sredstev in telekomunikacijske in informacijske 
opreme.

4308 - Plače - centri za obveščanje in alarmiranje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za zaposlene delavce v Centra za obveščanje RS in 13 regijskih centrih za obveščanje, ki se 
financirajo iz proračuna in se jim sredstva za plače določajo v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

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

Kvantitativna izhodišča za planiranje plač za leto 2005 so bila navedena v Proračunskem priročniku za leti 2004 in 
2005. Izračuni pa so usklajeni tudi s kadrovskim načrtom MO in organov v sestavi za leto 2003, ki ga je odobril 
minister za obrambo dne 17.6.2003 in z sklepom Vlade RS št. 101-3/2003 z dne 22.5.2003.

4234 - Centri za obveščanje in alarmiranje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje sledečih aktivnosti: zagotavljanje pogojev za delo državnega centra za 
obveščanje, izpostav s 13 regijskimi centri za obveščanje, najemnine prostorov, tekoče vzdrževanje objektov in 
materialno tehničnih sredstev, zagotovitev in vzdrževanje opreme in drugih telekomunikacijsko informacijskih 
sredstev ter opreme v centrih za obveščanje.

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

Zagotavljanje nemotenega dela državnega centra in regijskih centrov za obveščanje ter izpostav URSZR. 
Zagotovitev in vzdrževanje opreme in dragih telekomunikacijskih sredstev ter opreme v centrih za obveščanje.

J3. oktober2003 2735 poročevalec, št. 83/VIII



3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izboljšanje informacijskega sistema in sistema zvez ter zagotovitev pogojev za delovanje regijskih centrov za 
obveščanje in izpostav URSZR.

4. Planirani indikatorji

Izboljšanje informacijskega sistema in sistema zvez ter zagotovitev pogojev za delovanje regijskih centrov za 
obveščanje in izpostav URSZR.

07031901 - Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti 

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti Uprava RS za zaščito in reševanje (v 
nadaljevanju: URSZR) opravlja upravne in strokovne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Ključna 
naloga je zagotoviti vse pogoje za delovanje URSZR ter za izvajanje usposabljanj in funkcionalnega delovanja 
Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS (v nadaljevanju ICZR). V okviru podprograma se izvaja tudi 
načrtovanje razvojnega in raziskovalnega dela ter izdelava analiz tveganj.

2. Pravne podlage

Upravne in strokovne naloge, kot tudi izvajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so opredeljene 
v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, Št. 64/94, 33/00 - odločba US, 87/01 ZMatD), 
Zakonu o varstvu pred požarom (Ur.l.RS, št. 71/93, 87/01), Zakonu o gasilstvu (Ur.LRS, 71/93 in 28/00) in Zakonu 
o varstvu pred utopitvami (Ur.l.RS, št. 44/00).

3. Dolgoročni cilji podprograma

na podlagi zakonodaje zagotoviti celovit razvoj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
njegovo učinkovito odzivanje in delovanje ob nevarnosti oziroma nesrečah, 
sodelovati v postopkih za pridobitev dovoljenje pri graditvi objektov in prevetjanje usklajenosti projektne, 
tehnične in druge dokumentacije s predpisi o varstvu pred požarom, 
usmerjati razvojno raziskovalno delo v pripravo projektov, ki bodo povezovali vse dejavnosti znotraj 
sistema s poudarkom na izdelavi in ažuriranju ocen ogroženosti, izdelavi študij primerov in informacijski 
podpori za njihovo evidenco, izdelavi interaktivnih državnih načrtov in njihovemu vpenjanju v 
informacijski sistem zaščite in reševanja, pripravi postopkov ukrepanja ob posameznih nesrečah, razvoju 
sodobnega informacijskega sistema, varstvu pred požari, kakor tudi izdelavi strokovnih podlag za strokovno 
izvedbo nalog zaščite in reševanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

zagotoviti gmotne in druge možnosti za redno delo Uprave RS za zaščito in reševanje, 
zaključiti raziskovalne naloge, ki so v teku,
izvajati razvojno raziskovalne naloge, ki so usmerjene v izboljšanje ukrepov za zaščito in preprečevanje 
širjenja požarov ter razvojno sodobnih metod in tehnologij za izboljšanje požarne varnosti, kot tudi naloge, 
ki se nanašajo na pripravljenost, zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah.

4921 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za zaposlene v URSZR, ki se financirajo iz proračuna in se jim sredstva za plače določajo v 
skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju;

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

Kvantitativna izhodišča za planiranje plač za leto 2005 so bila navedena v Proračunskem priročniku za leti 2004 in 
2005. Izračuni pa so usklajeni tudi s kadrovskim načrtom MO in organov v sestavi za leto 2003, ki gaje odobril 
minister za obrambo dne 17.6.2003 in z sklepom Vlade RS št. 101-3/2003 z dne 22.5.2003.

4925 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana delovanje URSZR in ICZR predvsem za stroške, ogrevanja, zemeljskega plina, elektrike, 
komunalnih in telefonskih storitev, goriva za vozila, najemnin, sredstva za pisarniški in potrošni material, za 
zavarovanje opreme in sredstev, repetitorskega sistema in radijskih zvez ŽARE, zavarovalne premije za vozila in 
zavarovanje oseb. V skladu s pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju v MORS načrtujemo sredstva tudi za 
izredni študij delavcev, ki imajo sklenjeno pogodbo o izobraževanju ali jo bodo predvidoma sklenili.
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2. IzhodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Kot izhodišče za oceno potrebnih sredstev na tej proračunski postavki je ocena realizacije v letu 2003 ter predvidena 
poraba leta 2004.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki zagotavljajo izvajanje osnovnih nalog podprograma in ne pripadajo določenemu 
projektu.

4. Planirani indikatorji

Za zagotovitev nemotenega delovanja URSZR in ICZR kot izhaja iz točke 1.

5889 - Razvoj in raziskave

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planirajo za razvojno raziskovalno delo, ki bo usmeijeno v pripravo nalog v okviru ciljno raziskovalnih 
programov "Znanje za varnost in mir" ter "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006".

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

Tu so planirana sredstva za razpis novih raziskovalnih nalog ter nadaljevanje uresničevanja ciljnega raziskovalnega 
programa vartsva pred naravnimi in drugimi nesrečami in za dopolnjevanje obstoječih baz podatkov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izboljšanju ukrepov za zaščito in preprečevanje naravnih in drugih nesreč. Cilj je tudi 
zaključiti raziskovalne naloge, ki so že v teku ter razpisati nove v skladu s programi in uresničevanjem CRP v PND.

4. Planirani indikatorji

Izboljšanje ukrepov za zaščito in preprečevanje naravnih in drugih nesreč.

07031902 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih se izvajajo 
naslednje ključne naloge: izvajanje nalog sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, organiziranje sistema zvez, 
organiziranje, opremljanje in pripravljanje državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč, izdelava državnih načrtov 
zaščite in reševanja, izdelava programov izobraževanj in usposabljanj ter neposredno izvajanje določenih programov 
izobraževanj in usposabljanj, usmerjanje in usklajevanje pripravljenosti za delovanje ter sofinanciranje dejavnosti 
javnih reševalnih služb iz državne pristojnosti, zagotavljanje pogojev za delo poveljnika in Štaba CZ RS ter 

regijskih poveljnikov in štabov CZ, komisij za ocenjevanje škode in specializiranih enot.

2. Pravne podlage

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. 1. RS, št. 22/99, 
99/99, 102/2000,33/02,106/02),
Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur.l.RS, št. 15/00, 88/00 in popravek 
24/01),
Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah (Ur.l.RS, št. 42/00, 103/01),
Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur.l.RS, št. 45/97, 5/00), 
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l.RS, št. 3/02),
Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur.l.RS, št. 67/03).

3. Dolgoročni cilji podprograma

zagotavljati preventivno delovaje s ciljem preprečiti, odstraniti ali zmanjšati varnostno tveganje, 
vzdrževati pripravljenost za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, 
zagotavljati zaščitne ukrepe za zaščito prebivalstva ob naravnih in drugih nesrečah, 
zagotavljati izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah 
skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah.
spremljati in ocenjevati škodo po naravnih nesrečah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

nadaljevati izgradnjo osnovne podatkovne omrežne infrastrukture po vsej državi, 
razširitev omrežja sistema osebnega klica in nadaljevanje uvajanja snopovnega sistema radijskih zvez, 
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zagotoviti zadostna sredstva za sofinanciranje društev in drugih nevladnih organizacij oziroma njihovih 
operativnih enot za zaščito, reševanje in pomoč ter opremiti državne sile za zaščito, reševanje in pomoč z 
materialno tehničnimi sredstvi v skladu letnim načrtom izvajanja nacionalnega programa varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in s s programom opremljanja državnih enot CZ do leta 2009, 
oblikovati državne rezerve v skladu s programom državnih rezerv materialno tehničnih sredstev za zaščito, 
reševanj in pomoč.
realizirati vsa predvidena izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnim programom usposabljanja s 
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
izvesti poklicno izobraževanje gasilcev,
izdati revijo Ujma ter druge publikacije v skladu z načrtom, 
zagotavljati doseženo raven varstva pred požarom na Krasu.

5891 - Investicije v nakup opreme

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za naslednje aktivnosti: nakup zaščitne in reševalne opreme za državne enote za zaščito, 
reševanje in pomoč, dopolnitev in vzdrževanje državnih rezerv materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, 
preizkušanje in razvijanje opreme, obnova voznega parka za potrebe zaščite in reševanja.

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

Osnova za izračun predloga pravic porabe izhaja iz načrta nabav opreme in sredstev za državne rezerve in za 
opremljanje državnih enot CZ.

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za opremo, potrebno v primeru naravnih in drugih nesreč ter za opremljanje štabov, enot in 
služb Civilne zaščite na državni ravni.

4. Planirani indikatorji

Nakup opreme, potrebne v primeru naravnih in drugih nesreč ter opremljanje štabov, enot in služb Civilne zaščite 
na državni ravni.

5890 - Gradnje in adaptacije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za sledeče aktivnosti: sofinanciranje izgradnje vadbenega predora, investicijsko 
vzdrževanje in obnove objektov URSZR in ICZR ter objektov in poligonov za potrebe CZ in izpostav URSZR z 
regijskimi centri za obveščanje.

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

Osnova za izračun predloga pravic porabe je izdelan načrt gradenj in obnov objektov za ZIR.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena gradnji in vzdrževanju objektov za ZIR.

4. Planirani indikatorji

Gradnja in vzdrževanje objektov za ZIR.

5887 - Stroški operativnega delovanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru omenjene postavke se izvajajo naslednje aktivnosti: tekoče vzdrževanje objektov in materialno tehničnih 
sredstev, varstvo pred NUS in drugi zaščitni ukrepi, sofinanciranje gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje 
društev in drugih organizacij, zagotavljanje pogojev za delo poveljnika in Štaba CZ RS in regijskih poveljnikov in 
štabov CZ, komisij za ocenjevanje škode ter specializiranih enot, zagotovitev in vzdrževanje opreme in drugih 
telekomunikacijsko informacijskih sredstev ter opreme pri uporabnikih na državni in regijski ravni, vzdrževali in 
nadaljevali bomo razvoj Geografskega informacijskega sistema, zagotovili manjkajočo opremo in učna sredstva za 
izvajanje izobraževanj in usposabljanj ter opreme za redno dejavnost.

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

Kot izhodišče za oceno potrebnih sredstev je ocenjena poraba v letu 2003 in ocena porabe v letu 2004 ter plan 
pogodb za sofinanciranje gasilskih enot širšega pomena ter sofinanciranje društev in drugih organizacij.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje objektov in MTS, varstvo pred NUS, sofinanciranje gasilskih enot širšega 
pomena ter društev in drugih organizacij, zagotovitev pogojev za delo poveljnika in štaba CZ RS in regijskih 
poveljnikov in štabov CZ, zagotovitev opreme na državni in regijski ravni, zagotovitev manjkajoče opreme in učnih 
sredstev za izvajanje izobraževanj in usposabljanj in opreme za redno dejavnost.

4. Planirani indikatorji

Planirana sredstva bodo porabljena za vzdrževanje objektov in MTS, varstvo pred NUS, sofinanciranje gasilskih 
enot širšega pomena ter društev in drugih organizacij, zagotovitev pogojev za delo poveljnika in štaba CZ RS in 
regijskih poveljnikov in štabov CZ, zagotovitev opreme na državni in regijski ravni, zagotovitev manjkajoče opreme 
in učnih sredstev za izvajanje izobraževanj in usposabljanj in opreme za redno dejavnost.

5888 - Usposabljanje in izobraževanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za naslednje aktivnosti: usposabljanje pripadnikov enot in služb za zaščito, reševanje in 
pomoč, usposabljanje enote za hitre reševalne intervencije, uresničitev programa izdelave učnih sredstev, 
zagotovitev dopolnilnih usposabljanj delavcev URSZR, izvedba aktivnosti za predšolsko in šolsko mladino, tiskanje 
propagandnih materialov in gradiv (brošure) ter izdaja revije Ujma, izvedba državnih vaj, izvedba državnega 
preveijanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, Izvedba Sejma "Zaščita 2005”, 
izvedba svečanosti ob praznovanju dneva Civilne zaščite.

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

Kot izhodišče za oceno potrebnih sredstev nam služi poraba v letu 2003, ocena realizacije za leto 2004, načrtovane 
vaje, plan izobraževanj in delavnic v ICZR.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke želimo realizirati vsa predvidena izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnim 
programom usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izvesti poklicno izobraževanje 
gasilcev, izdati revijo Ujma in druge publikacije v skladu z načrtom ter izvesti ostale planirane aktivnosti.

4. Planirani indikatorji

Realizacija vseh predvidenih izobraževanj in usposabljanj v skladu z letnim programom usposabljanja s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izvedba poklicnega izobraževanja gasilcev , izdaja revije Ujma in 
drugih publikacij v skladu z načrtom ter izvedba ostalih planiranih aktivnosti.

2032 - Usposabljanje za požarno varnost Krasa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za zagotavljanje varstva pred požarom na Krasu.

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

Ocena stroškov za ustrezno delovno opremo in povračil stroškov dela.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Usposabljanje prostovoljcev za požarno varstvo na Krasu.

4. Planirani indikatorji

Zagotovljeno požarno varstvo na Krasu.

110 - Izobraževalni center IG

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se nahajajo sredstva ustvarjena z lastno dejavnostjo: prehrana, najemnine, nočnine, 
druge storitve ICZR. Tako ustvarjeni prihodki se porabljajo za redno dejavnost ICZR: plačilo elektrike, vode, 
komunalnih storitev in drugega posebnega materiala in storitev.

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

Izračuni porabe temeljijo na podlagi izračunov porabe preteklih let.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje pogojev za delovanje sistema zaščite in reševanja.
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4. Planirani indikatorji

Zagotavljanje pogojev za redno delovanje ICZR.

07031903 - Protipožarna varnost

1. Opis podprograma

Podprogram ureja namen porabe sredstev požarnega sklada iz naslova požarne takse in sofinanciranje dejavnosti 
zaščite, reševanja in pomoči, ki jo opravlja Gasilska zveza Slovenije (v nadaljevanju: GZS) na področju požarnega 
varstva v Republiki Sloveniji, Na podlagi zakona o varstvu pred požarom se sredstva požarne takse namenijo za 
sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom ter 
za izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom. Skladno z letnim programom dela GZS in določili 
zakona o gasilstvu in zakona o varstvu pred požarom se bodo izvajale naloge širšega pomena: izobraževanje in 
usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot, strokovno tehnične naloge varstva pred požarom, 
organizacijske in druge naloge, s katerimi se zagotavlja razvoj prostovoljnega gasilstva v RS in izdajanje strokovne 
literature o varstvu pred požarom.

2. Pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS, št. 71/93, 87/01),
Zakon o izvrševanju proračuna, Uredba o požarni taksi (Ur.LRS, 22/94,11/97), 
Poslovnik odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

3. Dolgoročni cilji podprograma

enakovreden razvoj in opremljanje osrednjih gasilskih enot, glede na potrebe v lokalnih skupnostih, 
izenačevanje materialne opremljenosti gasilskih enot v lokalnih skupnostih in načrtno posodabljanje 
zahtevnejše gasilske tehnike,
nadaljevanje izobraževanja in usposabljanja pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot in skrb za nadaljnji 
razvoj prostovoljnega gasilstva v Sloveniji.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

sofinanciranje požarne varnosti v lokalnih skupnostih, 
nabava in razdelitev opreme za potrebe gasilstva, 
izdelava raziskav na področju varstva pred požarom, 
sofinanciranje s področja požarne varnosti, 
nadaljevanje razvoja, izobraževanja in usposabljanja prostovoljnega gasilstva.

/

7645 - Gasilska zveza Slovenija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sofinanciranje Gasilske zveze Slovenije. Le-ta na področju gasilstva izvaja naloge v skladu 
z odločili Zakona o gasilstvu (Ur.l.RS, št. 71/93, 28 /00) in Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l.RS, št. 71/93, 
87/01).

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

Podlaga za sofinanciranje je lemi program aktivnosti in nalog Gasilske zveze Slovenije kot so: organizacijska 
dejavnost, preventivna dejavnost, usposabljanje, izdajanje strokovne literature.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Slovenije.

4. Planirani indikatorji

Letni program aktivnosti in nalog Gasilske zveze Slovenije

4791 - Požarni sklad

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za sofinanciranje požarne varnosti v lokalnih skupnostih, za 
nabavo in razdelitev opreme za potrebe gasilstva, izdelava raziskav na področju varstva pred požarom, 
sofinanciranje področja požarne varnosti.

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

Podlaga za delitev požarne takse so merila za delitev, pri čemer se upoštevajo naslednji kriteriji: število prebivalcev 
v lokalni skupnosti, velikost lokalne skupnosti, ogroženost lokalne skupnosti, število požarnih in drugih intervencij 
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v lokalni skupnosti v zadnjih dveh letih, število prostovoljnih in poklicnih gasilcev. Ključ delitve in merila sprejme 
in potrdi Vlada RS.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Cilj je opremljanje, izobraževanje in usposabljanje za protipožarno varnost.

4. Planirani indikatorji

Opremljanje, izobraževanje in usposabljanje za protipožarno varnost

07031904 - Mednarodno sodelovanje

1. Opis podprograma

Namen mednarodnega sodelovanja je na podlagi mednarodnega prava, mednarodnih konvencij in sporazumov ter v 
skladu z nacionalno zakonodajo, skupnimi interesi, načeli enakopravnosti in prijateljskih meddržavnih odnosov, 
razviti oziroma razširiti mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči, še posebej sodelovanje s 
sosednjimi državami ter državami v regiji, kijih povezujejo skupne nevarnosti naravnih in civilizacijskih nesreč. To 
zahteva dejavno sodelovanje s sosednjimi državami ter skupno delovanje v okviru mednarodnih integracij. 
Mednarodno sodelovanje je zasnovano na dvostranskih in večstranskih sporazumih, mednarodnih konvencijah ter 
listinah mednarodnih organizacij.

Mednarodna pomoč - namenjena je Mednarodnemu skladu - Fundaciji za razminiranje in pomoč žrtvam min. 
Mednarodni sklad je humanitarna ustanova, ki jo je ustanovila Vlada RS. Glavni cilj je zbirati sredstva za 
financiranje programa razminiranja in medicinske rehabilitacije žrtev min.

2. Pravne podlage

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri varstvu pred 
naravnimi in civilizacijskimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 11/95)
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri preventivi in 
medsebojni pomoči pri katastrofah ali težkih nesrečah (Ur.l.RS, št. 10/97)
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju pri varstvu pred 
naravnimi in civilizacijskimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 24/99)
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju in vzajemni pomoči 
pri naravnih in drugih nesrečah (Ur.l.RS, št 33/2000)
Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v 
"Mehanizmu Skupnosti za krepitev sodelovanja na področju civilne zaščite" (podpisan 28.11.2002) 
Deklaracije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v jugovzhodni Evropi v okviru 
Pakta stabilnosti za JVE (podpisana 5. 6.2002)

3. Dolgoročni cilji podprograma

članstvo v EU in NATO,
zagotavljanje kakovostnega bilateralnega in regionalnega sodelovanja,

- medsebojna podpora pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti držav za obvladovanje nesreč, 
zagotavljanje pogojev za sodelovanje slovenskih enot za zaščito in reševanje v mednarodnih humanitarnih 
in reševalnih akcijah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

sodelovati v aktivnosti EU in NATA na področju civilne zaščite in kriznega upravljanja, 
poglobiti sodelovanje s sosednjimi državami in državami v regiji, s katerimi nas povezujejo skupne 
nevarnosti,
razširiti aktivnosti v okviru Združenih narodov in v okviru Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo, 
nuditi humanitarno in reševalno pomoč v primeru velikih naravnih nesreč predvsem sosednjim državam in 
državam v regiji,
zagotavljati sredstva Mednarodnemu skladu - Fundaciji za razminiraje in pomoč žrtvam min za izvedbo 
razminiranj minskih polj na ogroženih območjih in medicinske rehabilitacije žrtev min.

2152 - Mednarodni sklad za odstranjevanje min

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mednarodni sklad je humanitarna ustanova, ki jo je ustanovila Vlada RS. Glavni cilj je zbirati sredstva za 
financiranje programa razminiranja in medicinske rehabilitacije žrtev min.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Med ustanovitelji Mednarodnega sklada - Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min je tudi Ministrstvo za 
obrambo, ki po sklepu Vlade RS za njegovo delovanje zagotavlja del finančnih sredstev (poleg Ministrstva za 
finance in Ministrstva za zdravje).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena financiranju programa razminiranja in medicinske rehabilitacije 
žrtev min.

4. Planirani indikatorji

Financiranje programa razminiranja in medicinske rehabilitacije žrtev min.

8833 - Mednarodno sodelovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za naslednje aktivnosti: URSZR intenzivno sodeluje z državami, s katerimi ima Slovenija 
sklenjene dvostranske sporazume na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (delovni obiski, skupne 
mednarodne vaje, tečaji, nudenje vzajemne pomoči). V prihodnje se bo sodelovanje še okrepilo v okviru zveze 
NATO, v aktivnostih Evropske unije in Organizacije združenih narodov. URSZR intenzivno sodeluje v Pobudi za 
pripravljenost in preventivo pred nesrečami Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo, aktivnosti potekajo tudi na 
področju civilno vojaškega kriznega načrtovanja Pobude ministrov za obrambo JV Evrope ter v okviru 
Srednjeevropske in Višegrajske pobude. Slovenske sile za zaščito, reševanje in pomoč sodelujejo v mednarodnih 
reševalnih akcijah, glede na zmogljivosti pa se zagotavlja tudi nujna humanitarna pomoč ob nesrečah.

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

Izračun predloga pravic porabe izhaja iz letnega načrta mednarodnih aktivnosti.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 želimo nadaljevati sodelovanje v mednarodnih aktivnostih, prizadevali si bomo razviti oziroma razširiti 
sodelovanje s sosednjimi državami in državami, ki jih povezujejo skupne nevarnosti. V prihodnje se bo okrepilo 
sodelovanje v okviru zveze NATO, Evropske unije in Organizacije združenih narodov. V primeru velikih naravnih 
nesreč bomo nudili mednarodno pomoč v silah in sredstvih o katerih pa odloča Vlada na predlog poveljnika CZ RS 
ali Ministrstva za obrambo.

4. Planirani indikatorji

Sodelovanje v mednarodnih aktivnostih in mednarodna pomoč.

07031901 - Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti

1. Opis podprögrama

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami skrbi za realizacijo inšpekcijskega 
nadzora nad izvajanjem predpisov oziroma spoštovanjem predpisov s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, varstva pred požarom, gasilstva in varstva pred utopitvami. Ključna naloga je tudi zagotavljanje pogojev 
za delovanje inšpektorata.

2. Pravne podlage

Pristojnosti in naloge Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so 
opredeljene z:

Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 64/94),
Zakonom o varstvu pred požarom (Ur.l.RS, št. 71/93, 87/01),
Zakonom o gasilstvu (Ur.l.RS, št. 71/93 in 28/00) in
Zakonom o varstvu pred utopitvami (Ur.l.RS, št. 44/00)
Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (Ur.l.RS, št. 56/02)
in drugimi predpisi.
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3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj nalog, ki jih izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
je učinkovito opravljanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, zakona o varstvu pred požarom, zakona o gasilstvu in zakona o varstvu pred utopitvami in drugimi 
predpisi, ki urejajo področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in področja varstva pred požarom z 
namenom zmanjšati število nesreč in njihovih posledic.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V skladu s Smernicami za izvajanje nalog Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in na 
podlagi programa dela bo Inšpektorat v skladu s predpisi nadziral sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter spremljal in analiziral stanje na tem področju.

Na področju varstva pred požarom bo izvajal nadzor nad:

načrtovanjem in izvajanjem preventivnih ukrepov za varstvo pred požarom po posameznih področjih 
oziroma dejavnostih, 
delovanjem gasilskih enot,
pooblaščenimi fizičnimi in pravimi osebami, ki opravljajo naloge varstva pred požarom, 
vodenjem evidenc in podatkov o požarih in eksplozijah.

Izdajal soglasja k osnutkom prostorskih ureditvenih načrtov, lokacijskim, gradbenim in uporabnim dovoljenjem ter 
enotnim dovoljenjem za gradnjo nad usklajenostjo projektne, tehnične in druge dokumentacije s predpisi o varstvu 
pred požarom.

Na področju zaščite in reševanja bo izvajal nadzor nad:

izvajanjem ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč, 
uporabo in vzdrževanjem zaklonišč, 
stanjem ocen ogroženosti, 
stanjem načrtov zaščite in reševanja, 
opravljanjem nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja, 
vodenjem podatkov, evidenc in zbirk podatkov o silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč ter o 
nesrečah in reševalnih intervencijah,
organiziranjem, usposabljanjem opremljanjem in stanjem pripravljenosti enot, služb in drugih operativnih 
sestavov ter organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, 
delovanjem javnih reševalnih služb in
usposabljanjem delavcev v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah.

Na področju varstva pred utopitvami bo izvajal nadzor nad:

usposabljanjem za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in nad usposabljanjem za tehnično 
potapljanje, 
razporejenimi potapljači,
organiziranostjo posameznih kopališč glede reševalcev iz vode in zagotavljanja predpisane reševalne 
opreme in sredstev,
organizacijami, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi in organizatorji dejavnosti v prostem času in 
prireditev na, v in ob vodi glede reševalcev iz vode in zagotavljanja predpisane reševalne opreme in 
sredstev, 
izposojevalnicami opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem času, 
gasilskimi in drugimi reševalnimi službami, ki so zadolžene za reševanje ljudi in plovil na celinskih vodah, 
izdajanje mnenj k obratovalnim dovoljenjem za naravna kopališča.

4951 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače delavcem, za dodatke, regres, povračila in nadomestila, sredstva za delovno 
uspešnost, nadurno delo in odpravnine delavcem. Sredstva so načrtovana za 68 zaposlenih, ki se financirajo iz 
proračuna in se jim sredstva za plače določajo v skladu z zakonom o razmerjih plač v državnih organih, javnih 
zavodih in v organih lokalnih skupnosti z upoštevanjem povprečne izhodiščne plače za leto 2005.

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

Kvantitativna izhodišča za planiranje plač za leto 2005 so bila navedena v Proračunskem priročniku za leti 2004 in 
2005. Izračuni pa so usklajeni tudi s kadrovskim načrtom MO in organov v sestavi za leto 2003, ki ga je odobril 
minister za obrambo dne 17.6.2003 in z sklepom Vlade RS št. 101-3/2003 z dne 22.5.2003.
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4955 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo tista finančna sredstva, s katerimi zagotavljamo kritje stroškov tekočega poslovanja. 
Na področju dela Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je to predvsem: 

pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, tiskarske storitve, strokovna literatura, časopisi in revije, 
knjige, reprezentanca, telefon, telefaks, poštnina, prevozni stroški in storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, 
registracije in tehnični pregledi vozil, zavarovalne premije za motoma vozila, izdatki za službena potovanja, 
najemnine za poslovne prostore, obratovalni stroški, stroški za usposabljanje in izobraževanje delavcev, stroški 
konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila po pogodbah o delu in za delo preko študentskega servisa, študij ob 
delu, ter plačilo za nezgodno zavarovanje inšpektorjev.

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev na omenjeni proračunski postavki so prednostno fiksni materialni stroški ter 
zakonske in pogodbene obveznosti, kot tudi realizacija v letu 2003.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki zagotavljajo izvajanje osnovnih nalog podprograma.

4. Planirani indikatorji

Z doslednim inšpekcijskim nadzorom nad izvajanjem predpisov in s tem uveljavljanjem preventivnih ukrepov se bo 
zmanjšalo število nesreč, še posebej požarov in nesreč z nevarnimi snovmi. Z rednim in učinkovitim inšpekcijskih 
nadzorom na področju varstva pred požarom in zaščite in reševanja je zagotovljena varnost državljanov in 
prebivalcev vse Slovenije.

2036 - Mednarodno sodelovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški mednarodnega sodelovanja predstavljajo tista finančna sredstva, s katerimi zagotavljamo kritje stroškov 
dnevnic za službena potovanja v tujini, hotelske usluge, stroške reprezentance in drugo. Na področju dvostranskega 
sodelovanja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami deluje v sodelovanju z 
Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, katera tudi načrtuje vse dogodke v letu 2005.

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev na omenjeni proračunski postavki so stroški službenih potovanj v tujino na 
področju mednarodnega sodelovanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki ne pripadajo določenemu projektu. Projekt je določen na Upravi Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje.

4. Planirani indikatorji

Poglobiti sodelovanje z državami s katerimi nas povezujejo skupne nevarnosti.

4959 - Oprema za redno dejavnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opremo za redno dejavnost predstavljajo vsi investicijski nakupi Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. V letu 2005 planiramo nakup: pisarniškega pohištva in opreme, računalnikov in programske 
opreme, oprema za hlajenje in ogrevanje ter telekomunikacijsko opremo.

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

Izhodišče za načrtovanje omenjenih sredstev je ocena obstoječega stanja in potreba po nabavi manjkajoče in 
zastarele opreme za nemoteno delovanje inšpektorata.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki zagotavljajo izvajanje osnovnih nalog podprograma in ne pripadajo določenemu 
projektu.
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4. Planirani indikatorji

Zà učinkovito in dosledno delo Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na 
področju varstva pred požarom in zaščite in reševanja je zelo pomembna ustrezna oz. manjkajoča 
telekomunikacijska, računalniška in programska oprema.

5892 - Stroški operativnega delovanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški operativnega delovanja predstavljajo tista finančna sredstva, s katerimi zagotavljamo kritje stroškov 
vzdrževanja in popravila službenih vozil, opreme in prostorov, tekoče vzdrževanje tehničnih sredstev, nakup novih 
vozil ter za usposabljanje zaposlenih za primer vojne.

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev na omenjeni proračunski postavki so prednostno predvideni stroški za vzdrževanje 
in nakup vozil, ter vzdrževanje druge opreme, usposabljanje zaposlenih za primer vojne, kot tudi realizacija v letu 
2003.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Inšpektorat bo v proračunskem letu 2005:

izvajal naloge spremljanja vseh vaj zaščite, reševanja in pomoči državnega in regijskega pomena in izdelal 
načrte spremljanja posameznih vaj in poročila o spremljanju vaj,

- izvajal redno dežurstvo - stalno dosegljivost inšpektoijev v posameznih izpostavah, 
zagotavljal kadrovske in materialno tehnične možnosti za pogoje dela inšpektorjev in drugih delavcev, 
izvajal usposabljanje in izobraževanje inšpektoijev, 
izvajal preventivne akcije z namenom preprečevanja naravnih in drugih nesreč, 
sodeloval v medresorskih in drugih strokovnih komisijah ter 
sodeloval pri drugih oblikah dela, pri pripravi nove zakonodaje.

4. Planirani indikatorji

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami načrtuje v letu 2005 opraviti skupaj 
28.000 nalog, od tega:

22.000 nalog na področju upravnih zadev in

6.000 nalog na področju inšpekcijskega nadzora.

Od tega načrtuje izdati 16.000 požarnih soglasij, opraviti 1.000 lokacijskih ogledov in obravnav, 4.800 tehničnih 
pregledov, sodelovati v 100 komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov, pri intervencijah ob požaru, eksploziji ali 
drugi nesreči pa sodelovati v 100 primerih.

Načrtuje 4.500 inšpekcijskih pregledov in izdati 1.400 inšpekcijskih ureditvenih odločb.

07021901 - Usposabljanje in obrambni sistem•

I. Opis podprograma

Poslanstvo podprograma Usposabljanje in obrambni sistem je zagotavljanje pogojev za uresničevanje temeljnih 
nalog vojaške obrambe v RS.

Temeljne naloge so:

priprave za izvajanje vojaške obrambe, ki vključujejo nadzor ozemlja, akvatoija in zračnega prostora, 
varovanje in obrambo določenih objektov;
izvajanje izobraževanja in usposabljanja;
zagotavljanje operativne pripravljenosti;
sodelovanje v zaščiti in reševanju;
sodelovanje v skupni obrambi z zaveznicami; 
zagotavljanje kadrovske rasti Slovenske vojske;
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zagotavljanje sposobnosti za neprekinjeno delovanje.

2. Pravne podlage

Pravne podlage za oblikovanje podprograma so naslednji dokumenti:
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS (Ur.l.RS, št 56/01),
Nacionalna strategija RS za vstop v NATO,
Obrambna strategija (Vlada RS, št. 820-00/2001-1 z dne 20.12.2001),
Akcijski načrt za članstvo v Natu,

- PARPRS
- IPPRS,

Zakon o obrambi in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Ur.l.RS, št 82/94, 44/97, 
87/97,13/98 - odi. US, 33/00-odI.US, 47/02 in 67/02),
Zakon o vojaški dolžnosti (Ur.l.RS, št. 108/02),
Zakon o materialni dolžnosti (Ur.l.RS, št. 87/01),
Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994
- 2003 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih 
razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994 - 2003,
Splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja Slovenske vojske.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Pravne podlage za oblikovanje podprograma so naslednji dokumenti:
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS (Ur.kRS, št. 56/01),
Nacionalna strategija RS za vstop v NATO,
Obrambna strategija (Vlada RS, št. 820-00/2001-1 z dne 20.12.2001),
Akcijski načrt za članstvo v Natu,

- PARP RS
- IPP RS,

Zakon o obrambi in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Ur.l.RS, št. 82/94, 44/97, 
87/97,13/98 - odi. US, 33/00-odl.US, 47/02 in 67/02),
Zakon o vojaški dolžnosti (Ur.l.RS, št. 108/02),
Zakon o materialni dolžnosti (Ur.l.RS, št. 87/01),
Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994
- 2003 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih 
razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994 - 2003,
Splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja Slovenske vojske.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni lemi izvedbeni cilji so:

do konca leta 2005 stopnjo vojaške usposobljenosti poveljstev in enot uskladiti s standardi in zahtevami 
poklicne vojaške organizacije,
uresničiti postavljene cilje povezljivosti in doseči cilje sil,
izvajati kakovostno TVSU, OVSU in dopolnilno vojaško usposabljanje po spremenjenih vsebinah, 
prilagoditev infrastrukture spremenjeni strukturi SV,
s spremenjeno strukturo zagotavljati naloge po nacionalnem in NATO programu.

5866 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za zaposlene v SV, ki se financirajo iz proračuna in se jim sredstva za plače določajo v 
skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

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

Kvantitativna izhodišča za planiranje plač za leto 2005 so bila navedena v Proračunskem priročniku za leti 2004 in 
2005. Izračuni pa so usklajeni tudi s kadrovskim načrtom MO in organov v sestavi za leto 2003, ki ga je odobril 
minister za obrambo dne 17.6.2003 in z sklepom Vlade RS št 101-3/2003 z dne 22.5.2003.

3504 - Plače - nove zaposlitve

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za plače 400 novo zaposlenih delavcev v Slovenski vojski. Po Zakonu o 
izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005 ta sredstva med letom prerazporejamo na redno plačno postavko SV 
sorazmerno z dejanskimi zaposlitvami.
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5867 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z materialnimi stroški Slovenska vojska zagotavlja osnovne pogoje za delovanje obstoječe strukture sil, kar se 
nanaša osnovne materialne pogoje za delovanje pripadnikov SV v okviru obstoječih infrastrukturnih objektov. 
Materialni stroški vključujejo tudi dejavnosti SV vezane na promocijo SV, na sredstvih za novačenje ter celovito 
skrb za profesionalnega pripadnika.

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

Kazalci za izračun predlogov pravic porabe so izračunani:

na podlagi dejanskih stroškov osnovnih energentov potrebnih za funkcionalno delovanje vojske v okviru 
infrastrukturnih objektov prilagojenih novi strukturi sil,
na podlagi povprečnih stroškov porabe osnovnega birotehničnega materiala,
na osnovi števila objektov ter njihove povprečne kvadrature za izvedbo čiščenja,
na osnovi potrebnih ocenjenih stroškov za izvedbo celovite promocije SV, ki bo dolgoročno zagotavljala 
prepoznavnost v okolju,
na osnovi potrebnih ocenjenih stroškov za novačenje, ki bodo omogočila izvedbo popolnitve strukture sil s 
poklicnimi pripadniki v zadostnem obsegu,
na osnovi srednjeročnega plana izdelave vojaško strokovne literature, potrebne za celovito usposabljanje, 
na podlagi številčnega stanja pripadnikov SV za izračun zavarovalnih premij.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Osnovana materialna zagotovitev delovanja enot SV - oskrba z osnovnimi energenti za celotno strukturo 
sil.
Zagotovitev osnovnih materialnih pogojev v okviru usposabljanja, štabnih oblik urjenja ter drugih vajah 
poveljstev, enot in zavodov v RS.
Zagotovitev osnovnih pogojev za izvedbo profesionalizacije iz načrta PROVOJ - vključujejo stroške za 
promocijo SV, za novačenje, za celovito skrb za pripadnika SV, izvedbo raziskav javnega mnenja ter drugih 
potrebnih študij.
Zagotovitev osnovnih materialnih pogojev v RS za integracijo v zvezo Nato.

4. Planirani indikatorji

100,% finančno pokritje nove prilagojene strukture sil,
povečati prepoznavnost SV v okolju,
v celovitem procesu profesionalizacije pridobitev potrebnega sestava profesionalne vojske, 
dvig motiviranosti in zadovoljstva pripadnikov stalne sestave, 
pridobitev potrebne učne literature za usposabljanje.

6969 - Investicije v temeljne razvojne programe obrambnih sil

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke zagotavljamo sredstva za odplačilo glavnic za TRP na podlagi Zakona o 
zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994 - 2003 in Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov 
obrambnih sil RS v letih 1994 - 2003,

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

Načrtovana sredstva temeljijo na amortizacijskem načrtu Ministrstva za finance.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Postavke ne spremljamo po projektih.

4. Planirani indikatorji

S sredstvi pridobljenimi na podlagi Zakona povečujemo bojne zmožnosti SV.

5901 - Centralna logistična oskrba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oprema za centralno logistično oskrbo je namenjena zagotovitvi sredstev za profesionalizacijo vojske, za nabavo 
učnih sredstev, za opremo rodov SV - izvrševanje partnerskih ciljev, za nabavo intendantskih sredstev, delavniške 
opreme in opreme za vzdrževanje streliva, telekomunikacijska sredstva.
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Ustrezna oprema centralno logistične oskrbe je potrebna za uspešno izvedbo profesionalizacije vojske, za izvajanje 
nalog v okviru mirovnih operacij in v okviru SV ter doseganju višje strokovne usposobljenosti poveljstev, enot in 
pripadnikov SV.

S sredstvi postavke vplivamo na bojne zmožnosti SV.

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

Izhodišča za načrtovanje so prilagojena strukturi sil, številu profesionalnih pripadnikov SV, materialna popolnjenost 
enot ter stanju sredstev in zalog.

Kazalci za izračun predlogov pravic porabe so izračunani na podlagi dejanskih cen, ki so na trgu trenutno in 
ugotovitev iz nabav preko javnih razpisov v preteklosti, ki so pomnoženi s potrebnimi količinami.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Učna sredstva: Sredstva so namenjena za nabavo učnih pripomočkov kot so trenažeiji, imitatorji ciljev, 
učne videokasete, učni filmi, preseki orožja in avdio video oprema za potrebe usposabljanja profesionalnih 
vojakov v Centru za usposabljanje potrebam v CVŠ.
Telekomunikacijska sredstva so namenjena za povečanje prenosnih zmogljivosti z radijskimi sredstvi, 
prenosnimi sistemi, telefonskimi sredstvi, podatkovno komunikacijsko opremo in naprave za kriptozaščito. 
Intendantska sredstva in oprema namenjena za nabavo: 
taborne opreme, 
opreme za centralno skladišče intendantske opreme v Rojah, 
skladišča intendantske opreme in učno vadbenih sredstev v FRS ter za skladišče v TZ.
transportne opreme za prenos hrane ter pribore za terenske kuhinje, obnovili bi obstoječo termo posodo v 
SV, kuhinjam SV bi zagotovili najnujnejšo opremo.
Sredstva vojaške policije: sredstva so namenjena za nabavo manjkajoče opreme VP za izvajanje operativnih 
nalog doma in v tujini ter nalog na mirovnih misijah.
VLZO sredstva: sredstva bodo namenjena za nabavo predpisane opreme v 15.BRVL. Kupili naj bi se jopiči 
za preživetje in pilotske čelade. Z načrtovanimi sredstvi bi zagotovili tudi radijsko vodeni model letala za 
potrebe zračne obrambe.
Mornariška sredstva: sredstva so namenjena za nakup sonaijev.
Inženirijska sredstva: sredstva za nabavo inženirskih sredstev bodo namenjena za najnujnejšo popolnitev z

. inženirijskimi sredstvi ter zamenjavi dotrajane opreme.
Z nabavo sredstev RKBO bomo nabavili komplete za označevanje KONZ-a.
Športna in gorniška sredstva: sredstva bodo namenjena za potrebe opremljanja športnih reprezentanc SV, za 

nabavo športnih naprav in rekvizitov (fitnes naprave za Vipava, FRS, Celje, Maribor) za potrebe projekta 
PROVOJ, za zanavljanje gorniških sredstev in nabavo gorniške opreme ter za zagotovitev opreme padalski 
reprezentanci SV.
Delavniška oprema in oprema za vzdrževanje streliva: sredstva bodo porabljena za opremo delavnice vozil, 
orožarske delavnice ter orožaijev in nabavo prenosnega video mikroskopa za pregledovanje streliva. 
Varšavska pobuda: sredstva so namenjena za kritje dajatev za uvoz opreme po varšavski pobudi.
Vozila: sredstva so namenjena za nakup vozil za potrebe protakulamih dolžnosti SV doma in v tujini ter 
zagotovitev administrativnih potreb doma.

4. Planirani indikatorji

Glede na materialno formacijo SV, glede na potrebe enot in poveljstev SV za leto 2005 bomo zagotovili nujno 
opremo za ohranjanje operativnih sposobnosti in delno izboljšanje bojnih sposobnosti SV.

5902 - Konstrukcije in infrastruktura

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrt vsebuje naloge vezane na gradnjo, rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje določenega omrežja 
nepremičnin, stalnih instalacij in konstrukcij (objektov) za potrebe delovanja Slovenske vojske v miru, pripravah 
na mirovne operacije, mobilizacijo in vojno. V okviru dejavnosti postavke prioritetno zagotavljamo sredstva za 
dejavnosti:

prilagajanje vojaške infrastrukture spremembam strukture in obsega SV, 
zagotovitev pogojev varovanja nepremičnin v uporabi SV, 
ohranjanje funkcionalne uporabnosti perspektivne vojaške infrastrukture.

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

Izračuni predlogov pravic porabe za področje investicij v vojaško infrastrukturo temeljijo na naslednjih izhodiščih: 

struktura in obseg SV, 
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finančni načrt projekta PROVOJ za 2004 in 2005 kot osnova za prehod na profesionalno vojsko 
dopolnjeno s pogodbeno rezervo, 
priprave na vstop v NATO,
načrt investicijskih vlaganj ekspertne skupine HACCP za ureditev obratov prehrane v SV, 
veljavni civilni varstveni standardi ter predpisi s področja gradenj in prostorskega plana, varstva pred 
požari, varstva okolja in varstva pri delu,

" - spisek poslovnega premoženja MORS v uporabi za potrebe Slovenske vojske.
koncepti, kriteriji in študije potreb po prilagoditvi vojaške infrastrukture civilnim standardom in 
zakonodaji, vojaškim standardom ter oceni stanja vojaške infrastrukture v uporabi Slovenske vojske.

Finančni kazalci vlaganj SV v investicije v gradnje, rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje kažejo na stagnacijo 
sredstev za te namene v letih 1995 do 2002 na nominalni vrednosti do 200 mio SIT letno. Sredstva niso zadoščala 
za osnovne potrebe prestruktuiranja SV in ohranjanja funkcionalne uporabnosti vojaške infrastrukture (investicijsko 
vzdrževanje) Šele v letu 2003 smo zagotovili povišanje načrtovanih namenskih sredstev za investicije na rang 650 
mio SIT, kar pa ne zadošča za izvedbo nalog preoblikovanja SV, ki so povezane z gradnjo, predvsem pa 
rekonstrukcijo objektov. V letu 2005 moramo zagotoviti porast sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov 
obenem pa predvsem z rekonstrukcijami v obstoječo infrastrukturo zagotoviti pogoje za preoblikovanje Slovenske 
vojske. Investicije v gradnje bomo izvajali samo na namenskih objektih za nastanitev vojakov izven delovnega 
časa in objektov za usposabljanje.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ključni načrtovan projekt predstavlja izgradnja nastanitvenega objekta za bivanje vojakov izven delovnega časa v 
območju vojašnice Franc Rozman Stane. Objekt cenovnega ranga 700 mio SIT bo zagotovil nastanitev za 160 
vojaških oseb.

Struktura načrtovanih projektov v načrtu je :

Prilagoditev infrastrukture profesionalizaciji SV, ki obsega izgradnjo in rekonstrukcijo objektov za potrebe 
bivanja profesionalnih vojakov izven delovnega časa, vadbenih objektov in objektov za potrebe duhovne 
oskrbe
Prilagoditev objektov za pripravo hrane na zahtevah HACCP na osmih lokacijah SV
Dokončanje tehničnega varovanja najpomembnejših objektov SV in izvedbo omrežne povezave vseh 
objektov v sistem
Ureditev varnostnih con na lokacijah PEZ SV - 35 lokacij
Gradnje in rekonstrukcije objektov za potrebe vzdrževanja oklepnih bojnih vozil, objekta za podporo 
usposabljanja na Osrednjem vadišču SV v Postojni, obnovo objektov za izvajanja programa kinologije v SV 
ter nadaljevanje posodabljanja TK in računalniškega omrežja na lokacijah SV
Ohranjanje funkcionalne uporabnosti vojaške infrastrukture s poudarkom na investicijskem vzdrževanju 
streh, transformatorjev, kotlovnic in drugih vitalnih objektov za podporo delovanja vojaške infrastrukture 
Pridobivanje projektov in dovoljenj za gradnjo za načrtovane gradnje ter izdelavo lokacijskih načrtov 
prostorskih kompleksov v uporabi SV s prioriteto na lokacijah letališča Cerklje in vojašnice Franc Rozman 
Stane.

4. Planirani indikatorji

Planirani indikatorji so:

pridobitev dveh objektov za bivanja profesionalnih vojakov izven delovnega časa, rekonstrukcije prostorov 
v vojašnicah za potrebe duhovne oskrbe,
izgradnjo vadbenega centra na Osrednjem poligonu SV Postojna in s tem zagotavljanje pogojev za terensko 
usposabljanje in bivanje za enote do ranga bataljona, 
obnovo objektov za oskrbo - kuhinj in jedilnic v večini vojašnic,
dokončanje vgradnje tehničnega varovanja v objektih SV ter varnostnih con v objektih na 25 lokacijah in s 
tem ustvarjenje pogojev za zmanjšanje fizičnega obsega stražarske službe ter zagotovitev varovanja 
skladno z NATO standardi, obnovo dotrajanih objektov za izvajanja programa kinologije in vzreje 
službenih psov SV,
pridobivanje projektov in dovoljenj za gradnjo za načrtovane gradnje ter izdelavo lokacijskih načrtov 
prostorskih kompleksov v uporabi SV s prioriteto na lokacijah letališča Cerklje in vojašnice Franc Rozman 
Stane,
ohranjanje funkcionalne uporabnosti vojaške infrastrukture s poudarkom na investicijskem vzdrževanju 
streh, transformatorjev, kotlovnic in drugih vitalnih objektov za podporo delovanja Slovenske vojske na 
lokacijah po prioriteti določeni v načrtu.
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2156 - Nakup streliva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N okviru proračunske postavke nabava streliva zagotavljamo količine streliva 22 popolnjevanje predpisanih bojnih 
kompletov za izvajanje bojnih nalog ter za izvajanje predpisanih postopkov usposabljanja pripadnikov Slovenske 
vojske.

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

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni so naslednja:

mednarodne obveznosti,
materialna formacija poveljstev in enot,
plan opremljanja,
zaloge streliva,
pregled rezultatov kakovosti streliva (analiza stabilnosti smodnikov posameznih serij), 
količine in struktura bojnega kompleta,
načrti usposabljanja,
minimalne in/ali optimalne količine za naročilo,
minimalno število serij (LOT).

Kazalci uspešnosti so naslednji:

doseganje načrtovane popolnjenosti (kvantitete in kvalitete) bojnega kompleta:
o naboj 9x 19 navadna krogla - 100%,
o naboj 12.7x99 4M33/1M17 (4 pancimo zažigalna krogla/1 označevalna krogla) - 100%,
o naboj 40x53 HEDP-SD - 80%,

zagotavljanje kvantitete in kvalitete streliva za izvajanje procesa usposabljanja (6mm, 5.6xl5mm, 9xl9mm, 
12.7x99mm, 40x53mm),
obvladovanje streliva:
vzdrževanje in periodično prevajanje streliva, 
minimalno število proizvodnih serij (<5), 
spremljanje življenjske dobe (zanesljivosti delovanja) streliva.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti, ki so odvisni od procesa nabave zadevnega streliva so naslednji:

- usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske,
projekti opremljanja in uvajanja: VALUK, BOJEVNIK, STRELIVO,
sodelovanje Slovenske vojske v mednarodnih operacijah, 
ešaloniranje streliva,
vzdrževanje oborožitve (kontrolno tehnična streljanja), 
sodelovanje pripadnikov Slovenske vojske v mednarodnih športnih tekmovanjih.

4. Planirani indikatorji

Z realizacijo nabave streliva:

9x19mm - 2.300.000 kos,
12.7x99mm - 330.000 kos,
40x53mm -15.600 kos

bodo dosežene letne potrebe bojnega streliva za proces usposabljanja (9xl9mm - 432.000 kos, 12.7x99mm - 33.000 
kos, 40x53mm - 650 kos) za obdobje 2005-2007 ter dosežena 100% bojna popolnjenost za strelivo kalibra 9mm in 
12.7mm in 75% popolnjenost za strelivo kalibra 40mm.

Z realizacijo nabave streliva:

5.6xl5mm- 300.000 kos in
6mm-100.000 kos

bodo v letu 2005 zagotovljene količine streliva za izvajanje predpisanih postopkov usposabljanja pripadnikov 
športne enote Slovenske vojske in za sodelovanje v mednarodnih tekmovanjih.

4236 - Sofinanciranje organizacije slovenskih častnikov in drugih neprofitnih 

organizacij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke zagotavljamo sredstva za sofinanciranje organizacije slovenskih častnikov in drugih 
neprofitnih organizacij.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Zagotavljanje sredstev temelji na letnem prispevku MORS.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Postavke ne spremljamo po projektih.

4. Planirani indikatorji

Pozitivno prispevati k ugledu in prepoznavnosti vojaškega poklica v širšem okolju.

5893 - Stroški operativnega delovanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški operativnega delovanja so namenjeni zagotovitvi ustreznih pogojev za delo in izvajanje nalog poveljstev, 
zavodov, enot in pripadnikov SV, doseganju normativov, ki jih predpisuje Zakon o varstvu pri delu in 
okoljevarstveni predpisi.

Ustrezna oprema za redno dejavnost ni samo potrebna za uspešno izvajanje nalog v. okviru SV, ampak je tudi 
pomemben motivacijski dejavnik, ki ugodno vpliva na kvalitetno in strokovno izvedbo vseh aktivnosti.

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

Izhodišča za načrtovanje je prilagojena struktura sil, število profesionalnih pripadnikov SV, materialna popolnjenost 
enot ter stanje sredstev in zalog.

Kazalci za izračun predlogov pravic porabe so izračunani na podlagi dejanskih cen, ki so na trgu trenutno in 
ugotovitev iz nabav preko javnih razpisov v preteklosti, ki so pomnoženi s potrebnimi količinami.

Izhodišče za nabavo bojnih uniform temelji na številu novo zaposlenih profesionalnih vojakov (600 kpl), za 
opremljanje prostovoljne rezerve in za zanavljanje opreme za dosedanje pripadnike SV na podlagi Navodila 
o pripadanju in rokih uporabnosti uniform in osebne opreme. Upoštevali smo razpoložljive zaloge v SV in 
dolgoletne izkušnje pri zagotavljanju uniform.
Izhodišča za nabavo službenih uniform temelji na uvedbi nove uniforme (6200 kpl) za vse pripadnike stalne 
sestave SV, ki jim ta uniforma glede na Pravilnik o uniformah SV pripada in na rednem popolnjevanje s 
slovesnimi uniformami (50 kpl) kot tudi na zanavljanju uniform gardne enote (150 kpl) in vojaškega 
orkestra, na podlagi lanskih pogodb in letošnje nabave testne količine novih uniform.

- Izhodišča za nakup nove računalniško programske, strojne in komunikacijske opreme temeljijo na 
iztrošenosti obstoječe opreme.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Oprema za redno dejavnost: sredstva so namenjena zagotovitvi kovinskih garderobnih omar za hrambo 
opreme na novo zaposlenih profesionalnih vojakov.
Z nabavo ognjevarnih kovinskih omar bomo v letu 2005 zadostili potrebam za hrambo zaupnih 
dokumentov.
Ostala sredstva so namenjena za zanavljanje opreme za redno dejavnost za potrebe poveljstev in enot SV, 
za nabavo instrumentov Orkestra SV in za nakup sredstev v primeru razlitja nevarnih tekočin - lovilne 
posode ter namenski zabojniki z granulatom.
Oprema za zaščito in varstvo pri delu: sredstva so namenjena za nabavo zaščitnih sredstev, ki so predpisana 
z zakonom o varstvu pri delu. Namenjena so za opremo vzdrževalcev streliva, delavce v akumulatorskih 
delavnicah, osebje v kuhinjah, radarske tehnike, zdravstveno osebje, skladiščnike, delavce v delavnicah SV. 
15. BRVL vojaškega letalstva potrebuje predpisano pilotsko zaščitno opremo.
Računalniška programska, strojna in komunikacijska oprema: povečali bomo pokritost funkcijskih področij 
s programskimi rešitvami s 17% na 50% delovnih procesov PINK. Sredstva so namenjena tudi za nakup 
strojne opreme in izpeljavo projektov vezanih na informatizacijo ključnih procesov potrebnih za delovanje 
SV.
Kartografski sistem obrambe in zaščite: sredstva so namenjena za izdelavo kart 1:50.000 in 1:100.000. 
Potrošna učna sredstva: sredstva so namenjena za nabavo vseh vrst tarč in ostalih potrošnih učnih sredstev 
za zagotovitev potreb usposabljanja pripadnikov SV .
Strelivo in MES za usposabljanje: s sredstvi bomo zagotovili prehod na kontinuirano porabo v smislu 
porabe količin pred potekom roka uporabnosti in nabave povečanih količin sredstev, ki zaradi premajhnih 
serij povečujejo ceno. Načrtovane količine so usklajene z načrti usposabljanja in dosedanjimi podatki letne 
porabe in prilagojene prehodu na usposabljanje predvsem profesionalni strukturi vojakov.
Bojne uniforme: s sredstvi bomo zagotovili artikle bojne uniforme za vse nove pripadnike SV, za 
opremljanje prostovoljne rezerve in za zanavljanje opreme za dosedanje pripadnike SV. Glede na zaloge 
nam primanjkuje določenih velikostnih številk in nepremočljivih oblačil, zato bo težišče nabave na 
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zagotavljanju manjkajočih velikostnih številk posameznih artiklov in nepremočljivih oblačil kot tudi 
artiklov kateri imajo krajši rok trajanja in večjo stopnjo obrabe.
Artikli za posadke oklepnih vozil so namenjeni predvsem za udeležence mirovnih misij v tujini, artikli 
pripadnikov letalskih enot pa so naročeni že v letu 2003 (dvoletna pogodba) in šele s kompletno dobavo 
bomo zadostili potrebam 15.BRVL. Skupina artikli ostalih enot zajemajo potrebe pripadnikov mirovnih 
misij in VP.
Službene, slovesne in ostale uniforme: s sredstvi bomo zagotovili nabavo nove službene in slovesne 
uniforme za vse pripadnike stalne sestave SV, ki jim ta uniforma na podlagi Pravilnika o uniformah SV 
pripada, kot tudi za popolnjevanje oskrbovalnega centra Šentvid. Uniforme za pripadnike gardne enote 

menjamo v kompletu vsake dve leti, saj morajo biti glede na namen uporabe enako rabljene in primernega 
izgleda.

4. Planirani indikatorji

Glede na materialno formacijo SV in kriterije pripadanja intendantske opreme in potrošnega materiala SV ter glede 
na potrebe enot in poveljstev SV za leto 2005 bomo zagotovili osnovno opremo za operativno delovanje.

5895 - Usposabljanj^ stalne sestave

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Usposabljanje stalne sestave predstavlja pripravo pripadnikov SV za opravljanje novih dolžnosti na katere bodo 
razporejeni in za izboljšanje kvalitete opravljanja delovnih nalog na delovnem mestu, tako v vojni kot v miru. 
Usposabljanje stalne sestave zagotavlja kontinuirano pridobivanje vojaških poklicnih kvalifikacij, dopolnjevanje 
znanj in obvladovanje veščin ter ohranjanje in razvijanje sposobnosti za opravljanje vojaške dolžnosti. V delu 
usposabljanje zajema tudi usposabljanje poveljstev in enot.

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

Za izhodišče smo vzeli:

potrebe SV po usposabljanju stalne sestave, ki izhajajo iz potreb profesionalizacije SV,
- potrebe po premeščanju kadra,

odpravi pomanjKljivosti na področju usposobljenosti kadra, 
obveznostih, kijih morajo izpolnjevaniti enote in poveljstva SV.

Pri izračunu finančnih sredstev smo se naslanjali na obseg finnčnih sredstev porabljenih v preteklih letih. Kazalci na 
katerih temeljijo izračuni so: povečanje števila poklicnih vojakov, stagniranje števila častniškega in podčastniškega 
kadra, ustreznosti usposobljenosti kadra za opravljanje nalog na delovnem mestu, povečanje potreb po častnikih in 
podčastnikih za delo v tujini ter povečanega angažiranja enot SV za opravljanje nalog v tujini.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Usposabljanje posameznikov v tujini

V tujino bomo pošiljali le tiste pripadnike SV, ki so predvideni za delo v tujini ali na znanstveno-izobraževalnem 
področju oziroma je izvedba usposabljanja v SV neracionalna.

Usposabljanje posameznika v SV

Tu bomo izvajali vse predpisane vrste štabnih tečajev.

Usposabljanje na delovnem mestu

Vse enote in poveljstva oziroma odgovorni za razvoj posameznih podrčij bodo izvajali usposabljanje svojih 
pripadnikov na delovnem mestu. Težišče je na izvajanju eno ali več dnevnih usposabljanj. Težišče usposabljanj je na 
dvigu kvalitete opravljanja del in nalog na delovnem mestu.

Praktične oblike usposabljanja enot in poveljstev - doma

Tu bomo izvajali usposabljanje pehotnih bataljonov ter enot rodov. Vsako leto se praktične oblike usposabljanja 
zaključijo z vajo bojne pripravljenosti.

Praktične oblike usposabljanja enot in poveljstev - tujina

Na tem področju bo SV z različnimi kontingenti sodelovala na 11 -ih mednarodnih vajah.

Temeljno, osnovno usposabljanje v CU

S tem usposabljanjem SV usposablja kandidate za poklicne vojake, da lahko usposobljeni opravljajo svoje naloge v 
SV.

Športna dejavnost

Na tem področju se bo orgniziralo različne športne prireditve v SV in v sodelovanju z civilnimi organizacijami. 
Namen teh aktivnosti je izbolšati psihofizično pripravljenost pripadnikov SV.
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4. Planirani indikatorji

Usposabljanje posameznikov v tujini - DVSIU

V tujino bomo na tovrstne oblike usposbljanj pošiljali okoli 340 oseb letno od tega na nadaljevalno DVSIU 10 oseb 
in na druge oblike usposabljanja do 330 oseb, kar je enako kot doslej.

Usposabljanje posameznika v SV- DVSIU

Na nadaljevalno DVSIU bomo napotili v letu 2005 do 140 pripadnikov SV. Na druge oblike pa bomo poslali do 600 
oseb.

Usposabljanje na delovnem mestu

Usposabljanje mora zajeti vse enote in posameznike. Posameznik mora biti na usposabljanju najmanj 80 ur letno.

Praktične oblike usposabljanja enot in poveljstev - doma

Uspešnost usposabljanja se bo merila na podlagi ocen, ki jih bodo enote dobile na vaji bojne pripravljenosti in 
drugih ocenjevanjih enot.

Praktične oblike usposabljanja enot in poveljstev - tujina

Na tem področju bo SV z različnimi kontingenti sodelovala na 11 mednarodnih vajah.

Temeljno, osnovno usposabljanje v Centru za usposabljanje.

Leta 2005 bomo usposobili do 450 kandidatov za poklicne vojake.

Športna dejavnost

Povečali bomo število pripadnikov SV, ki redno sodelujejo na športnih prireditvah.

5897 - Usposabljanje vojakov na služenju vojaškega roka

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Usposabljanje vojakov na služenju vojaškega roka predstavlja izvedbo usposabljanja vojakov, ki se bodo odločili 
prostovoljno služiti vojaški rok.

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

Kazalci za usposabljanje vojakov na služenju vojaškega roka so izračunani na podlagi dejanskih stroškov na vojaka, 
ki nastanejo v času izvajanja usposabljanja. Izračuni osebnih prejemkov vojakov prostovoljcev so opredeljeni v 
Uredbi o prostovoljnem služenju vojaškega roka.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

usposabljanje vojakov: usposabljali bomo vojake, ki se bodo odločili prostovoljno služiti vojaški rok 
prehrana vojakov: zagotovili bomo prehrano vojakom, ki se bodo odločili prostovoljno služiti vojaški rok

4. Planirani indikatorji

Z izvedbo usposabljanja vojakov, ki so se odločili prostovoljno služiti vojaški rok želimo sprejeti in zadolžiti z 
opremo do 500 vojakov prostovoljcev po programu za usposabljanje vojakov prostovoljcev.

5896 - Usposabljanje vojnega sestava Slovenske vojske

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Usposabljanje vojne sestave SV predstavlja izvedbo usposabljanja vojne sestave SV in sicer usposabljanje 
pripadnikov pogodbene rezerve v obsegu, ki je opredeljen s pogodbo (30 dni) ter razdolžitev pripadnikov obvezne 
rezerve.

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

Kazalci za pogodbeno rezervo so izračunani na podlagi dejanskih stroškov na pripadnika pogodbene rezerve, ki 
nastanejo v času izvajanja usposabljanja, ter stroškov, ki pripadajo pripadniku pogodbene rezerve po pogodbi;

Kazalci za obvezno rezervo so izračunani na podlagi dejanskih stroškov na pripadnika obvezne rezerve, ki nastanejo 
v času razdolževanja opreme.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Usposabljanje pogodbene rezerve: usposabljanje pripadnikov vojne sestave SV, ki so z MORS sklenili pogodbo;

Razdolževanje obvezne rezerve: razdolževanje pripadnikov obvezne rezerve, kijih zaradi zmanjševanja številčnega 
stanja kličemo le še na razdolževanje opreme.
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4. Planirani indikatorji

Izvajati usposabljenost do 684 pripadnikov pogodbene rezerve ter razdolžiti 3000 pripadnikov obvezne rezerve iz 
ukinjenih vojnih enot.

5894 - Vojaško šolstvo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vojaško šolstvo je namenjeno vojaško strokovnemu izobraževanju in usposabljanju častnikov, podčastnikov, 
vojakov, vojaških uslužbencev in civilnih oseb v Slovenski vojski ter doseganju višje kvalitete strokovne 
usposobljenosti pripadnikov SV.

V Centru vojaških šol izvajamo osnovno, dopolnilno in dodatno usposabljanje in izobraževanje pripadnikov SV.

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

Kazalci za izračun predlogov pravic porabe so izračunani:

na podlagi dejanskih stroškov na kandidata, ki nastanejo v času izvajanja posameznega usposabljanja 
(prehrana, prevozi, gradivo, pisarniški material, avtorski honorarji, porabljeno strelivo..) in se pomnožijo s 
številom kandidatov na usposabljanju.
cena pedagoške ure profesorja določena v Ceniku honorarjev za pedagoško delo v MORS, ki ji prištejemo 
še druge dejanske materialne stroške na kandidata, ki nastanejo v času trajanja posameznega tečaja (za 
tečaje, ki se izvajajo v Šoli za tuje jezike).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izvajanje osnovnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja:
Šola za častnike: usposabljanje kandidatov redne generacije, kandidatov ŠČVE, kandidatov za višje vojaške 

uslužbence in kandidatov izredne generacije,
Šola za podčastnike: usposabljanje kandidatov redne generacije, izredne generacije in nižjih vojaških 

uslužbencev;

Izvajanje dopolnilnega nadaljevalnega usposabljanja:

Poveljniško štabna šola: usposabljanje častnikov na štabnem, višje štabnem in general štabnem tečaju in 
usposabljanje podčastnikov na Štabnem tečaju za podčastnike;

Izvajanje dopolnilnega funkcionalnega usposabljanja:

Poveljniško štabna šola: usposabljanje kandidatov na tečaju za poveljnike bataljonov in kandidate na tečaju 
za pripravo poveljstva bataljona za bojevanje v tujini,
Šola za podčastnike:usposabljanje kandidatov na tečaju za vodne podčastnike.

Izvajanje dodatnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja:

usposabljanje kandidatov za inštruktor športa I in inštruktor športa II, 
obnavljanje licence za učitelje smučanja, 
izvajanje delavnic na področju vojaške didaktike, vojaškega prava in vojaške zgodovine za enote SV, 
usposabljanje izvajalcev usposabljanja pogodbene rezerve, 
usposabljanje izvajalcev usposabljanja vojakov stalne sestave, 
izvajanje osnovnih in nadaljevalnih tečajev vojaškega smučanja in gorništva in seminarje za obnovitve 
licenc vojaškega gorništva in vojaškega alpinizma.
izvajanje tečajev angleškega jezika za dosego STANAG 1110, STANAG 2221, STANAG 3332/3333, 
izvajanje tečajev nemškega jezika 1 in 2, .
izvajanje začetnega in nadaljevalnega tečaja francoskega jezika,
izvajanje tečajev angleškega jezika po modulskem pristopu,
izvajanje tečaja angleškega jezika Priprava na izpit,
izvajanje tečajev angleškega jezika za tuje častnike in tuje učitelje,
izvajanje tečajev angleškega jezika za bojevanje v tujini, 
izvajanje delavnic po Programu dela z ljudmi

4. Planirani indikatorji

v Šoli za častnike bo zaključilo usposabljanje 30 častnikov 13. redne generacije, 30 kandidatov ŠČVE in 27 

častnikov izredne generacije,
v Šoli za podčastnike bo zaključilo usposabljanje 60 podčastnikov 19. redne generacije in 30 nižjih vojaških 

uslužbencev,
začeli bomo z usposabljanjem 30 kandidatov 14. redne generacije ŠČ, 30 kandidatov za višje vojaške 
uslužbence in 60 kandidatov 20. redne generacije ŠPČ.
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v Poveljniško štabni šoli bomo usposobili 35 častnikov na 9. in 10 štabnem tečaju, 15 častnikov na 7. višje 
štabnem tečaju in 20 podčastnikov na 4. štabnem tečaju za podčastnike.
začeli bomo z usposabljanjem častnikov na 8. višje štabnem tečaju in častnikov na 4,general štabnem 
tečaju.
v PŠŠ bomo usposobili do 10 kandidatov na tečaju za poveljnike bataljonov in do 30 kandidatov na tečaju 

za pripravo poveljstva bataljona za bojevanje v tujini,
v ŠPČ bomo usposobili do 30 kandidatov na tečaju za vodne podčastnike.
usposabljanje bo zaključilo do 100 inštruktoijev športa I in do 60 inštruktorjev športa II, do 10 učiteljev 
smučanja bo obnovilo licence za učitelje smučanja,
usposabljanje bo zaključilo do 60 izvajalcev usposabljanja pogodbene rezerve in do 70 izvajalcev 
usposabljanja vojakov stalne sestave,
80 pripadnikov enot SV bo zaključilo začetni tečaj angleškega jezika in doseglo stopnjo STANAG 1110,40 
pripadnikov bo doseglo stopnjo STANAG 2221, do 48 tujih in domačih slušateljev pa bo zaključilo 
intenzivni tečaj angleškega jezika in doseglo stopnjo STANAG 3332/3333.
Zaključili bomo tečaj nemškega jezika 1 in 2(do 24 kandidatov) in začetni in nadaljevalni tečaj francoskega 
jezika (do 36 kandidatov),
začeli bomo z izvajanjem tečajev angleškega jezika za dosego STANAG 1110 (80 kandidatov), STANAG 
2221 (do 40 kandidatov), nemškega jezika 1 in 2(do 24 kandidatov) in začetnega in nadaljevalnega tečaja 
francoskega jezika (do 36 kandidatov),
izvajali in zaključili bomo tečaje angleškega jezika po modulskem pristopu (do 1-4 kandidatov) in tečaj 
angleškega jezika Priprava na izpit (do 2x10 kandidatov),
izvedli bomo tečaje angleškega jezika za tuje častnike in tuje učitelje in tečaje angleškega jezika za 
bojevanje v tujini (do 300 vojakov, 80 podčastnikov in 30 častnikov).

5900 - Vzdrževanje MTS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje MS je namenjeno ohranjanju zanesljivosti MS in s tem zagotavljanju sposobnosti, da pri predpisanih 
pogojih uporabe ta delujejo v mejah predpisanih časovnih in eksploatacijskih norm.

S tem je zagotovljena funkcionalna brezhibnost MS, ki omogoča izvedbo nalog enotam SV v miru, v okviru 
mirovnih operacij in v primeru vojnih razmer.

Materialna sredstva, ki niso funkcionalno brezhibna, se v SV ne smejo uporabljati. V vojnih rezervah so lahko le 
tehnično brezhibna ustrezno pregledana in pravilno zaščitena oz. konzervirana MS.

V SV zagotavljamo izvedbo vzdrževanja z lastnimi vzdrževalnimi kapacitetami, kjer je to mogoče, in pri zunanjih 
izvajalcih za MS za katera nimamo zadovoljivih pogojev.

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

Izhodišča in kazalci za izračun predloga pravic porabe so utemeljeni po področjih materialnih sredstev:

Predlog pravic porabe za letalsko tehnična sredstva temelji na naslednjih dejstvih:

Po letalskih normativih je za redno vzdrževanje zrakoplova potrebno 3-5% vrednosti zrakoplova letno, pri 
čemer ta strošek zajema nabavo rezervnih delov, maziv, potrošnega materiala, stroške obnove komponent, 
stroške orodij, specialnih orodij in testne opreme potrebne za opravljanje vzdrževanja. Tu niso upoštevani 
direktni stroški letenja (gorivo, letališke takse in pristojbine).
Vsem zrakoplovom, ki letijo v sestavi 15.BRVL je že ali bo v naslednjih letih (AS-532) potekla garancijska 
doba, znotraj katere je proizvajalec zrakoplova brezplačno zamenjal vse pokvarjene dele tako, da bodo vsi 
tovrstni stroški sedaj bremenili 15.BRVL.
Z večanjem skupnega naleta zrakoplovov se povečuje tudi število komponent, ki jih je potrebno zaradi 
izteka življenjske dobe zamenjati ali obnoviti, kar je zopet povezano z večjimi stroški, ki se bodo s 
povečevanjem starosti zrakoplovov stopnjevali.
S stopnjevanjem pregledov, ki jih je potrebno opraviti in komponent, ki jih je potrebno zamenjati narašča 
tudi potreba po specialnih orodjih, brez katerih teh del ni mogoče opraviti,
S povečevanjem povprečne starosti zrakoplovov se povečuje tudi število okvar, ki jih je potrebno odpraviti, 
za kar je potrebnih več rezervnih delov kot tudi oprema za odkrivanje napak.
Na višino potrebnih sredstev vpliva tudi količina rezervnih delov, ki se trenutno nahajajo v skladišču 
oziroma so bili dobavljeni skupaj z zrakoplovi.

Zaradi nepredvidenih del (večja popravila komponent in zrakoplovov, modifikacije, izvajanje tehničnih direktiv 
proizvajalca ali letalskih oblasti - CAA) mora biti zagotovljena potrebna količina finančnih sredstev.

V okviru postavk se sredstva porabljajo tudi za naslednje namene:
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OBOROŽITEV: nova postavka od leta 2000, saj smo do sedaj nabavo oborožitve, rezervnih delov, opreme 
in orodij zanjo reševali preko aktivnih projektov nadgradnje zrakoplovov Danit in Hudournik.
REDNI PREGLEDI, GENERALNE OBNOVE: sredstva so namenjena rednim pregledom na vseh tipih 
zrakoplovov, katerih izvedbo je možno načrtovati. Načrtovanje servisnih pregledov se izvaja na podlagi 
trenutnega stanja zrakoplova, načrtovanega letnega naleta ter razpoložljivih kapacitet izvajalca pregledov. 
Predvsem zadnje predstavlja večji problem, saj razen v najnujnejših primerih izvajalec ne spreminja svojega 
načrta dela.
POPRAVILA SKLOPOV: zaradi visoke cene posameznih komponent je smiselno njihovo popravilo v 
pooblaščenih servisih oziroma pri proizvajalcu. Določitev skupne vrednosti popravil je nemogoč definirati, 
načeloma se popravljajo predvsem električne in elektronske komponente, dražje od 300 USD, ki jih je 
možno popraviti.

Vse navedene postavke tako ločujemo na dela: katerih Časovni okvir izvajanja ne vpliva na izvajanje nalog 
15.BRVL, dela katera morajo biti izvedena v določenem obdobju in dela, ki jih ni mogoče načrtovati (napake 
okvare, poškodbe).

‘ Težavo predstavljajo predvsem slednje saj jih ni mogoče načrtovati niti časovno niti vrednostno. Reševanje takšnih 
nalog nam omogočajo generalne komisijske pogodbe s posameznimi dobavitelji, na osnovi katerih je možno v 
največji meri izkoristiti izjemno kratke dobavne roke, ki jih omogoča proizvajalec v primeru AOG (Aircraft On 
Ground).

Predlog pravic porabe za vzdrževanje vozil temelji na naslednjih dejstvih:

• Pri načrtovanju predlogov pravic porabe smo upoštevali množino 2600 kosov bojnih, nebojnih vozil in 
drugih samostojno premičnih MS, ki so v uporabi v SV in znane aktivnosti naših enot v sklopu 
mednarodnega sodelovanja.
Ocena potrebnih finančnih sredstev temelji na dosedanji porabi finančnih sredstev za vzdrževanje v 

preteklem obdobju.
V FN bomo za vzdrževanje namenili cca 310.000 SIT na vozilo letno.
Prednost pri vzdrževanju bodo imela vozila, ki so namenjena usposabljanju in izvajanju podpore na 
mednarodnih aktivnostih.
S starostjo in raznovrstnostjo vozil ter povečanim vključevanjem voznega parka v mednarodnih aktivnostih 
bo trend porabe finančnih sredstev v prihodnosti nedvomno večji.

Predlog za tekoče vzdrževanje MTS temelji na naslednjih dejstvih:

Izhodišče za načrtovanje potrebnih finančnih sredstev za vzdrževanje oborožitve je količina oborožitve, ki 
jo po operativnih evidencah PSSV ima in starost MS. Na večini sredstev oborožitve bo zaradi izvedenih 
premikov zaradi spremenjenega načina skladiščenja potrebno dodatno intenzivirati vzdrževanje. Na tem 
segmentu smo poskušali v največji možni meri zadržati prvotno načrtovano kvoto fin sredstev ter tako 
zagotoviti brezhibnost, zanesljivost in pripravljenost MS za uporabo.

Predlog pravic porabe za vzdrževanje KIS temelji na naslednjih dejstvih:

Načrtovanje potrebnih sredstev za vzdrževanje KIS temelji na količini MS iz operativnih evidenc in porabi 
fin. sredstev za vzdrževanje v preteklosti.
SV razpolaga s: 2800 kompleti radijskih sistemov BROM HF/VHF, 300 kompleti različnih RR sistemov, 
100 kompleti radiotelefonskih sredstev, 1000 antenskimi stebri, okoli 20 antenskimi stolpi in s cca 3000 
antenami, radiotelefònskimi centralami in prav toliko repetitorji. Večji del teh sistemov so stacionarni 
(DRS, DRL, 3C, FM-200, multiplekserji,), telefonski sistem MORS z računalniškim omrežjem (WAN) 
MORS). Razpolagamo tudi s taktičnimi sistemi (RRS-7, RRS-3C, 3B, FM-200, multiplekserji ter veliko 
drugimi MS, ki so v uporabi in jih je potrebno vzdrževati. Del teh sredstev ima vgrajene komponente, ki so 
podložne staranju čeprav jih ne uporabljamo. Za potrebe rednega vzdrževanja je letno potrebno predvideti 
4% nabavne vrednosti sistemov. Trend porabe finančnih sredstev se bo s starostjo in raznovrstnostjo MS 
tako kot pri vseh MS povečeval v bodoče.

Predlog pravic porabe za vzdrževanje SiMES:

Finančna sredstva za vzdrževanje SiMES so bila načrtovana glede na količino, starost in zahteve iz tehnično 
tehnološke dokumentacije za vzdrževanje tovrstnih sredstev. Načrtovanje porabe finančnih sredstev 
temelji tudi na načrtih aktivnostih enot v letu 2005 ( usposabljanja, načrt aktivnosti v zvezi s protokolarnimi 
obveznostmi). V SV se lahko uporablja le pregledano SiMES in vadbena sredstva zato se na njih izvajajo 
predpisani KTP in funkcijska testiranja.

Predlog pravic porabe za tekoče vzdrževanje ostalih MS

V okviru ostalih MS so načrtovana sredstva za vzdrževanje sredstev tehničnega varovanja, kuhinjskih 
naprav in opreme, intendantskih sredstev, potapljaške opreme, opreme pehotnih strelišč, in drugih MS je 
temeljilo na količini in starosti MS ter količini na novo vgrajenih sistemov tehničnega varovanja v SV.
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Radarska tehnika:

Za vzdrževanje modemih radaijev je potrebno letno načrtovati sredstva v višini 5% vrednosti radarja. V 
našem primeru pomeni, da moramo za radarja, ki sta skupaj vredna okoli 30 mio S zagotoviti približno 1.5 
mio S.

Vzdrževanje ROLAND:

Po investicijskem programu je za stroške vzdrževanja BT Roland načrtovano lmio EUR, kar smo 
upoštevali pri načrtovanju.
Poraba sredstev v letu 2003 (974.000 EUR) potrjuje potrebno načrtovanje sredstev v navedeni višini po 
investicijskem programu.
Sredstva nam zagotavljajo operativnost sistema, redno vzdrževanje (umerjanje opreme, izvajanje rednih 
preventivnih opravil -sistema ROLAND) in izvajanje popravil.
Prav tako morajo biti zagotovljena sredstva za izvedbo modifikacije sklopov namerilnega radarja, ki znaša 
po orožju 226.000 EUR (na leto sta predvideni po dve modifikaciji orožij)-na podlagi dopisa GŠSV z 
posredovanimi izhodišči za načrtovanje vzdrževanja Rolanda.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

vzdrževanje LTS

S finančnimi sredstvi bo zagotovljeno tekoče vzdrževanje letalske tehnike na vseh stopnjah vzdrževanja na 
področju Slovenije z lastnimi kapacitetami in v tujini pri pooblaščenih izvajalcih. Izvedeno bo obnavljanje 
kapacitet zemeljske opreme za vzdrževanje LTS.
Zagotovljeno bo ažuriranje tehnične dokumentacije za LTS in nabava specialnih orodij za spremljanje 
tehničnega stanja LTS. Zagotavljanje tekočega vzdrževanja radarskih sistemov.

vzdrževanje nebojnih, bojnih in specialnih vozil

Finančna sredstva bodo namenjena rednemu izvajanju vzdrževanja vozil na I., IL in III. stopnji vzdrževanja 
z lastnimi kapacitetami in pri zunanjih pooblaščenih izvajalcih, v cilju zagotavljanja stalne tehnične 
brezhibnosti in funkcionalnosti MS.

Vzdrževanje pehotne, artilerijske, raketne, cevne, raketne oborožitve

Z navedenimi fin. sr. bo na sredstvih oborožitve omogočeno izvajanje vzdrževanja na I. II. in III stopnji, v 
skladu s predpisano tehnično tehnološke literaturo in drugimi akti s katerimi je opredeljeno vzdrževanje 
oborožitve.

Vzdrževanje računalniške in telekomunikacijske opreme, sredstev zvez in elektronike

Z rednim zagotavljanjem vzdrževanja na I. IL in III. stopnji s pomočjo lastnih kapacitet in pri pooblaščenih 
organizacijah, bo zagotovljeno delovanje sistemov, ki zagotavljajo nemoteno komunikacijo za delovanje 
SV.

Vzdrževanje programske opreme

Zagotavljali bomo vzdrževanje programske opreme, ki jo poveljstva in enote uporabljamo pri izvajanju 
operativnih nalog.

Vzdrževanje streliva, MES in raket

Zagotavljali bomo vzdrževanje streliva, minsko-eksplozivnih sredstev in raket

Vzdrževanje inžinerskih, RKB, medicinskih, intendantskih ter momariško-tehničnih sredstev

Zagotovili bomo vzdrževanje navedene opreme, ki jo poveljstva in enote uporabljamo pri izvajanju nalog.

Vzdrževanje naprav za tehnično varovanje

Vzdrževali bomo naprave za tehnično varovanje, ki jih zaradi ukinitve služenja vojaškega roka povečujemo.

Vzdrževanje drugih MTS

Z vzdrževanjem ostalih MS bo zagotovljeno nemoteno delovanje sredstev tehničnega varovanja, kuhinjskih 
naprav in opreme, intendantskih sr., potapljaške opreme, opreme peh. strelišč, radarske tehnike in drugih 
MS, ki pogojujejo uspešnost izvajanja vseh načrtovanih nalog SV

Vzdrževanje birotehnične opreme

Z vzdrževanjem birotehnične opreme bo zagotovljeno delovanje birotehnične opreme, kot so fotokopirni 
stroji in faksi.

Vzdrževanje radarske opreme

Z vzdrževanjem radarske opreme bomo zagotovili delovanje radarskih sistemov in pripadajoče radarske 
opreme.
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4. Planirani indikatorji

- Realizirano vzdrževanje bo omogočilo min. 90 % planirani letni nalet zrakoplovov in s tem izvajanje nalog 
povezanih z uporabo LTS (vaje, usposabljanja, redne in izredne naloge, mednarodne aktivnosti)
Pri vzdrževanju vozil bo zagotovljena 90% mobilnost s tem, da bo dano težišče na zagotavljanju maximálně 
bojne uporabnosti LKOV (Valuk in Hummer), pri izvrševanju zadanih nalog doma in v tujini,.
Z načrtovanimi finančnimi sredstvi bo po naših ocenah omogočeno min 95% vzdrževanje oborožitve s 
tem, da bo dano težišče na rekonservaciji vskladiščenih sredstev. Zaradi manjšega zmanjšanja fin. sredstev 
ne pričakujemo večjih odstopanj od zastavljenih ciljev.

- Z načrtovanimi sredstvi bomo na vzdrževanju SiMES po naših ocenah lahko zagotovili 90% realizacijo 
ciljev, težišče bo na zagotavljanju predpisanih KTP streliva in funkcijskih testiranj.
Na področju vzdrževanja ostalih MS ocenjujemo, da bodo naloge realizirane 85% v primeru večjih okvar na 
radarskih sistemih, kijih ni nemogoče napovedati bo pričakovana realizacija nalog manjša.

Uspešnost doseganja zastavljenih ciljev bo spremljana mesečno skozi mesečno poročanje o vzdrževanju in z rednimi 
kvartálními analizami o stanju MS ter predpisanimi nadzori.

Končni pokazatelji uspešnosti bodo vidni ob koncu leta z doseganjem zadanih ciljev enot in poveljstev SV za kar so 
potrebna tudi tehnično brezhibna MS.

2154 - Zdravstvena oskrba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Zdravstvena oskrba obsega celotne stroške MO za potrebe zdravstvenega varstva. V okviru 
postavke se izvajajo dejavnosti preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva pripadnikov SV oziroma 
preventivnega zdravstvenega varstva ostalih zaposlenih v MORS.

Preventivna in kurativna dejavnost obsegata:

Varovanje in ohranjanje zdravja pripadnikov SV v vojaških ambulantah (ambulantno in stacionarno 
zdravljenje, izvajanje primarne preventivne dejavnosti, imuno in kemoprofilakse);
Organiziranje in izvajanje pregledov s področja medicine dela prometa in športa ter letalske medicine; 
Organiziranje in izvajanje nalog zdravstvene protiradiološke, kemične in biološke zaščite; 
Organizacija zdravstvenih pregledov kandidatov za prostovoljno služenje vojaškega roka;
Primarna zobozdravstvena dejavnost;

- Zdravljenje in evakuacija p/o od mesta poškodbe do mesta dokončne oskrbe pripadnikov SV; 
Izvajanje nadzora nad zagotavljanjem zdravstvene neoporečnosti živil in pitne vode; 
Mentalno higienske dejavnosti;
Laboratorijska medicina; 
Veterinarska dejavnost; 
Veterinarsko kinološka dejavnost;

Zdravstvena oskrba obsega tudi:

Oskrbo z zdravili, medicinskimi pripomočki in materialom (vojaško medicinski kompleti);
Sodelovanje s civilnimi zdravstvenimi ustanovami, humanitarnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami 
ter sodelovanje z zavezniki;
Organiziranje in izvajanje ukrepov preventivno medicinskega varstva (poudarek na izvajanju ustreznih 
ukrepov oziroma nadzora nad izvajanjem ukrepov v zvezi z preprečevanjem in širjenjem nalezljivih 
bolezni, in v primeru epidemij).

Dejavnosti v okviru postavke Zdravstvena oskrba izvaja Vojaška zdravstvena služba in zdravstvene ustanove v R 
Sloveniji.

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

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so:

nova, zmanjšana struktura zaposlenih - skrb za cca 8.000 aktivnih pripadnikov STAS 
udeležba 500 pripadnikov SV v misijah 
sprejem 1100 novo zaposlenih 
pregledi v okviru prerazporeditev za 1000 oseb 
1000 obdobnih pregledov zaposlenih 
zagotavljanje zdravstvenega varstva 300 oseb na prostovoljnem služenju vojaškega roka

Pri izračunu zneskov smo upoštevali naslednje indikatorje:

Zmanjšanje prvotno planiranih stroškov za zdravila za 1/3, kar pomeni zmanjšanje na raven 9/10 sredstev 
namenjenih za zdravila v proračunskem letu 2002;
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Zmanjšanje prvotno planiranih stroškov za sanitetni material za 3/7 kar pomeni zmanjšanje na raven porabe 
sredstev za tovrstne namene v proračunskem letu 2002;
Predvideni stroški za zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva vojakov na prostovoljnem služenju 
vojaškega roka so preračunani na podlagi tovrstnih izdatkov v prvem polletju proračunskega leta 2003. Pri 
tem je upoštevan letni trend porabe sredstev pomnožen s faktoijem 0,25 ki je dobljen z zmanjšanjem 
vojakov nabornikov (v povprečju 1200 oseb) na 300 prostovoljcev, kar pomeni zmanjšanje za 1/4.
Pri pregledih s področja medicine dela so upoštevane zgoraj navedene količine pregledov in trenutne tržne 
cene pregledov, ki se gibljejo od 30.000 do 60.000 SIT, v odvisnosti od zahtevnosti pregleda;
Pri višini sredstev za izvajanje veterinarske dejavnosti so sredstva za zdravila in sanitetni material povečana 
za predviden porast cen in povečanje dejavnosti s skupnim faktoijem 1,2, za blago in storitve pa je ta faktor 
2,5 ker so v projekt vključeni dodatni izdatki za zagotavljanje sanitarne dejavnosti.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Distribucija zdravil za izvajanje zdravstvene oskrbe v enotah SV (vključno z dobavo enotam na mirovne 
misije )
Distribucija sanitetnega materiala in medicinskih pripomočkov za potrebe delovanja enot Vojaške 
zdravstvene službe oziroma SV
Zdravila in sanitetni material za veterino
Blago in storitve za veterinarsko sanitarno dejavnost
Izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva (sanitarna dejavnost, cepljenja,...)
Izvajanje nalog medicine dela: pregledi za sprejem v službo -1100 oseb; pregledi za prerazporeditve -1000 
oseb; pregledi za misije 500; obdobni pregledi zaposlenih 1000 oseb; specialni pregledi (potapljači, živila, 
delazmožnost,...) 300 oseb, od tega načrtujemo izvedbo 2000 pregledov v Z.C. Štula z opremo in kadri 

VZSL ter delnimi storitvami zunanjih izvajalcev.
Primarno zdravstveno varstvo vojakov na prostovoljnem služenju 300 oseb
Hospitalno zdravljenje vojakov na prostovoljnem služenju
Zdravstveni pregledi kandidatov za prostovoljno služenje: 300 osnovnih pregledov, 150 dodatnih 
specialističnih pregledov, 50 pregledov dokumentacije.

4. Planirani indikatorji

število dejansko opravljenih pregledov: s področja medicine dela načrtujemo 880 pregledov za odhod na 
misijo, 1000 pregledov za prerazporeditev, 2000 obdobnih pregledov, 1100 pregledov za sprejem v službo 
in 400 specialnih pregledov; pri pregledih kandidatov za prostovoljno služenje vojaškega roka načrtujemo 
300 osnovnih pregledov, 150 dodatnih specialističnih pregledov;
kot indikator uspešnosti bomo pri zagotovitvi zdravil in sanitetnega materiala, zaradi narave področja 
uporabili kazalnik realizacije (kvantitativni kazalnik), to je razmetje med zahtevanimi količinami in 
dejansko zagotovljenimi;
kazalniki dejansko izvedenih zdravstvenih storitev (kvantitativni kazalniki) s področja preventivnega in 
primarnega zdravstvenega varstva, to je razmerje med potrebnimi (zahtevanimi) in dejansko izvedenimi 
storitvami. Na ta način bomo spremljali predvsem sanitarno dejavnost, cepljenja, hospitalizacijo in 
primarno zdravstveno varstvo vojakov na prostovoljnem služenju;
kazalnik porabe sredstev za izvedbo zdravstvenih storitev (vrednostni kazalnik), to je razmerje med 
načrtovanimi in dejansko porabljenimi finančnimi sredstvi za te naloge.

166 - Letalski prevozi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke letalski prevozi so načrtovana sredstva za izvedbo letalskih prevozov po naročilu zunanjih 
kupcev, kijih izvaja 15. BRVL.

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

Izračun predlogov pravic porabe temelji pokrivanju odhodkov kot posledico izvajanja letalskih prevozov po naročilu 
zunanjih naročnikov na osnovi dejansko vplačanih prejemkov. Finančna sredstva smo opredelili na podlagi izkušenj 
iz preteklih let in na podlagi realizacije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so sredstva v celoti zagotovljena za operativno delovanje sredstev - porabe letalskega goriva kot 
posledica delovanja lastne dejavnosti.

4. Planirani indikatorji

Cilj ostaja delovanje lastne dejavnosti oz. izvajanje letalskih prevozov, kar pomeni prodajo storitev zunanjim 
kupcem ter drugim neposrednim uporabnikom proračuna, za kar je potrebno zagotoviti ohranjanje plovnosti plovil 
ter sredstva za operativno delovanje sredstev - letalsko gorivo.
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Ili - Vadbeni center Pokljuka

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna dejavnost je namenjena delovanju Vadbenega centra Pokljuka, kar pomeni prodajo blaga in storitev zunanjim 
kupcem, drugim neposrednim uporabnikom proračuna in zaposlenim v MORS. V okviru lastne dejavnosti 
opravljamo gostinsko dejavnost, nudimo nastanitev, organiziramo izobraževanje in izvajanje seminarjev, izvajamo 
športne dejavnosti ter opravljamo storitve fotokopiranja.

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

Izračun predlogov pravic porabe temelji na pokrivanju odhodkov kot posledico delovanja VC na osnovi dejansko 
vplačanih prejemkov. Finančna sredstva smo opredelili na podlagi izkušenj iz preteklih let in na podlagi realizacije.

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

energija: pokrivanje stroškov energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij kot posledico delovanja 
VC,
ostali stroški tekočega poslovanja: pokrivanje stroškov pisarniškega materiala in storitev, čistilnega 
materiala in storitev, izdatkov za reprezentanco, hrane, storitev menz in restavracij ter drugega splošnega 
materiala in storitev kot posledico delovanja VC,
tekoče vzdrževanje prostorov, objektov in MTS: pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja objektov ter 
druge opreme kot posledico delovanja VC,
izobraževanje in usposabljanje STAS: pokrivanje stroškov seminaijev strokovnega usposabljanja delavcev s 
področja lastne dejavnosti;

4. Planirani indikatorji

Cilj ostaja delovanje VC, kar pomeni prodajo blaga in storitev zunanjim kupcem, drugim neposrednim uporabnikom 
proračuna in zaposlenim v MORS, za kar je potrebno zagotoviti ohranjanje obstoječega stanja uporabnosti objektov 
in infrastrukture ter sredstva za tekoče poslovanje in usposabljanje STAS.

07021902 - Mednarodno sodelovanje

1. Opis podprograma

Poslanstvo podprograma Mednarodno sodelovanje je zagotavljanje prispevka k strpnosti in graditvi zaupanja v regiji 
in širše.

Temeljne naloge so:

sodelovanje Slovenske vojske v mednarodnih mirovnih in drugih operacijah;
sodelovanje v bilateralnih in multilateralnih aktivnostih s poudarkom na programu Partnerstva za mir.

2. Pravne podlage

Pravne podlage za oblikovanje podprograma so naslednje:

Nacionalna strategija RS za vstop v NATO, 
Obrambna strategija, 
Akcijski načrt za Članstvo v Natu,

- PARPRS
- IPP RS,

Zakon o obrambi in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi,

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji mednarodnega vojaškega sodelovanja, ki so izraženi v skladu z vojaško - nacionalnimi interesi, so 
vezani na strateške cilje RS:

postopno povečati sodelovanje Slovenske vojske v operacijah za podporo miru, 
nadaljevati sodelovanje v večnacionalnih vojaških enotah, 
postopno povečanje osebja, ki sodeluje v vojaški strukturi NATA.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilji so:

- zagotavljanje delovanja vojaških predstavništev in predstavnikov ter vojaških predstavništev RS pri zvezi 
NATO in EU,
zagotavljanje delovanja SV v mednarodnih vojaških operacijah, 
zagotavljanje vključevanja SV za delo v NATO strukturah, 
izvajanje multilateralnega in bilateralnega vojaškega sodelovanja po sprejetih programih,
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realizirati naloge SV v skladu s časovnico za vključevanje v zavezništvo.

5899 - Mednarodno sodelovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mednarodno sodelovanje SV zajema vse oblike mednarodnih stikov in povezav, kijih uresničujemo na bilateralni in 
multilateralni ravni, kakor tudi v kontekstu aktivnosti vključevanja v zvezo NATO.

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

Izhodišča, ki smo jih upoštevali pri načrtovanju finančnih sredstev so bila na področju bilaterale predvsem 
dosedanja razdelitev držav glede na prioritete. Pomembna opredelitev in izhodišče za načrtovanje finančnih sredstev 
so vse tiste bilateralne in multilateralne aktivnosti, ki podpirajo naše vključevanje v zvezo NATO in v EU. V ta 
namen smo intenzivirali sodelovanje z državami članicami NATA, na področju multilateralnega sodelovanja pa smo 
predvideli intenzivnejše vključevanje naših pripadnikov in enot v mednarodne vojaške misije in operacije.

Programi izobraževanja in usposabljanja v CVŠ in PfP centru za jezikovno usposabljanje v Ajševici, se prilagaja in 

posodablja z doseženimi znanji in spoznanji naših častnikov in podčastnikov na šolanju, simpozijih in raznih 
študijskih in strokovnih srečanjih v tujini. Prenašanje spoznanj na področju tehnične opremljenosti, oborožitve, 
vedenja o operativni uporabi enot in sredstev v sodobnem bojevanju, pridobivajo pripadniki SV na seminarjih, 
šolanjih, urjenjih in vajah v tujini na osnovi bilateralnih in multilateralnih sporazumov in dogovorov.

Vključevanje Slovenije v NATO in EU zahteva angažiranje čim večjega števila pripadnikov in pripadnic SV na teh 
aktivnostih v tujini. Prav tako so zahteve NATO po ustanavljanju kontaktnih skupin in vojaških predstavništev v 
poveljstvih zavezniških sil eno od trenutno najpomembnejših zahtev po povečanju finančnih sredstev za delovanje 
na vojaškem mednarodnem področju pri čemer pa bomo v naslednjih letih morali v državi in v MO izvajati še 
dodatne obveznosti izhajajoče iz naše opredelitve za vstop v zvezo NATO in v tem trenutku zanje še ne vemo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

delovanje vojaškega predstavništva RS pri zvezi Nato ter sodelovanjem slovenskih častnikov v Nato 
poveljstvih - vključuje delovanje VOPRE in pripadnikov SV v partnerskih štabnih elementih (PSE) v 
smislu podpore vključevanja RS v zvezo NATO in EU bomo omogočili s povečanim številom pripadnikov 
SV. Trije pripadniki SV bodo delovali v poveljstvu VSK.V (MLF) in en častnik v regionalnem 
verifikacijskem centru (RACVIAC), 
sodelovanje z zvezo NATO po načrtu IPP, 
sodelovanje z EU, 
sodelovanje v mednarodnih letalskih organizacijah: EUROCONTROL, ICAO in IFATCA, 
sodelovanje v multilateralnih pobudah in usmerjevalnih telesih večnacionalnih enot: CENCOOP, VSKV 
(MLF), SHIRBRIG, MPFSEE in SEDM,
delovanje Verifikacijskega centra SV - sredstva omogočajo izpolnjevanje obveznosti iz sprejetih konvencij 
in sporazumov o krepitvi medsebojnega zaupanja, omejevanju šitjenja in nadzoru nad oborožitvijo. Podpira 
izvajanje pristopanja k sporazumoma o konvencionalnih silah v Evropi (CFE) in o odprtem nebu (Open 
Sky). Omogočajo sodelovanje s sorodnimi ustanovami drugih držav in v ustreznih delovnih telesih 
mednarodnih organizacij, 
bilateralno sodelovanje po sprejetih programih bilateralnega sodelovanja,
drugo mednarodno sodelovanje: sodelovanje v mednarodnih humanitarnih organizacijah, stanovskih in 
poklicnih združenjih, mednarodnih razstavah in sejmih ter aktivnosti, ki niso zajete v drugih programih 
bilateralnega in multilateralnega sodelovanja,
sodelovanje obsega udeležbo na vojaških tekmovanjih in sodelovanje na strokovnih posvetih in sejah 
organov CISM.

4. Planirani indikatorji

Zagotavljanje delovanja vojaških predstavništev in predstavnikov SV pri zvezi NATO in EU pri čemer 
bomo v letu 2005 dokončno popolnih dolžnosti s 50 pripadniki SV.
Zagotovitev osnovnih materialnih pogojev za delovanje predstavnikov in predstavništev SV v tujini 
Zagotavljanje delovanja pripadnikov SV v NATO delovnih telesih
Izvajanje bilateralnega vojaškega sodelovanje s 37 državami in sodelovanje v multilateralnih pobudah z 
razporejanjem častnikov in podčastnikov v poveljstva in enote, ki jih posamezne države ustanavljajo ali so 
jih že ustanovile izven zveze NATO
Zagotavljanje sodelovanja z EU na vojaškem področju bo vse bolj aktualno. Že sedaj SV sodeluje v 
skupnih evropskih silah v operaciji Concordija v Makedoniji.

S sodelovanjem SV v številnih mednarodnih mirovnih operacijah bodisi v sestavi enot NATO, OZN ali EU ter z 
našo aktivno udeležbo v delovnih telesih, enotah in poveljstvih zavezniških struktur bomo uresničevali cilje na 
področju mednarodnega vojaškega sodelovanja. Temeljni kazalci uspešnosti so prav gotovo zaupanje in številne 
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pohvale visokih političnih in vojaških predstavnikov tujih držav in vojska našim pripadnikom, ki aktivno sodelujejo 
na mednarodnem vojaškem področju prav gotovo pa je najpomembnejši kazalec naše visoke pripravljenosti in 
usposobljenosti na vojaškem področju, povabilo v zvezo NATO.

Uspešnost zastavljenih ciljev je merljiva z letnim pregledom uresničevanja bilateralnih programov na rednih 
bilateralnih in štabnih razgovorih z vsemi državami, s katerimi imamo sprejete in verificirane programe in se odraža 
na povečani stopnji bojne usposobljenosti in pripravljenosti posameznikov in enot v SV.

5898 - Sodelovanje Slovenske vojske v mednarodnih mirovnih operacijah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sodelovanje SV v mednarodnih mirovnih operacijah predstavlja pripravo in zagotavljanje pripadnikov SV za 
opravljanje dolžnosti v mednarodnih vojaških operacijah.

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

■ Izračun predlogov pravic porabe temelji na razvojnih izhodiščih SV za leto 2004 in 2005 ter na podlagi izkušenj iz 
preteklih let in na podlagi realizacije oz. stroškov v preteklih letih. Izhajali smo iz predvidenega števila mednarodnih 
vojaških operacij, števila pripadnikov v posamezni operaciji, čas trajanja posamezne operacije ter iz drugih posebnih 
zahtev, vezanih na posamezno operacijo.

V letu 2005 je v skladu s sklepi Vlade RS načrtovano sodelovanje Slovenske vojske v naslednjih operacijah v 
podporo miru in operacijah kot odgovor na krizne dogodke:

»JOINT FORGE« 176 pripadnikov na misiji v Bosni:
- JOINT FORGE -NPE (16 pripadnikov),
- JOINT FORGE - lx MOTČ,

- JOINT FORGE - 2x vod VP,
- JOINT FORGE-lxLHO,

JOINT FORGE - Zdravstvena enota ROLE-1,
JOINT FORGE - poveljstvo mednarodnih sil SFOR
»JOINT GUARDIAN«, častniki in podčastniki v poveljstvu mednarodnih sil KFOR na Kosovu. 
Načrtovano je 15 pripadnikov SV,
»UNTSO«, vojaški opazovalci ZN na Bližnjem vzhodu. Načrtovani so 3 pripadniki SV; 
CONCORDIA - mednarodna operacija EU v Makedoniji 1 pripadnik, 
Ostalo (20 pripadnikov).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

mirovna misija UNTSO na Bližnjem vzhodu: vojaški opazovalci ZN na Bližnjem vzhodu, 
misija OHR v Sarajevu,
mirovna misija KFOR: »JOINT GUARDIAN«, častniki in podčastniki v poveljstvu mednarodnih sil KFOR 
na Kosovu,
mirovna misija SFOR: »JOINT FORGE«, častniki, podčastniki in profesionalni vojaki na mirovni misiji v 
Bosni.

4. Planirani indikatorji

Cilj ostaja integracija v zvezo NATO in s tem v mednarodne vojaške operacije. Do konca leta želimo realizirati vse 
sprejete obveznosti za to leto, predvsem pa zagotoviti motoriziran bataljon SV za izvajanj vseh operacij zavezništva, 
samozadostnost in sposobnost preživetja enote, dvigniti kvaliteto dela in izboljšati delovanje v NATO poveljstvih.
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07011901 - Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe

1. Opis podprograma

IRSO, kot organ v sestavi Ministrstva za obrambo, opravlja inšpekcijski nadzor izvrševanja predpisov in drugih 
aktov, ki urejajo obrambno področje in izvaja notranji nadzor na področju varovanja tajnih podatkov. V okviru 
podprograma Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe se zagotavljajo pogoji za delovanje inšpektorata.

2. Pravne podlage

Dolgoročni cilj IRSO je učinkovito izvajanje inšpekcij na področju vojaške in civilne obrambe ter izvajanja 
notranjega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov. Z izvajanjem inšpekcij in nadzorov ter z odrejanjem 
nalog in ukrepov prispevati k povečanju bojne pripravljenosti, usklajenosti priprav civilne obrambe in zagotavljanju 
ustreznega varovanja tajnih podatkov. Z izmenjavo izkušenj, znanja in veščin krepiti povezljivost z ostalimi 
članicami NATA na področju inšpekcij.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj IRSO je učinkovito izvajanje inšpekcij na področju vojaške in civilne obrambe ter izvajanja 
notranjega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov. Z izvajanjem inšpekcij in nadzorov ter z odrejanjem 
nalog in ukrepov prispevati k povečanju bojne pripravljenosti, usklajenosti priprav civilne obrambe in zagotavljanju 
ustreznega varovanja tajnih podatkov. Z izmenjavo izkušenj, znanja in veščin krepiti povezljivost z ostalimi 
članicami NATA na področju inšpekcij.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Osnova za opredelitev in zasledovanje ciljev Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo bodo strateški cilji 
MORS, ki bodo določeni v smernicah ministrstva za obrambo. Cilji IRSO v letu 2005 bodo predvidoma naslednji: 

zagotavljati učinkovito in nepristransko nadziranje izvajanja predpisov na obrambnem področju, 
zagotavljati objektivno informacijo o ugotovljenem stanju na obrambnem področju v inšpiciranih subjektih 
za ministra za obrambo in NGŠSV, 

spremljati in spodbujati aktivnosti v inšpiciranih subjektih za odpravo, v inšpekcijah ugotovljenih 
pomanjkljivosti in napak, 
z rezultati notranjih nadzorov na področju varovanja tajnih podatkov pomagati vzpostaviti sistem varovanja, . 
kije določen z novo sprejetimi zakonskimi predpisi, 
posodobiti področje inšpekcijskega nadzora na obrambnem področju z ustreznimi zakonskimi in 
podzakonskimi predpisi, 
uveljavljati rezultate dela IRSO, kot organa v sestavi Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, pri 
realizaciji smernic ministra za obrambo.

IRSO bo za izpolnitev svojih ciljev izvajal inšpekcijski nadzor na naslednjih področjih: 

vojaška obramba, 
civilna obramba, 
upravne in strokovnih zadev na področju izvajanja obrambnih dolžnosti,

- informacijsko-komunikacijski sistemi obrambe,

upravne zveze,
nadzor nad skladnostjo prometa in proizvodnje vojaškega orožja in opreme, 
preverjanje nabave, stanje in vzdrževanje materialnih sredstev, 
drugo izvajanje dejavnosti organizacijskih enot in organov v sestavi ministrstva na obrambnem področju in, 
notranj i nadzor na področju varovanja podatkov.

Pri svojem delu bodo inšpektorji preverjali in ocenjevali stanje, ugotavljali neskladja, nepravilnosti in 
pomanjkljivosti. Za odkrite kršitve bodo nalagali naloge za njihovo odpravo in predlagali uvedbo ustreznih 
postopkov zoper kršitelje predpisov. Za učinkovito delovanje IRSO pripravlja in sodeluje pri izdelavi novih 
zakonskih predlogov in drugih predpisov s svojega področja dela.

IRSO v letu 2005 načrtuje izvedbo 200 inšpekcij in nadzorov (izvedenih v 300 inšpektorskih dnevih) na področju 
vojaške in civilne obrambe, ter na področju varovanja tajnih podatkov.

73. oktober2003 2763 poročevalec, št. 83/VIII



2039 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in dodatke delavcem, redna napredovanja, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, 
povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, odpravnine in druge izdatke delavcem ter za 
davke in prispevke. Pri načrtovanju proračuna za plače zaposlenih so upoštevane nove zaposlitve, skladno s 
kadrovskim načrtom.

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

Kvantitativna izhodišča za planiranje plač za leto 2005 so bila navedena v Proračunskem priročniku za leti 2004 in 
2005. Izračuni pa so usklajeni tudi s kadrovskim načrtom MO in organov v sestavi za leto 2003, ki ga je odobril 
minister za obrambo dne 17.6.2003 in z sklepom Vlade RS št. 101-3/2003 z dne 22.52003.

2042 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje tekočega poslovanja, ki nastaja posredno in neposredno v zvezi z izvajanjem 
inšpekcij in nadzorov in s tem povezane uporabe prostorov, opreme in vozil.Sredstva so namenjena poplačilu 
različnih potrošnih materialov, strokovne literature komunikacijskih storitev, tekočih stroškov uporabe vozil, 
birotehnične, komunikacijske in hladilne opreme, prostorov, najemov in drugim podobnim stroškom.

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

Izhodišče predstavlja realizacija materialnih stroškov v letu 2003, ko je inšpektorat še organizacijska enota in 
splošna pravila načrtovanja za leto 2005 ob ustrezno povečanem obsegu dela.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki zagotavljajo izvajanje osnovnih nalog inšpektorata in ne pripadajo določenemu 
projektu.

4. Planirani indikatorji

Kazalci uspešnosti bodo primerljivi z obsegom dela in številom izvajalcev šele v naslednjih letih glede na to, daje 
IRSO nov samostojni proračunsld uporabnik.

2041 - Mednarodno sodelovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram Mednarodno sodelovanje obsega aktivnosti, ki izhajajo iz sodelovanja Republike Slovenije v članstvo 
NATO in s tem povezano dvostransko in večstransko sodelovanje z inšpektorati držav članic NATO in sosednjih 
držav.

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

Načrtovani dogodki in tečaji valut po priročniku.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki zagotavljajo:

izvedbo inšpekcij in nadzorov v vojaško diplomatskih predstavništvih in enotah SV v tujini, 
pridobivanje dodatnih znanj iz mednarodnega okolja s področja inšpekcij, 
vključevanje v aktivnosti programov VOJSKA VOJSKI in IMET, 
udeležbo na izobraževanjih v vojaških šolah v tujini.

4. Planirani indikatorji

Zagotoviti sodelovanje z inšpektorati zveze NATO. Načrtujemo izvedbo do sedem bilateralnih srečanj z inšpektorati 
zveze NATO, izvedbo do treh inšpekcij in nadzorov v tujini, udeležbo do pet inšpektoijev na tujih vojaških šolah in 
šoli za inšpektorje.

2040 - Stroški operativnega delovanja

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo financiranje aktivnosti, namenjenih neposrednim stroškom izvajanja inšpekcij in 
nadzorov, izobraževanju in usposabljanju zaposlenih ter nakupu opreme in prevoznih sredstev.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Obseg načrtovanih inšpekcijskih pregledov in obstoječe stanje opreme in vozil, ki ne ustrezajo izvajanju zahtevanih 
nalog.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje tekočega poslovanja, ki nastaja posredno in neposredno v zvezi z izvajanjem 
inšpekcij in nadzorov in s tem povezane uporabe prostorov, opreme in vozil.

Tekoča sredstva zajemajo izplačilo dnevnic in nočnin pri izvajanju inšpekcij in nadzorov, vzdrževanje starejših vozil 
in opreme, plačilo stroškov specialističnega izobraževanja za inšpektoije za obrambo, plačilo vojaškega 
usposabljanja na vojaških šolah v tujini in udeležbo na različnih drugih oblikah funkcionalnega usposabljanja.

Med novimi investicijami načrtujemo nakup dveh osebnih vozil, obnovo računalniške opreme, dokompletiranje 
opreme za hlajenje prostorov in ureditev določenih prostorov skladno z zahtevami predpisov s področja varovanja 
tajnih podatkov. Sredstva za investicije so namenjena še za nakupe osebne vojaške opreme in uniform za pripadnike 
inšpektorata.

V okviru postavke je NRP:

1915-04-0001 Oprema za delovanje IRSO.

4. Planirani indikatorji

Izboljšanje materialnih pogojev za delo in izvedba načrtovanih aktivnosti.
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO v tisoč tolarjih

SPU/PU/PPP/GPR/PPR

Predlog sprememb 
proračuna 2004 

(D

Strukt sprem, 
proračuna 2004

(2)

Predlog Strukt. predloga Indeks

(5>(3y(i)
proračuna 2005

(3)
proračuna 2005

(4)

(19 ((MINISTRSTVO ZA OBRAMBO ||| 87.056.5331|| loo,ood r 98.603,000 1 1 loo,ood 1 1133Í

] 1911 j|Ministrstvo za obrambo dl 14.414.242 d 16,56dL 15.750.959 d 1 is^dr 109,3d

|05 1 (znanost in tehnološki razvoj 2.860.000 K MF 3.870.000 11 332ir 1353|

0502 Znanstvenoraziskovalna dejavnost 1.860.000 234 2.370.000 2.40 127.4

05021901 Raziskave in razvoj na obrambnem 1.860.000 2,14 2.370.000 2,40 127,4
področju

0504 Tehnološki razvoi 1.000.000 LU 1.500.000 L« 150.0

05041901 Tehnološki razvoj na obrambnem 1.000.000 1,15 1.500.000 1.52 150,0
področju

|07 1 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 11.554.242 II 11.880.959 1 1, 12,05] | 102,8|

DOGODKIH

0701 Splošne in skupne funkcije 11.554.242 1327 11.880.959 12,05 102,8

07011901 Urejanje skupnih funkcij na področju 10.100.841 11,60 10.292.695 10,44 101,9
obrambe

07011902 Nabor in napotitev 96.224 0,11 81.782 0,08 85,0

07011903 Mednarodno sodelovanje 1.003.411 1,15 1.110.063 1,13 110,6

07011904 Upravljanje z državnim premoženjem 353.766 0,41 396.420 0,40 112,1

(1912 (^Uprava RS za zaščito in reševanje I, 5.317.957 d[ 5.936.702 I F 6,02d| ni.fid

|07 1 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 5.317.957 H «.Mir 5.936.702 11 6,02|| 111,6]

DOGODKIH

0701 Splošne in skupne funkcije 1.656.837 1,90 2.089.443 2.12 126,1

07011905 Sistem opazovanja, obveščanja in 
alarmiranja

1.656.837 1,90 2.089.443 2,12 126,1

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 3.661.120 421 3.847.259 3.90 105,1

07031901 Urejanje civilne zaščite in protipožarne 
varnosti

804.054 0,92 867.432 0,88 107,9

07031902 Usposabljanje in delovanje sistema za 
posredovanje ob izrednih dogodkih

1.625.350 1,87 1.664.818 1,69 102,4

07031903 Protipožarna varnost 1.181.216 136 1264.170 128 107,0

07031904 Mednarodno sodelovanje 50.500 0,06 50.839 0,05 100,7

|1913 1 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami

1 544.802 dr o.63d r 596.078 j P 0,60dr~ 109,4j|

■

|07~| OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 544.802 H 0,63|r~ 596.078 11 0,60|| 109,4]

DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 544.802 0.63 596.078 0.60 1093

07031901 Urejanje civilne zaščite in protipožarne 
varnosti

544.802 0,63 596.078 0,60 109,4

|1914 d|Generalštab slovenske vojske 1 66.543.421 dl 76,44d 1 76.054.350 d H ŤTjšdr- ~Ü43J

I»? 1 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 66.543.421 || 76,44| IT 76.054.350 | [ 77.131 r 1143]

DOGODKIH

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 66.543.421 76,44 76.054.350 77,13 1143

07021901 Usposabljanje in obrambni sistem 63.149.307 7234 72.227.020 7325 114,4

07021902 Mednarodno sodelovanje 3.394.115 3,90 3.827330 3,88 112,8
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Predlog sprememb Strukt sprem. Predlog Strukt predloga Indeks

SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 200S proračuna 2005

(D (2) 0) (4) (5>(3)/(l)

!l 236.111 II ~ÖÖ7j j 264.911"! | 0,27^ | 112,2!|191^J[lnšpektora^Szaobirambo

|07 1

0701

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH

236.111 H ^ir~ 264.911 11 0,27|| 11221

236.111 222 264.911 027 1122Splošne in skupne funkcije

07011901 Urejanje skupnih funkcij na področju 
obrambe

236.111 027 264.911 027 1122
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Ministrstvo za pravosodje
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KAZALO

20 Ministrstvo za pravosodje

1. del
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0205 - Privatizacija in nadzor

09-PRAVOSODJE
0901 - Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve 

0904 - Uprava in delovanje zaporov

19-IZOBRAŽEVANJE

1906 - Pomoči šolajočim

20 - SOCIALNO VARSTVO
. 2003 - Posebni programi pomoči prebivalstvu

2. del

2011 - Ministrstvo za pravosodje
02052001 - Denacionalizacija

09012001 - Urejanje področja pravosodja

09012002 - Splošne storitve za pravosodne organe

09012003 - Oblikovanje in izvajanje politike v pravosodju

09012004 - Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju

09012006 - Mednarodno pravno sodelovanje

09012007 - Posodobitev evidentiranja nepremičnin
19062001 - Štipendije za študij prava

2020 - Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
09042001 - Delovanje uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 

20032001 - Socialno varstvo obsojencev

2021 - Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov
09012008 - Delovanje inšpektorata za varstvo osebnih podatkov
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1. del

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Na tem področju porabe se vsebinsko prepletajo delovna področja Ministrstva za finance, Ministrstva za pravosodje, 
Računskega sodišča, Državne revizijske komisije, Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 
in Urada RS za makroekonomske raziskave in razvoj.

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

0205 Privatizacija in nadzor

0205 - Privatizacija in nadzor
1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2011 - Ministrstvo za pravosodje
02052001 Denacionalizacija

09 - PRAVOSODJE

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje pravosodja vključuje izdatke države, ki so namenjeni koordinaciji pravosodja, delovanju sodišč, delovanju 
organov za postopek o prekršku, delovanju tožilstev in pravobranilstev, izvrševanju kazenskih sankcij in 
rehabilitaciji kaznjencev v zvezi s popravo preteklih krivic. Ministrstvo za pravosodje je nosilec glavnega programa 
0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zahteve in 0904 Uprava in delovanje zaporov.

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

0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve
0904 Uprava in delovanje zaporov

0901 - Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve
1. Opis glavnega programa

Ministrstvo za pravosodje v okviru glavnega programa 0901 opravlja zadeve, ki se nanašajo na:

zakonodajo s področja kazenskega prava, prava o prekrških, stvarnega, obligacijskega in dednega prava; 
zakonodajo o sodnih postopkih;
organizacijsko zakonodajo s področja sodstva, državnega tožilstva, pravobranilstva, odvetništva, notariata 
in izvrševanja kazenskih sankcij;
pripravo pobud in osnutkov za sklepanje mednarodnih pogodb o sodelovanju na področju kazenskega in 
civilnega prava;
zagotavljanje in financiranje tehničnih in prostorskih pogojev za poslovanje pravosodnih organov; 
usposabljanje kadrov za potrebe pravosodnih organov;
strokovne izpite; •
mednarodno pravno pomoč;
amnestijo in pomilostitve;
nadzor nad poslovanjem pravosodnih organov;
pravosodno statistiko;
inšpekcijski nadzor; 
opravljanje strokovno - tehničnih nalog za komisijo Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic.

Naloge Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov kot organa v sestavi ministrstva so opravljanje inšpekcijskega 
nadzorstva nad izvajanjem določb Zakona o varstvu osebnih podatkov in drugih predpisov s področja varstva 
osebnih podatkov ter zagotavljanje enotnega uresničevanja ukrepov na področju varstva osebnih podatkov.
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP)

informatizacija ministrstva do stopnje, ki bo primerljiva z najvišje doseženo stopnjo informatizacije v 
državni upravi ter posodobitev telekomunikacijskega omrežja ministrstva;
zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za izvrševanje nalog ministrstva;
izgradnja nove sodne stavbe za pravosodne organe v Ljubljani;
zagotovitev primernejših prostorskih pogojev za pravosodne organe na področju zagotavljanja materialnih 
pogojev pravosodnim organom (izvedba nadzidav ali obnov objektov pravosodnih organov, ki so v mnogih 
primerih izjemno dotrajani oziroma nakupi novih poslovnih prostorov za potrebe le-teh);
uskladitev pravnega reda Slovenije s pravnim redom Evropske unije na področju pravosodja, tako, da bodo 
zagotovljeni pogoji za polnopravno članstvo Slovenije v Evropski uniji;
nadaljevanje dela na področju zagotavljanja večje učinkovitosti sodstva, odprave sodnih zaostankov in 
denacionalizacije;
mednarodna pravna pomoč in mednarodno sodelovanje na področju pravosodja ter sodelovanje pri 
ratifikacijah konvencij s področja pravosodja, ki sodijo v pravni red Evropske unije;
doseganje čim višjega nivoja pravne pomoči beguncem;
pridobitev praktičnih in teoretičnih podlag, strokovnih spoznanj in odgovorov na konkretna vprašanja s 
svojega področja dela ter pridobitev znanj o pravu Evropske unije (v sklopu izobraževanj in podeljevanja 
štipendij);
povečanje strokovne usposobljenosti stečajnih upraviteljev, sodnih cenilcev, sodnih izvedencev, sodnih 
tolmačev in vročevalcev;
organiziranje opravljanja pravniških državnih izpitov;
podpora štipendiranju študija v pravosodju;
informiranje prebivalcev Republike Slovenije o delu in aktivnostih Ministrstva za pravosodje in 
pravosodnega sistema;
zagotavljanje posebnih materialnih sredstev pravosodnim organom;
izvajanje programa razvoja pravosodnega sistema;
izpolnitev širšega cilja medinstitucionalnega sodelovanja pri usposabljanju pravosodja in pri procesu 
harmoniziranja zakonodaje Republike Slovenije z zakonodajo Evropske unije 
izvajanja nalog Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

zagotovitev pogojev za izvajanje nalog ministrstva;
informatizacija ministrstva in posodobitev telefonskega omrežja;
zagotovitev drugih tehničnih in materialnih pogojev za izvajanje nalog ministrstva;
informiranje prebivalcev Republike Slovenije o delu in aktivnostih Ministrstva za pravosodje in 
pravosodnega sistema;
informatizacija pravosodnih orgahov (tožilstva in sodniki za prekrške) ter reševanje prostorske 
problematike pravosodnih organov;
zagotovitev posebnih materialnih sredstev pravosodnim organom ter organiziranje opravljanja izpitov za 
sodne izvedence in cenilce, stečajne upravitelje in sodne izvršitelje;
priprava in sprejem načrtovanih zakonodajnih projektov skladno z državnim programom za leto 2005 in 
zastavljenimi cilji na področju priprave predpisov;
izvajanje programa razvoja pravosodnega sistema;
zagotavljanje delovanja licenčne komisije in svetovalcev za begunce;
usposobitev sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev za neposredno uporabo prava Evropske 
unije ter dvig ravni strokovnega znanja in vse večje specializacije na vseh področjih za sodne cenilce, sodne 
izvedence in sodne tolmače;
intenzivno politično in strokovno sodelovanje, predvsem s sosednjimi državami, državami članicami EU z 
večjim številom slovenskih državljanov ali z opaznejšim obsegom ekonomskega in drugega sodelovanja s 
Slovenijo ter z ostalimi državami kandidatkami, predvsem s prvo povabljenimi državami v pogajanja za 
članstvo v EU;
krepitev sodelovanja z institucijami EU, predvsem s Svetom EU in Komisijo EU; sodelovanje 
predstavnikov Slovenije na zasedanjih delovnih skupin in odborov, delavnicah in seminarjih zaradi priprave 
na vstop v EU ter seznanitve z delovanja organov EU in širitve EU;
udeležba na zasedanjih odborov Sveta Evrope v Strasbourgu;
Simpozij panonskih pravnikov, ki ga tradicionalno soorganizirajo tudi ministrstva za pravosodje Slovenije, 
Madžarske in Avstrije;
prevajanje dokumentov, predpisov ter dopisov v stikih s tujino ter prevajanje in spremljanje 
najpomembnejših sodb Evropskega sodišča za Človekove pravice v Strasbourgu;
učinkovito delovanje Inšpektorata za'varstvo osebnih podatkov kot organa v sestavi ministrstva.
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4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

2011 - Ministrstvo za pravosodje
09012001 Urejanje področja pravosodja
09012002 Splošne storitve za pravosodne organe
09012003 Oblikovanje in izvajanje politike v pravosodju
09012004 Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju
09012006 Mednarodno pravno sodelovanje

2021 - Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov
09012008 Delovanje inšpektorata za varstvo osebnih podatkov

0904 - Uprava in delovanje zaporov
1. Opis glavnega programa

Program »Uprava in delovanje zaporov« zajema delovanje Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Le ta 
opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij, predvsem v smislu 
obravnavanja in ravnanja z zaprtimi osebami, zagotavljanju bivalnih, kadrovskih, materialnih in drugih pogojev za 
življenje in delo v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij, spoštovanja pravic zaprtih oseb oziroma izvajanja 
obveznosti, ki jih za zaprte osebe in zaposlene nalagajo veljavni predpisi. Uprava RS za izvrševanje kazenskih 
sankcij v svoji sestavi vključuje kot organizacijske enote - sektoije - zavode za izvrševanje kazenskih sankcij in 
prevzgojni dom.

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

Dolgoročni cilji uprave so aktivnosti, ki jih določa zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1, Ur.l. RS, št 
22/2000). To je izvrševanje kazenskih sankcij ter drugih ukrepov, ki jih je izreklo sodišče v kazenskem postopku. V 
skladu s tem zakonom izvršuje uprava tudi kazni, varstvene in vzgojne ukrepe izrečene v postopku o prekršku ali v 
kakšnem drugem postopku.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

izboljšanje prostorskih pogojev in povečanje prostorskih zmogljivosti v zavodih za prestajanje kazni zapora 
v skladu s programom prostorskega razvoja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in veljavnimi 
predpisi;
izboljšanje opreme - zamenjava dotrajane in nakup manjkajoče opreme za bivalne in delovne prostore za 
zaprte osebe in zaposlene v skladu z osnovnimi standardi za opremljanje Uprave za izvrševanje kazenskih 
sankcij z osnovnimi sredstvi in drugimi veljavnimi predpisi;
zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za življenje in delo v zavodih za prestajanje kazni zapora v 
skladu z veljavnimi predpisi;
povečanje števila zaposlenih, ki neposredno izvajajo varnostne in strokovne naloge z zaprtimi osebami v 
skladu s sistemizacijo, kadrovskimi normativi in dejanskimi potrebami, ki temeljijo na številu in strukturi 
zaprtih oseb v posameznih zavodih;
izboljšanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za delo z zaprtimi osebami.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2020 - Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
09042001 Delovanje uprave za izvrševanje kazenskih sankcij

19 - IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh, poleg tega pa v to področje sodijo dejavnosti, ki 
predstavljajo podporo izobraževalnemu sistemu in šolajočim.

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

1906 Pomoči šolajočim
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1906 - Pomoci šolajočim
1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2011 - Ministrstvo za pravosodje
19062001 Štipendije za študij prava

20 - SOCIALNO VARSTVO

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

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu

2003 - Posebni programi pomoči prebivalstvu
1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2020 - Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 
20032001 Socialno varstvo obsojencev
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SPU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih

Indeks

(5KW)

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

(1) (2) (3) (4)
SPU/PPP/GPR

|20 (MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE (| 8.352.702(| 100,oo( J- 9.780.592 1 P 100,oo( 1 117,1|

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA

4.509 0.05 4.699 0,05 104,2

0205 Privatizacija in nadzor 4.509 0,05 4.699 0,05 1043

09 PRAVOSODJE 8.073.255 96,65 9.496.536 97,10 117,6

0901 Koordinacija pravosodja in splošne 
administrativne zadeve

2.196.449 26,30 3.629.625 37,11 1653

0904 Uprava in delovanje zaporov 5.876.806 70,36 5.866.912 59,99 99,8

19 IZOBRAŽEVANJE 21.405 0,26 22.456 0,23 104,9

1906 Pomoči šolajočim 21.405 0,26 22.456 0,23 104,9

20 SOCIALNO VARSTVO 253.534 3,04 256.900 2.63 101.3

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 253.534 3,04 256.900 2,63 1013
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2. del

02052001 - Denacionalizacija •

2356 - Študije in analize

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena financiranju študij in analiz s področja denacionalizacije.

Iz te postavke se plačujejo računalniške storitve za obdelavo podatkov za polletna in letna poročila o uresničevanju 
zakona o denacionalizaciji, 2x letno izračun napredka na področju denacionalizacije za pred-pristopna pogajanja za 
članstvo v EU in NATO in druge analize po sklepih Vlade RS.

09012001 - Urejanje področja pravosodja  

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Urejanje področja pravosodja se zagotavljajo kadrovski, tehnični in prostorski pogoji za 
izvajanje nalog Ministrstva za pravosodje.

2. Dolgoročni cilji podprograma

informatizacija ministrstva do stopnje, ki bo primerljiva z najvišje doseženo stopnjo informatizacije v 
državni upravi ter posodobitev telekomunikacijskega omrežja ministrstva;
zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za izvrševanje nalog ministrstva.

3. Letni izvedbeni cilji podprograma

zagotovitev pogojev za izvajanje nalog ministrstva
informatizacija ministrstva in posodobitev telefonskega omrežja
zagotovitev drugih tehničnih in materialnih pogojev za izvajanje nalog ministrstva 
informiranje prebivalcev Republike Slovenije o dejavnosti Ministrstva za pravosodje in pravosodnega 
sistema

i
3010 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi zakonsko opredeljenih obveznosti in skladno z navodili za pripravo državnega proračuna Ministrstvo za 
pravosodje načrtuje sredstva za plače za leto 2004 po stanju števila zaposlenih na dan 15.12.2003.

3334 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki materialnih stroškov, ki so namenjeni zagotavljanju materialne osnove za delovanje ministrstva in 
izvajanje podprogramov v pristojnosti ministrstva, je v letu 2005 planiran nekaj večji porast, predvsem na račun 
zaostalih obveznosti, katere prenašamo iz leta v leto. Povečujejo se tudi stroški zaradi tehničnega prilagajanja EU.

V okviru proračunske postavke Materialni stroški ministrstvo zagotavlja sredstva za pokrivanje klasičnih 
materialnih stroškov in drugih zadev z naravo materialnih stroškov.

2159 - Odnosi z javnostmi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N okviru postavke bo ministrstvo financiralo aktivnosti kot so urejanje in vzdrževanje spletnih strani ter 
publicistična dejavnost ministrstva. Ministrstvo bo tudi uveljavilo pristop načrtnega in dejavnega sodelovanja z 
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mediji, možnost komuniciranja s prebivalci Republike Slovenije ter informiralo prebivalce o dejavnosti Ministrstva 
za pravosodje in pravosodnega sistema.

48 - Počitniška dejavnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Počitniška dejavnost je organizirana kot lastna dejavnost, vključuje pa zagotavljanje sredstev za dve garsonjeri v 
Kranjski gori in počitniškega doma v Piranu. Stroške za vzdrževanje počitniških kapacitet ministrstvo pokriva iz 
naslova prihodkov počitniške dejavnosti.

09012002 - Splošne storitve za pravosodne organe

1. Opis podprograma

Stalna naloga Ministrstva za pravosodje je:

nakup novih poslovnih prostorov za pravosodne organe in adaptacije obstoječih, 
informatizacija tožilstev, pravobranilstev in sodnikov za prekrške (nakup računalniške strojne in 
programske opreme, vzpostavitev lokalnih računalniških mrež, njihovo vzdrževanje ter svetovanje in 
izobraževanje na področju informatizacije);
nakup opreme za vse pravosodne organe (nakup pisarniškega pohištva, pisarniške in druge opreme, opreme 
za varovanje, birotehnične, telekomunikacijske in avdiovizuelne opreme ter službenih vozil).

2. Pravne podlage

Zakona o sodiščih (Ur.l.RS št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00),Pravilnik o sodnih tolmačih (Ur.l. RS, št 49/02), 
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Ur.l. RS, št. 7/02), Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji (Ur.l. RS št. 51/98), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št. 71/94, 47/97 in 
60/99),Zakon o javnih financah (Ur.l.RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 ), Zakon o državni upravi (Ur.l.RS št 
52/02), Zakon o sodniški službi, Sodni red, Zakon o popravi Krivic (Ur.l.RS, št. 95/96, 68/98, 61/99, 11/01, 29/01, 
87/2001 in 34/2003), Stanovanjski pravilnik, Sklepa Vlade RS, št. 360-03/94-5/6-8, z dne 17.10.1996.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj Ministrstva za pravosodje na področju zagotavljanja materialnih pogojev pravosodnim organom je 
zagotovitev primernejših prostorskih pogojev. V okviru tega si bo Ministrstvo za pravosodje, kjer je nujno potrebno, 
prizadevalo za izvedbo nadzidav ali obnov objektov pravosodnih organov, ki so v mnogih primerih izjemno 
dotrajani oziroma za nakupe novih poslovnih prostorov za njihove potrebe. Obenem je v dolgoročnem planu 
izgradnja nove sodne zgradbe za pravosodne organe v Ljubljani in izgradnja prizidka k sodni zgradbi v Novi Gorici 
za potrebe več pravosodnih organov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Prioritetni nalogi Ministrstva za pravosodje na področju zagotavljanja materialnih pogojev pravosodnim organom 
sta v letu 2005 nadaljevanje informatizacije pravosodnih organov ( tožilstva, pravobranilstva in sodniki za prekrške ) 
ter reševanje prostorske problematike pravosodnih organov.

Poleg tega bo ministrstvo še naprej zagotavljalo posebna materialna sredstva pravosodnim organom ter organiziralo 
opravljanje izpitov za sodne izvedence in cenilce, stečajne upravitelje in sodne izvršitelje.

2987 - Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za pravosodje na podlagi Zakona o javnih financah ( Ur.l.RS št. 79/99,124/00, 79/01, 30/02 ), Zakona o 
sodiščih ( Ur.l.RS št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 ) in Zakona o državni upravi ( Ur.l.RS št. 52/02, 56/03 ) skrbi za 
tehnološko posodobitev poslovanja pravosodnih organov in sicer sodišč, državnih tožilstev, državnih 
pravobranilstev in organov za postopke o prekrških.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru zgoraj navedene dejavnosti so sredstva namenjena za nakup:

1. Pisarniškega pohištva za kabinete, sejne in razpravne dvorane ter zemljiško knjigo, pisarniške in druge opreme, 
opreme za varovanje, telekomunikacijske in audiovizuelne opreme, avtomobilov, klimatskih naprav, ter študije 
in projektno dokumentacijo.

2. Na področju informatizacije se za potrebe državnih tožilstev, državnih pravobranilstev in organov za postopke o 
prekrških izvede: nakup računalnikov in računalniške opreme, nakup velike specialne računalniške napeljave, 
svetovanje pri informatizaciji, tekoče vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme ter 
komunikacijske opreme, pogarancijsko vzdrževanje, nadgraditev in dograditev računalniške strojne in 
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programske opreme in računalniških mrež, pridobitev licenčnih pravic za programsko opremo na delovnih 
napravah.

Sredstva so planirana na osnovi uporabe veljavnih metodologij.

Poleg tega so sredstva na tej proračunski postavki namenjena tudi za:

3. Nakupe nepremičnin za pravosodne organe in sicer se v letu 2005 planira nakup poslovnih objektov za potrebe 
Okrajnega sodišča v Ormožu in Sodnika za prekrške v Ormožu. Oba zasedata prostore novozgrajenega objekta, 
ki so v najemu. Z nakupom teh prostorov bomo trajno rešili prostorski problem obeh pravosodnih organov.

Ministrstvo za pravosodje dolgoročno skrbi za pridobitev lastnih prostorov, ki izkazujejo prihranek 
proračunskih finančnih sredstev v daljšem časovnem obdobju v primetjavi z velikostjo vloženih sredstev za 
najem poslovnih prostorov skozi določeno število let v življenjski dobi nepremičnine.

4. Investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov, ki se opravljajo na podlagi letnega načrta potrebnih 
investicijsko vzdrževalnih del za vsak pravosodni organ. Ministrstvo za pravosodje izvaja prenovitvena dela na 
objektih, v katerih so pravosodni organi, na podlagi večletnega programa, saj ni dovolj razpoložljivih sredstev, 
ki bi omogočala več večjih prenovitvenih posegov hkrati. V okviru investicijskega vzdrževanja zgradb 
pravosodnih organov so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove, študije o izvedljivosti 
projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Ker gre pri pravosodnih organih 
predvsem za starejše objekte, so zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prioriteta najnujnejša investicijska 
vzdrževalna dela in obnove ter dela, s katerimi pridobimo nove prostore na lokacijah, kjer pravosodni organi 
delujejo v slabih prostorskih pogojih.

V letu 2005 so predvidene naslednje investicije: na Okrožnem sodišču v Mariboru bomo nadaljevali z 
adaptacijo podstrehe, nadaljevali bomo z obnovo prostorov Okrožnega sodišča v Kopru (tlaki) in s popravilom 
fasade na Okrajnem sodišču v Črnomlju, na Okrožnem sodišču v Ljubljani bomo popravili streho in obnovili 
glavno fasado, naročili bomo projekte za dozidavo sodne stavbe v Novi Gorici.

Tudi v tem delu so sredstva planirana na osnovi uporabe veljavnih metodologij.

5. V letu 2005 smo pridobili dodatna sredstva v znesku 1,5 milijarde tolaijev, ki so namenjena finančnemu najemu 
za novo sodno stavbo v Ljubljani. Finančni najem se predvideva za 12 let, kar skupno znaša 18 milijard 
tolaijev.

V letnem Skupnem načrtu nabav in gradenj za potrebe pravosodnih organov, ki jih sprejme Vlada RS, so 
opredeljeni glavni letni izvedbeni cilji na nivoju podprograma.

2165 - Delovanje Komisije Vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N okviru postavke bo ministrstvo na podlagi določil Zakona o popravi Krivic (Ur.l.RS, št. 95/96, 68/98, 61/99, 
11/01, 29/01, 87/2001 in 34/2003) financiralo materialne stroške, povezane z delovanjem Komisije Vlade RS za 
izvajanje Zakona o popravi krivic.

3658 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 61. člena Zakona o sodniški službi in 183. člena Sodnega reda ministrstvo v okviru te proračunske 
postavke zagotavlja posebna materialna sredstva pravosodnim organom.

2170 - Reševanje stanovanjskih vprašanj za zaposlene v pravosodju

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 3. člena Stanovanjskega pravilnika, ki gaje sprejela Stanovanjska komisija za dodeljevanje stanovanj 
sodnikom, državnim tožilcem, sodnikom za prekrške in osebju na sodiščih, državnih tožilstvih in organih za 
postopek o prekrških, ustanovljena na podlagi sklepa Vlade RS, št. 360-03/94-5/6-8, z dne 17.10. 1996, se v okviru 
proračuna Ministrstva za pravosodje zagotavljajo sredstva za nakup, vzdrževanje in upravljanje stanovanj za 
zaposlene v pravosodju.

Stanovanjski sklad pravosodnih organov pri Ministrstvu za pravosodje ima 39 stanovanj. Glede na evidentirane 
potrebe v letu 2005 predvidevamo sredstva za nakup stanovanj, sredstva za obnovo stanovanj oz. objektov, v katerih 
so ta stanovanja in za plačila, ki so strošek lastnika.
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6731 - Nakupi - sredstva od prodaje državnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o javnih financah ( Ur.l.RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 ) je ministrstvo pristojno za prodajo 
državnega stvarnega premoženja s katerim upravljajo sodišča, državna tožilstva, organi za postopek o prekrških in 
državno pravobranilstvo.

V okviru prodaje državnega stvarnega premoženja so vključena osebna vozila, ki so izrabljena in katerih popravila 
bi bila povsem nesmotrna in ekonomsko neopravičljiva oziroma vozila, ki so amortizirana in obenem brez ustrezne 
varnostne opreme.

234 - Izpiti za sodne cenilce in izvedence

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 27. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Ur.l. RS, št. 49/02) in 33. člena Pravilnika o sodnih izvedencih 
in sodnih cenilcih (Ur.l. RS, št. 7/02), minister, pristojen za pravosodje, izda Cenik stroškov preizkusa strokovnosti, 
ki jih plača kandidat, ki želi pristopiti k izpitu. V okviru lastne dejavnosti se izvajajo tudi pripravljalni seminarji za 
sodne cenilce in izvedence ter seminarji za sodne tolmače oz. druge vrste strokovnega izpopolnjevanja in 
izobraževanja. Sredstva za plačilo se zagotavljajo s plačilom samih kandidatov.

243 - Izvršitelji

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s 37. členom Zakona o državni upravi (Ur.l. RS št. 56/2003) in na podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju 
(Ur.l. RS št. 51/98 in 75/2002, v nadaljevanju ZIZ) je Ministrstvo za pravosodje pristojno za izvajanje izpitov za 
izvršitelje. Kandidati morajo za opravljanje službe izvršitelja izpolnjevati pogoje, ki so podrobneje določeni v 281. 
členu ZIZ, med katerimi je tudi opravljen izpit za izvršitelja. Natančneje potek izpita določa Pravilnik o vsebini, 
programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja (Ur.l. RS št. 95/2002). V letu 2003 pa je Ministrstvo za 
pravosodje na podlagi 116. člena ZIZ-A izvedlo dodatne izpite za vse izvršitelje, ki so bili imenovani do 21.092002 
in nimajo v Republiki Sloveniji pridobljenega strokovnega naslova univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki 
Sloveniji nostrificirane v tujini pridobljene diplome pravne fakultete. Izvedba dodatnih izpitov temelji na Pravilniku 
o programu, pogojih in načinu opravljanja dodatnega izpita za izvršitelja (Uradni list RS, št. 15/2003).

54 - Pravosodni bilten

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 74. člena Zakona o sodiščih (Ur.l-RS, št. 28/2000) Ministrstvo za pravosodje izdaja publikacijo 
Pravosodni bilten, ki se vse bolj uveljavlja kot strokovni priročnik in katerega namen je izvajanje strokovnega 
izpopolnjevanja in usposabljanja kadrov v pravosodju. Ministrstvo izvaja to dejavnost kot lastno dejavnost.

242 - Stečajni upravitelji

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Eden od pogojev za vložitev kandidature za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih 
prisilne poravnave, stečaja in likvidacije je tudi uspešno opravljen strokovni izpit za opravljanje funkcije (78.b. člen 
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji). Na podlagi zakona je bil leta 1999 izdan, leta 2001 pa 
spremenjen in dopolnjen Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije 
upravitelja, ki določa program strokovnega izpita, prijavo k izpitu, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, potek in 
ocenjevanje izpita, plačilo stroškov izpita ter vodenje evidenc o kandidatih oz. opravljanju izpitov. Stroške izpita 
plačajo kandidati na podlagi izstavljenih računov.

8951 - Osnovna sredstva - sredstva odškodnine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni proračunski postavki se zbirajo sredstva od izplačanih odškodnin za zavarovano stvarno premoženje. 
Primer zavarovanja premoženja je obvezno in kasko zavarovanje osebnih avtomobilov, kijih uporabljajo pravosodni 
organi. Kadar nastopi škodni dogodek se izplačilo odškodnine izvede v proračun na zgoraj navedeno proračunsko 
postavko.
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09012003 - Oblikovanje in izvajanje politike v pravosodju

1. Opis podprograma

Ministrstvo za pravosodje opravlja zadeve, ki se nanašajo na zakonodajo s področja kazenskega prava, prava o 
prekrških, stvarnega, obligacijskega in dednega prava, zakonodajo o sodnih postopkih, organizacijsko zakonodajo s 
področja sodstva, državnega tožilstva, pravobranilstva, odvetništva, notariata in izvrševanja kazenskih sankcij ter na 
pripravo pobud in osnutkov za sklepanje mednarodnih pogodb o sodelovanju na področju kazenskega in civilnega 
prava. S tem v zvezi je naloga Ministrstva za pravosodje, da pripravlja zakonodajne projekte, ki so potrebni zaradi 
določila ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije o uskladitvi predpisov, ki niso v skladu z Ustavo 
RS, harmonizacije našega pravnega reda z evropskim pravnim redom in zaradi izpolnitve Sklepa Državnega zbora 
RS o ukrepih in spremembah predpisov za povečanje učinkovitosti dela sodišč in odpravo sodnih zaostankov.

V okviru tega programa je Ministrstvo za pravosodje pristojno tudi za imenovanje svetovalcev za begunce in za
. določitev kriterijev, po katerih se obračunavajo nagrade in povračila stroškov svetovalcem.

2. Pravne podlage

Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/2002), Ustavni zakon, Sklep Državnega zbora RS o ukrepih in 
spremembah predpisov za povečanje učinkovitosti dela sodišč in odpravo zaostankov, Zakon o azilu (Ur.l. RS št. 
61/99, 113/00 - odločba Ustavnega sodišča, 124/00 in 67/01), Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, 
Pravilnik o sodnih cenilcih, Zakon o izvršbi in zavarovanju.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi, usmeritvami Državnega zbora in Vlade Republike Slovenije je 
dolgoročni cilj Ministrstva za pravosodje v okviru tega podprograma uskladitev pravnega reda Slovenije s pravnim 
redom Evropske unije tako, da bodo zagotovljeni pogoji za polnopravno članstvo Slovenije v Evropski uniji.

Drugi dolgoročni cilji so:

mednarodna pravna pomoč in mednarodno sodelovanje na področju pravosodja ter sodelovanje pri 
ratifikacijah konvencij s področja pravosodja, ki sodijo v pravni red Evropske unije;
doseganje čim višjega nivoja pravne pomoči beguncem;
povečanje strokovnosti stečajnih upraviteljev v okviru delovanja licenčne komisije.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

priprava in sprejem načrtovanih zakonodajnih projektov skladno z državnim programom za leto 2005 in 
zastavljenimi cilji 
izvajanje programa razvoja pravosodnega sistema 
zagotavljanje delovanja licenčne komisije in svetovalcev za begunce

1241 - Priprava zakonodaje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 1214 je namenjena porabi sredstev, ki so potrebna za pripravo zakonov in podzakonskih 
aktov, ki sodijo v delovno področje Ministrstva za pravosodje, to je predvsem: organizacijska zakonodaja s področja 
sodstva, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva, notariata, odvetništva in izobraževanja v pravosodju; 
kazenska (materialna in procesna) zakonodaja in zakonodaja s področja izvrševanja kazenskih sankcij; civilna 
zakonodaja (pravdni, izvršilni, nepravdni postopki, upravni spor, zakonodaja s področja stvarnega prava, zemljiške 
knjige, obligacij, dednega prava, stečajnega prava); zakonodaja s področja mednarodnega zasebnega prava, varstva 
osebnih podatkov, denacionalizacije, poprave krivic.

Ministrstvo bo nadaljevalo z začetimi zakonodajnimi projekti, ki v letu 2004 ne bodo dokončno realizirani, poleg 
tega pa bo pripravilo podzakonske akte, kijih bo treba izdati glede na novo sprejete zakone, ter predpise, kijih bo 
potrebno pripraviti zaradi uskladitve s spremembami pravnega reda Evropske unije oziroma glede na nove potrebe 
po reguliranju področij iz pristojnosti ministrstva.

Na tej postavki so planirana sredstva tudi za izvajanje postopkov mednarodne pravne pomoči in postopkov 
ugotavljanja vzajemnosti.

Za izpeljavo zakonodajnih projektov in navedenih postopkov so potrebna načrtovana denarna sredstva za strokovno 
literaturo (domačo in tujo), prevajanje (primetjalno pravnih predpisov in pregledov za vsa navedena področja, s 
področja mednarodno pravne pomoči in postopkov ugotavljanja vzajemnosti), službena potovanja, objave v 
Uradnem listu Republike Slovenije, avtorske honorarje za osnutke oziroma delovna besedila zahtevnejših predpisov 
in za sodelovanje v delovnih skupinah, kakor tudi za posamezne zahtevnejše strokovne projekte (naloge v okviru 
raziskovalnih projektov pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport). Za pripravo podlag za spremembo predpisov 
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ministrstvo načrtuje tudi stroške konferenc, seminaijev in simpozijev, na katerih se obravnava problematika, ki 
zadeva načrtovane zakonodajne projekte ter druge splošne stroške materiala in storitev.

2167 - Program razvoja pravosodnega sistema

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N okviru programa razvoja pravosodnega sistema bo ministrstvo izvajalo program razvoja pravosodnega sistema, 
skladno s sprejetimi načrti, okviri in instrumenti. Ministrstvo bo sistematično spremljalo izvajanja načrta razvoja. Na 
podlagi ugotovitev stanja in potreb bo opravilo potrebne analize za mogoče izvajanje korektivnih ukrepov. Program 
bo temeljil na modernizaciji pravosodja ter na sistemski obravnavi posameznih področij pravosodnega sistema in 
funkcioniranja pravosodnega sistema.

Uporabljene bodo strokovne rešitve na podlagi analiz, študij in ekspertiz ter v sodelovanju z drugimi državnimi 
organi (tudi Ciljni raziskovalni projekti). V okviru projekta razvoja pravosodnega sistema ministrstvo namerava 
preveriti tudi alternativne možnosti zaporskega sistema.

8777 - Strokovne naloge v zvezi z dodelitvijo in odvzemom licenc steč, uprav, in izvršit, 
ter stroški revizij mnenj sodnih cenilcev in izvedencev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 78. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji je za stečajnega upravitelja lahko imenovana 
oseba, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in 
likvidacije. Zakon o izvršbi in zavarovanju v 52. členu določa, da mora sodišče o nepravilnostih, kijih stori izvršitelj 
pri opravljanju izvršbe obvestiti ministra, pristojnega za pravosodje. Nadzor nad delom izvšiteljev pa se vrši v 
skladu z 8 in 13. Členom Pravilnika o disciplinskem postopku zoper izvršitelja. Za podelitev in odvzem dovoljenja 
za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije je imenovana komisija, ki 
prejema honorar za svoje delo. Sredstva so planirana tudi za plačilo članom komisije za ocenjevanje dela sodnih 
cenilcev in izvedencev ter pokrivanju stroškov, ki bodo nastali pri delu komisije, ki vodi in organizira delo komisije 
za ocenjevanje dela sodnih cenilcev in izvedencev.

8478 - Svetovalci za begunce

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o azilu .(Ur.l. RS št. 61/99, 113/00 - odločba Ustavnega sodišča, 124/00 in 67/01) je Ministrstvo za 
pravosodje pristojno za imenovanje svetovalcev za begunce in za določitev kriterijev, po katerih se obračunavajo 
nagrade za opravljeno delo in povračilo stroškov svetovalcem za begunce. Stroški in plačilo svetovalcev za begunce 
ne bremenijo prosilcev za azil, temveč državni proračun. V skiadu s tem so v okviru sredstev Ministrstva za 
pravosodje določena sredstva zagotovljena tudi za te namene.

Ministrstvo za pravosodje je mnenja, da je potrebno proračunsko postavko uvrstiti v podprogram 08011702 - 
Upravne zadeve, kije v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve.

09012004 - Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju

1. Opis podprograma

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi 12. Člena Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
zadolženo za usposabljanje kadrov za pravosodne organe. Za dosego čimbolj uspešnega načina usposabljanja je 
ministrstvo skupaj z Vrhovnim sodiščem RS, Ustavnim sodiščem RS, Državnim tožilstvom RS, Državnim 
pravobranilstvom in Senatom za prekrške RS leta 1998 s sporazumom ustanovilo Center za izobraževanje v 
pravosodju. Posebna pozornost je posvečena izobraževanju in usposobitvi sodnikov, državnih tožilcev, državnih 
pravobranilcev za neposredno uporabo prava evropske unije. V okviru tega programa se podeljujejo tudi štipendije 
za podiplomski študij prava, za specialistični študij prava v državi ali v tujini in za strokovno usposabljanje na 
kakšnem drugem strokovnem področju. Preko Sektorja za pravosodno upravo ministrstvo izvaja tudi organizirano 
usposabljanje kadrov za potrebe pravosodja, nadzor nad poslovanjem sodišč, državnih tožilstev, državnega 
pravobranilstva, odvetništva in notariata, vodenje pravosodne statistike ter izdajanje strokovne literature.

2. Pravne podlage

Zakon o državni upravi (Ur.l. RS, št.52/02), Zakon o sodiščih (Ur.l. RS, št.: 19/94,45/95, 38/99 in 28/00), Zakon o 
sodniški službi (Ur.l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02), Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št 
63/94, 59/99, 110/02 in 14/03), Zakona o državnem pravobranilstvu (Ur.l. RS, št. 20/97), Zakon o pravniškem 
državnem izpitu (Ur.l. RS, št. 13/94 in 71/94)
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3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj izobraževanj in podeljevanja štipendij je pridobitev praktičnih in teoretičnih podlag, strokovnih 
spoznanj in odgovorov na konkretna vprašanja s svojega področja dela ter pridobitev znanj o pravu Evropske unije.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

usposobitev sodnikov, državnih tožilcev, državnih pravobranilcev za neposredno uporabo prava Evropske 
unije 
dvig ravni strokovnega znanja in vse večje specializacije na vseh področjih za sodne cenilce, sodne 
izvedence in sodne tolmače 
pravniški državni izpit bo opravljalo predvidoma 210 kandidatov, strokovne izpite za administrativno- 
tehnične delavce v pravosodnih organih pa predvidoma 100 kandidatov

6758 - Pravniški državni izpiti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pripravništvo po pridobljenem strokovnem naslovu diplomirani pravnik zaradi usposabljanja za opravljanje 
sodniške funkcije in funkcije državnega tožilca, poklica odvetnika in notarja oz. za opravljanje drugih del, za katere 
se z zakonom zahteva kot pogoj pravniški državni izpit, se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravniškem 
državnem izpitu (Ur.l. RS, št. 13/94 in 71/94), zaključi pa se s pravniškim državnim izpitom (1. odstavek 19. člena).

Ministrstvo za pravosodje zagotavlja za delo izpitnih komisij sredstva za delo, kot so plačilo za delo in povračilo 
potnih stroškov. V letu 2005 se predvideva, da bo pravniški državni izpit opravljalo 210 kandidatov. Ministrstvo za 
pravosodje opravlja na podlagi 203. člena Sodnega reda tudi strokovne izpite iz določil Sodnega reda za 
administrativno-tehnične delavce v pravosodnih organih. Za leto 2005 se tako predvideva, da bo omenjeni izpit 
opravljalo 100 kandidatov.

5250 - Sredstva Centra za izobraževanje v pravosodju

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 74. a člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št: 19/94,45/95, 38/99 in 28/00) in v skladu z 66. členom 
zakona o sodniški službi (Uradni list RS, štl9/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02 in 105/02), 32. členom zakona o 
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94, 59/99, 110/02 in 14/03) in 3. členom zakona o državnem 
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97) je potrebno v državnem proračunu zagotoviti sredstva za izobraževanje in 
strokovno usposabljanje funkcionarjev in drugih zaposlenih v pravosodju. Določene obveznosti na tem področju 
izhajajo tudi iz državnega programa za vključitev Republike Slovenije v Evropsko unijo. Zato, da bi bilo to 
izobraževanje čimbolj strokovno, organizirano, kontinuirano in racionalno so Ministrstvo za pravosodje, Vrhovno 
sodišče RS, Ustavno sodišče RS, Državno tožilstvo RS, Državno pravobranilstvo in Senat za prekrške RS, leta 1998 
s Sporazumom ustanovilo Center za izobraževanje v pravosodju, ki je postal zakonska kategorija z dopolnitvami 
zakona o sodiščih iz leta 2000.

Programski svet kot kolegijski organ Centra za izobraževanje podrobneje opredeli naloge na področju izobraževanja 
z letnim programom izobraževanja in strokovnega usposabljanja v pravosodju. Praviloma poteka izobraževanje v 
šolah, seminarjih in posvetovanjih o domačem pravu in pravu Evropske unije. Na njih funkcionarji v pravosodju 
pridobivajo praktične in teoretične podlage, strokovna spoznanja in odgovore na konkretna vprašanja s svojega 
področja dela. Tako kot v preteklih letih bo tudi v naslednjih letih dan poseben poudarek izobraževanju in 
usposobitvi sodnikov, državnih tožilcev, državnih pravobranilcev za neposredno uporabo prava evropske unije. Iz 
teh sredstev bodo financirani tudi študijski obiski predvsem v tujini in tečaji tujih jezikov s poudarkom na pravni 
terminologiji. V skladu z zakonom o javnih uslužbencih in 199. členom sodnega reda (Uradni list RS, št. 15/95, 
35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 3/03 in 15/03) pa bodo za sodno osebje in za javne uslužbence 
zaposlene v državnem tožilstvu, državnem pravobranilstvu in v organih za postopke za prekrške, organizirani 
seminarji predvsem o novi zakonodaji oziroma novostih povezanih z njihovim delom.

Ministrstvo za pravosodje v skladu z 62. in 63. členom zakona o sodniški službi, 32. členom zakona o državne 
tožilstvu in 3. členom zakona o državnem pravobranilstvu, podeljuje tudi štipendije za podiplomski študij prava ter 
za specialistični študij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem drugem 
strokovnem področju, ki je povezano s sodniškim delom in sicer sodnikom, državnim tožilcem in njihovim 
pomočnikom, sodnikom za prekrške in državnim pravobranilcem ter njihovim pomočnikom.

Štipendije se podeljujejo kot povračilo stroškov študija; za plačilo šolnine, povračilo potnih stroškov in stroškov 

nabave strokovne literature.

O tem komu naj se podeli štipendija odloča sodni svet za sodnike; svet sodnikov za prekrške za sodnike za prekrške; 
državnotožilski svet za državne tožilce in generalni državni pravobranilec za državne pravobranilce.
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6765 - Strokovno izpopolnjevanje sodnih cenilcev, izvedencev in tolmačev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena za financiranje aktivnosti v zvezi s strokovnim usposabljanjem in 
izpopolnjevanjem na podlagi 84 in 87. člena Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/94, 45/95, 38/99,28/00, 26/01 in 
56/02). Sredstva so namenjena za: izplačilo avtorskih pogodb za vodenje delavnic za sodne tolmače, sodne cenilce 
in sodne izvedence, izdajo priročnikov za vrednotenje in ocenjevanje pri posameznih področjih ter za pokrivanje 
stroškov pri pripravi gradiva za sodne tolmače, za strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja za vse stroke sodnih 
izvedencev in cenilcev, kijih organizira ministrstvo s pomočjo posameznih združenj. Potrebna sredstva so planirana 
glede na porabo v preteklih letih in v okviru, določenem z izhodišči za pripravo finančnih načrtov za leto 2005.

Cilj ministrstva je dvig ravni strokovnega znanja in vse večje specializacije na vseh področjih za 3700 sodnih 
cenilcev in izvedencev in 840 sodnih tolmačev. V aprilu 2000 je stopila v veljavo Sprememba zakona o sodiščih 
(Ur.l. RS, št. 28/00), ki določa, da se morajo sodni izvedenci in cenilci strokovno izpopolnjevati in na vsakih pet let 
priložiti potrdila o strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju, tako da pričakujemo povečan obseg seminarjev in 
drugih oblik izobraževanja v ta namen. V letu 2005 se bo potrebno posebno posvetiti seznanitvi z delovanjem 
organov EU.

09012006 - Mednarodno pravno sodelovanje

1. Opis podprograma

Mednarodno pravno sodelovanje se na ministrstvu izvaja na dveh področjih in sicer:

sodelovanje z Evropsko unijo, spremljanje zakonodaje Evropske unije, priprava rednih poročil o napredku 
Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo, priprava pregleda usklajenosti zakonodaje Republike 
Slovenije s pravnim redom Evropske unije, spremljanje dela in sodelovanje v delovnih skupinah, 
sodelovanje pri pripravi Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske unije, sodelovanje v 
delovnih skupinah in komitejih Sveta Evrope v Strasbourgu ter spremljanje njihovih dejavnosti;
drugo mednarodno sodelovanje: sodelovanje pravosodnih delavcev v multilateralnih organizacijah kot tudi 
na regionalni in bilateralni ravni. Sodelovanje vključuje priprave obiskov tujih delegacij v Sloveniji in 
delegacije Republike Slovenije v tujini tako na ministrski ravni, kot tudi na strokovnem nivoju ter priprave 
in realizacije obiskov.

2. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je dobro in učinkovito sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, posameznimi državami in 
njihovimi deli.

3. Letni izvedbeni cilji podprograma

intenzivno politično in strokovno sodelovanje, predvsem s sosednjimi državami, državami članicami EU z 
večjim številom slovenskih državljanov ali z opaznejšim obsegom ekonomskega in drugega sodelovanja s 
Slovenijo ter z ostalimi državami kandidatkami, predvsem s prvo povabljenimi državami v pogajanja za 
članstvo v EU
krepitev sodelovanja z institucijami EU, predvsem s Svetom EU in Komisijo EU
sodelovanje predstavnikov Slovenije na zasedanjih delovnih skupin, odborov, delavnic in seminarjev zaradi 
priprave na vstop v EU ter seznanitve z delovanja organov EU in širitve EU 
udeležba na zasedanjih odborov Sveta Evrope v Strasbourgu
prevajanje dokumentov, predpisov ter dopisov v stikih s tujino ter prevajanje in spremljanje 
najpomembnejših sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu

2158 - Mednarodno sodelovanje

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na bilateralni ravni je predvideno nadaljevanje intenzivnega političnega in strokovnega sodelovanja. Poseben 
poudarek bo dan sodelovanju s sosednjimi državami in državami, s katerimi že imamo pomembnejši obseg 
sodelovanja. Bilateralno sodelovanje bo pogojeno tudi s tekom posameznih projektov znotraj EU.

Preverjena bo ustreznost obstoječega pravnega okvira za sodelovanje na področju pravosodja. Skladno s tem bo 
pripravljen natančen načrt ureditve pogodbenega stanja, predvidoma s tremi ali štirimi državami.

Ministrstvo bo tudi na ministrski ravni krepilo sodelovanje z institucijami EU, predvsem s Svetom EU in Komisijo 
EU ter se pripravljalo in usposabljalo na aktivno spremljanje ter sodelovanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju 
politik na področju pravosodja. Tovrstne aktivnosti se bodo s članstvom Slovenije v EU znamo povečale.

Nadaljevalo se bo z oblikami regionalnega sodelovanja, predvsem na področju priprave sistemskih zakonodaj, 
njihove izvedbe ter uporabe drugih ukrepov za oblikovanje pravosodne politike.
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V postavki so všteti tudi pričakovani stroški za pripravo analiz, študij in prevodov dokumentov oziroma dopisov. 
Gre predvsem za strateške in akcijske dokumente, kar predstavlja eno od podlag za oblikovanje politike s področja 
pravosodja, prav tako pa tudi za prevode domačih politik in posameznih ukrepov.

2157 - Sodelovanje z evropskimi integracijami in mednarodnimi organizacijami

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Veliko sredstev bo potrebnih za sodelovanje predstavnikov MP v delovnih skupinah Sveta EU in Komisije ES, saj je 
izjemnega pomena za Slovenijo, da sodeluje pri pripravi dokumentov, ki jo bodo zavezovali. Delovne skupine se 
delijo na dve veji: za civilne in kazenske zadeve.

Pomembno je tudi sodelovanje predstavnikov MP pri zasedanjih CATS (Odbor člena 36). CATS je telo, ki 
obravnava dokumente po tem, ko sojih že obravnavale delovne skupine in predenjih formalno sprejmeta Coreper in 
Svet za pravosodje in notranje zadeve. CATS je tudi forum za politične razprave, ki dajejo orientacije delovnim 
skupinam. To je vsekakor pomemben forum za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah in policijsko 
sodelovanje, kateremu mora Slovenija posvetiti vso pozornost.

Udeležba bo potrebna tudi v drugih mednarodnih organizacijah oz. srečanjih (Haška konferenca, Srednjeevropska 
pobuda itd.)

Povečalo se bo število delavcev Ministrstva za pravosodje, ki se bodo udeležili raznih seminaijev in delavnic na 
temo delovanja organov EU, ki jih organizirajo različne mednarodne in tudi slovenske organizacije. Kotizacije in 
stroški bivanja so pogosto zelo visoke, izkušnje, ki jih je mogoče pridobiti, pa so zelo pomembne za zagotovitev 
ustrezne administrativne usposobljenosti.

Še nadalje bodo potrebna sredstva za. plačilo zagotovitev udeležbe na zasedanjih odborov Sveta Evrope v 
Strasbourgu: Odbor Sveta Evrope za kazensko pravo (CDPC), Odbor Sveta Evrope za mednarodno pravno pomoč v 
kazenskih zadevah (PCOC), Odbor Sveta Evrope za varstvo osebnih podatkov in Odbor za pravno sodelovanje 
(CDCJ).

Za Slovenijo, kot članico EU, se bodo stroški za obvezna potovanja (Bruselj) v letu 2005 znatno povečali. 
Sodelovanje na vseh srečanjih, tako političnih kot strokovnih nivojih, bo nujno

Ministrstvo za pravosodje je dolžno plačati članarino in druge obveznosti, ki za Slovenijo izhajajo iz članstva v 
mednarodnem inštitutu za poenotenje zasebnega prava - UNIDROIT, v Haaški konferenci za mednarodno zasebno 
pravo, za delovanje Mednarodnega kazenskega sodišča ter druge članarine. Poleg članarine so države članice v 
navedenih organizacijah dolžne kriti tudi dodatne izredne stroške za delo teh organizacij ter stroške aktivne udeležbe 
predstavnikov Slovenije na njihovih delovnih telesih.

Povečali se bodo stroški za prevode dokumentov ter dopisov v stikih s tujino, prevodi slovenske zakonodaje, 
mednarodna pravna pomoč, pravosodne sodelovanje v kazenskih in civilnih zadevah idr.

Nadaljevali bomo s prevodom najpomembnejših sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu.

09012007 - Posodobitev evidentiranja nepremičnin

19062001 - Štipendije za študij prava

1. Opis podprograma

Predlog ministrstvo utemeljuje z institucionalno osamosvojitvijo Centra za izobraževanje v pravosodju, ki naj bi bila 
uveljavljena s 1.1.2004.

2. Pravne podlage

Zakon o pravniškem državnem izpitu (Ur. list RS, št. 13/94 in 17/94), Pravilnik o štipendiranju (Ur. list Rs, št. 14/95 
in 19/96).

3. Letni izvedbeni cilji podprograma

usposobitev sodnikov, državnih tožilcev, državnih pravobranilcev za neposredno uporabo prava Evropske 
unije
dvig ravni strokovnega znanja in vse večje specializacije na vseh področjih za sodne cenilce, sodne 
izvedence in sodne tolmače
pravniški državni izpit bo opravljalo predvidoma 210 kandidatov, strokovne izpite za administrativno- 
tehnične delavce v pravosodnih organih pa predvidoma 100 kandidatov
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5295 - Štipendije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Štipendije za potrebe pravosodnih organov RS podeljuje Ministrstvo za pravosodje na podlagi 31. člena Zakona o 
pravniškem državnem izpitu (Ur. list RS, št. 13/94 in 71/94), sredstva pa se zagotavljajo s proračunom RS.

Ministrstvo za pravosodje dodeli letno 15 štipendij, kijih izbere sedemčlanska komisija izmed vseh prijavljenih 
prosilcev. Trenutno štipendira Ministrstvo za pravosodje v povprečju 50 kandidatov. Višina štipendije se določi 
glede na študijski uspeh, kraj bivanja in stroške šolanja (1. odst. 3. člena Pravilnika o štipendiranju-Ur. list Rs, št 
14/95 in 19/96). Navedeni kriteriji se vrednotijo v točkah, višino točke pa v skladu s 4. členom navedenega 
pravilnika določa Vlada RS in se usklajuje glede na rast izhodiščne plače za prvi tarifni razred (koeficient 1.00) po 
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti

09042001 - Delovanje uprave za izvrševanje kazenskih sankcij

1. Opis podprograma

Podprogram "Delovanje uprave za izvrševanje kazenskih sankcij" zajema delovanje Uprave RS za izvrševanje 
kazenskih sankcij, predvsem v smislu obravnavanja in ravnanja z zaprtimi osebami, zagotavljanju bivalnih, 
kadrovskih, materialnih in drugih pogojev za življenje in delo v zavodih za izvrševanje kazenskih sanckij, 
spoštovanja pravic zaprtih oseb oziroma izvajanja obveznosti, ki jih za zaprte osebe in zaposlene nalagajo veljavni 
predpisi. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij v svoji sestavi vključuje kot organizacijske enote - sektorje - 
zavode za izvrševanje kazenskih sancij in prevzgojni dom.

2. Pravne podlage

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij - ZIKS-1, Ur.l. RS, št. 22/00

Zakon o kazenskem postopku - Ur. 1. RS, št. 63/94, 70/94, 25/96, 39/96, 5/98, 49/98, 72/98, 6/99, 66/2000, 
110/2002,44/2003.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji uprave so aktivnosti, ki jih določa zakon o izvrševanju kazenskih sanckij. To je izvrševanje 
kazenskih sankcij ter drugih ukrepov, ki jih je izreklo sodišče v kazenskem postopku. V skladu s tem zakonom 
izvršuje uprava tudi kazni zapora izrečene v postopku o prekršku ali v kakšnem drugem postopku. Med dolgoročne 
aktivnosti uprave sodi tudi izvrševanje pripora in pridržanja v skladu z zakonom o kazenskem postopku.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Med letne cilje podprograma uvrščamo izboljšanje prostorskih pogojev, zamenjavo dotrajane in nakup manjkajoče 
opreme za bivalne in delovne prostore za zaprte osebe in zaposlene v skladu z osnovnimi standardi, zagotavljanje 
materialnih in drugih pogojev za življenje in delo v zavodih za prestajanje kazni zapora v skladu z veljavnimi 
predpisi, izboljšanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za delo z zaprtimi osebami. Doseganje navedenih 
ciljev je odločilno povezano z višino odobrenih sredstev glede na dejanske potrebe. Od stopnje doseganja navedenih 
ciljev oziroma od materialnih in kadrovskih pogojev je odvisno tudi doseganje nekaterih drugih ciljev, med katerimi 
je najpomembnejši ohranjanje in izboljševanje stabilne varnostne situacije v najširšem smislu, da bodo zapori varni 
tako za obsojence, za zaposlene, kot tudi za družbo, kar nenazadnje pomeni tudi spoštovanje človekovih pravic 
oziroma humano in človeka dostojno prestajanje kazni.

6028 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 6028 planiramo sredstva za plače zaposlenih, ki so potrebna za nemoteno izvrševanje 
dejavnosti uprave.

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

Sredstva smo planirali skladno z izhodišči.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Narava dejavnosti oziroma dela je takšna, da zahteva 24 urno prisotnost delavcev, ki opravljajo naloge varovanja 
zaprtih oseb in varovanja zavodov za prestajanje kazni zapora. Obseg delaje vsako leto večji, zagotavljanje 24 ume 
prisotnosti v zavodih za prestajanje kazni zapora pa obremenitev, ki se odraža v stalnem delu preko rednega 
delovnega časa.

4. Planirani indikatorji

Prioritetni cilj na področju zaposlovanja v letu 2005 je učinkovitejša organizacija dela in poslovanja.

4508 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveznosti na postavki uvrščamo med aktivnosti - zagotavljanje bivalnih, materialnih in drugih pogojev za življenje 
in delo v zavodih.

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

Sredstva planirana na osnovi dodeljenih limitov ne bodo zadoščala za pokritje vseh odhodkov. Porast števila zaprtih 
oseb, nerealno odobrena sredstva v preteklih letih, prenosi obveznosti v naslednja proračunska obdobja so pripeljala 
do težke finančne situacije, do slabših življenjskih pogojev in celo do neizpolnjevanja vseh obveznosti (predpisov). 
Planiranje zgolj z indeksacijo kljub racionalni porabi ni realno.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke 4508 krijemo stroške delovanja uprave in zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij ter 
prevzgojnega doma na trinajstih lokacijah v Sloveniji. V to postavko vključujemo stroške bivanja zaprtih oseb 
(živila, čistila), vzdrževanja opreme za zaprte osebe, plačilo za delo zaprtih oseb, stroške izobraževanja zaposlenih 
in zaprtih oseb, stroške energije, tekočega vzdrževanja, zavarovanja, komunalne in PTT storitve, pisarniški material 
ipd.

4. Planirani indikatorji

Število zaprtih oseb, izpolnjevanje določil zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, dvig življenjskih stroškov so 

elementi, s katerimi bomo razlagali uspešnost poslovanja ob koncu leta.

2876 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 2876 - investicije in investicijsko vzdrževanje izvajamo tako zamenjave dotrajanega 
premičnega premoženja (oprema kuhinj, pralnic, bivalnih prostorov zaprtih oseb, računalniška oprema ipd.), kot 
obnove in redna vzdrževalna dela na zgradbah, kar uvrščamo med redne aktivnosti uprave v skladu z zahtevami in 
pogoji zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

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

Sredstva za projekte, ki vključujejo gradnjo, planiramo po tekočih cenah, za nabavo opreme in investicijsko 
vzdrževanje pa na osnovi postavljenih limitov za leto 2005.

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru projekta celovite prenove zaporov Dob načrtujemo v letu 2005 začetek 1. faze prenove oziroma dozidave 
zgradb. V okviru projekta prenova objekta forenzičrtega oddelka v Ljubljani načrtujemo v letu 2005 začetek prenove 
objekta. V okviru projekta nabava opreme načrtujemo redno zamenjavo dotrajanega pohištva za prostore zaprtih 
oseb, obnovo kuhinjske opreme v ZPKZ Maribor in ZPMZKZ Celje ter zamenjavo starih strojev za druge zaporske 
kuhinje in pralnice po prioritetnem vrstnem redu. Planiramo zamenjavo in dokup telekomunikacijske opreme za 
žične in brezžične telekomunikacije (10 peageijev), zamenjavo enega kombija, nakup 5 kombiniranih vozil in enega 
motornega kolesa za varovanje v ZPKZ Dob. V okviru projekta nakup računalniške opreme načrtujemo v letu 2005 
nakup in namestitev datotečnega strežnika v ZPKZ Ig, nakup 34 osebnih računalnikov s programsko opremo, 10 
laserskih tiskalnikov, 3 prenosne računalnike in nakup 10 elementov aktivne mrežne opreme za hitrejše delovanje 
lokalnih omrežij po zavodih. V okviru projekta investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov za prestajanje kazni 
načrtujemo v letu 2005 prostorske predelave v ZPKZ Maribor, prostorske predelave bivših delavnic v bivalne 
prostore v ZPMZKZ Celju, prostorske predelave za ureditev oddelka brez drog v ZPKZ Ig, prostorske predelavevc 
OO Rogoza (ureditev podstrešja v bivalne sobe), izdelavo projekta prostorskih predelav v Oddelku Murska Sobota, 
gradnjo kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo in zunanjo ureditev v Oddelku Novo mesto ter pridobitev 
gradbenega dovoljenja za priključek na javno kanalizacijo OO Rogoza.
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' 4. Planirani indikatorji

Indikatorji, na osnovi katerih bomo ugotavljali rezultate, bodo izvedena investicijsko vzdrževalna dela, nabavljena 
oprema od 1 1. do 31.12. 2005.

6395 - Izobraževanje delavcev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke 6395 krijemo stroške izobraževanja zaposlenih, ki jih organizira uprava, saj šole, ki bi v 
celoti zadostila našim zahtevam, ni. Glede na specifičnost penološkega dela in različne profile delavcev, predvsem 
pa zato, ker ne razpolagamo z lastnim izobraževalnim centrom, kakor je praksa v drugih državah, izvajajo strokovno 
izobraževanje, poleg delavcev uprave, tudi drugi strokovnjaki iz različnih področij dela.

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

Obveznosti na postavki uvrščamo med aktivnosti, ki smo jih planirali na osnovi postavljenih limitov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 načrtujemo izvedbo programa izobraževanja paznikov po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij za 
novo sprejete delavce in redne oblike izobraževanja v okviru tretmana (alkoholizem, droge, samomori ipd.). Nekaj 
sredstev bomo namenili tudi usposabljanju zaposlenih za varno delo.

4. Planirani indikatorji

Indikatorji, na osnovi katerih bomo ugotavljali rezultate, bodo število novosprejetih paznikov, ki bodo vključeni v 
izobraževanje ter izvedba drugih oblik izobraževanja v obdobju od 1.1.2005 do 31.12.2005.

4016 - Najemnine poslovnih prostorov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki 4016 so namenjena pokrivanju stroškov najema poslovnih prostorov in 
obratovalnih stroškov po sklenjenih najemnih pogodbah.

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

Sredstva so planirana na podlagi sklenjenih pogodb in v višini postavljenih limitov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 bomo iz postavke najemnine poslovnih prostorov krili najemnine in obratovalne stroške za poslovne 
prostore na Tivolski 50 in najemnino za oddelek zavoda za prestajanje kazni zapora v Novi Gorici.

4. Planirani indikatorji

Obveznosti na postavki sodijo med aktivnosti - izpolnjevati moramo določila iz sklenjenih najemnih pogodb.

6681 - Oborožitev in posebna varnostna oprema

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev na proračunski postavki 6681 nabavljamo posebno opremo (strelno orožje, zaščitno, alarmno opremo 
ipd.). Uprava je odgovorna za varnost na trinajstih lokacijah zavodov za prestajanje kazni zapora in njihovih 
oddelkov. Iz te proračunske postavke se financira tudi zahtevnejša vzdrževanja naprav za tehnično varovanje. Nakup 
posebne opreme za varovanje sodi med trajne naloge, s katero se stalno izboljšuje nivo tehničnega varovanja.

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

Na podlagi internega progratha je potrebno izgraditi in dograditi tehnične naprave za varovanje, kupiti in obnavljati 
posebno opremo za varovanje osebja ter redno obnavljati zaloge streliva in drugih vrst prisilnih sredstev. Zakonska 
podlaga sta ZIK.S in pravilnik o izvrševanju nalog paznikov. Sredstva smo planirali v okviru postavljenih limitov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 načrtujemo poleg redne obnove zalog streliva in prisilnih sredstev (plinski razpršilci, gumijevke, lisice) 
predvsem: nakup opreme za video nadzor in alarmiranje za oddelek Radovljica in začetek obnove sistema v ZPKZ 
Dob ter nakup detektorjev kovine za ZPKZ Dob in ZPKZ Maribor.

4. Planirani indikatorji

Indikatorji, na osnovi katerih bomo ugotavljali rezultate, bodo izvedena dela in nabavljena oprema v obdobju od 1. 
1. 2005 do 31. 12. 2005 in posledično opisno ugotovljena večja stopnja varnosti, manj poskusov pobegov ali 
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izvedenih pobegov, manj ilegalnega transporta prepovedanih predmetov ali substanc in nedovoljenega 
komuniciranja.

6680 - Oprema PUO

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 6680 v skladu s pravilnikom uprava zagotavlja uniformo in posebno opremo za paznike. Naš cilj 
je opremljanje paznikov v skladu s pravilnikom.

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

Zakonske podlage za planiranje obveznosti so ZIKS, pravilnik o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in 
nošenu uniforme paznikov ter o uporabi, označitvi in opremi vozil in pravilnik o izvrševanju nalog paznikov, in 
sicer v višini postavljenih limitov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N letu 2005 planiramo sprotno zamenjavo izrabljenih delov uniforme in opremljanje paznikov v skladu s 
pravilnikom.

4

4. Planirani indikatorji

Indikator, na osnovi katerega bomo ugotavljali rezultate, bo nabavljena oprema paznikom v obdobju od 1. 1. 2005 
do 31.12.2005 v primeijavi z veljavnimi predpisi.

106 - ZPKZ DOB - Obrat družbene prehrane

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost obrata družbene prehrane je gostinska dejavnost, in sicer priprava malic, poslovnih kosil in drugih 
obrokov po internih naročilih.

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

Predlogi pravic porabe temeljijo na višini prihodkov od malic, kosil in reprezentančnih storitev. Cenik je izdelan na 
podlagi neposrednih materialnih stroškov in števila obrokov v predhodnem letu. Za ostale uporabnike vključuje še 
stroške dela.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Dejavnost obrata družbene prehrane sodi med redne aktivnosti, planiramo približno enak obseg delovanja kot v 
predhodnem letu.

4. Planirani indikatorji

Dejavnost se v celoti financira iz lastnih prihodkov. Temu cilju je prilagojen tudi obseg delovanja.

108 - ZPKZ DOB - Počitniška dejavnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Počitniška dejavnost obsega upravljanje in poslovanje s počitniškimi kapacitetami ter vzdrževanje počitniških 
objektov in opreme.

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

Predlogi pravic porabe temeljijo na predvidenih prihodkih od letovanja uporabnikov. Izhodišča za oblikovanje 
načrtovanih cen so višine dejanskih stroškov v predhodnem letu ob upoštevanju zasedenosti kapacitet.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Počitniška dejavnost sodi med redne aktivnosti, planiramo približno enak obseg delovanja kot v predhodnem letu.

4. Planirani indikatorji

Dejavnost se v celoti financira iz lastnih prihodkov, ki so namenjeni izključno pokrivanju odhodkov povezanih z 
opravljanjem dejavnosti. Temu cilju je prilagojen tudi obseg delovanja.

20032001 - Socialno varstvo obsojencev.

1, Opis podprograma

Podprogram "Socialno varstvo obsojencev" zajema zdravstveno zavarovanje obsojencev. Zakon o izvrševanju 
kazenskih sankcij določa, da se zdravstveno varstvo obsojencev izvaja po splošnih predpisih o zdravstvenem varstvu 
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in zdravstvenem zavarovanju in zdravstveni ter lekarniški dejavnosti. Podprogram izvaja Uprava RS za izvrševanje 
kazenskih sankcij.

2. Pravne podlage

Na podlagi 58. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in v povezavi s 5. in 9. členom istega zakona je 
potrebno obsojencem na prestajanju kazni zapora in mladoletnikom na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v 
prevzgojni dom zagotoviti brezplačno zdravstveno varstvo. 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju RS določa, da RS zagotavlja iz proračuna sredstva za plačilo zdravstvenih storitev za obsojence na 
prestajanju kazni zapora in za mladoletnike na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom. Na podlagi 
61. člena omenjega zakona je potrebno obsojence dodatno zavarovati za razliko do polne vrednosti storitev iz 2. do
6. točke 23. člena cit. zakona. Na podlagi 17. člena cit zakona smo dolžni plačevati prispevek za poškodbo pri delu 
in poklicno bolezen za osebe na prestajanju zaporne kazni in vzgojnega ukrepa pri delu, poklicnem izobraževanju in 
pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu z zakonom.

3. Dolgoročni cilji podprograma

-Dejavnost zdravstvenega zavarovanja sodi med zakonske obveznosti uprave.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma .

Zdravstveno zavarovanje sodi med aktivnosti. Realizacija je odvisna od višine premij ter od števila zaprtih oseb, ki 
jim zavarovanje pripada.

7448 - Zdravstveno zavarovanje obsojencev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost zdravstvenega zavarovanja izvajamo na podlagi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in na podlagi 
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Realizacija je odvisna od višine premij za zdravstveno zavarovanje ter od števila zaprtih oseb, ki jim zavarovanje 
priprada. Računske osnove za izračun premije za zdravstveno zavarovanje so določene v premijskem sistemu 
zavarovalnice. Zavarovalnica najmanj enkrat letno preveri skladnost dejanskih obveznosti z načrtovanimi, 
izračunanimi po računskih osnovah za izračun premije. Glede na dvig premij v letu 2003 in na nezmožnost pokritja 
vseh nastalih obveznosti (prenos nekritih odhodkov v leto 2004), sredstva na osnovi postavljenih limitov ne bodo 
zadoščala za pokritje vseh obveznosti.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Dejavnost zdravstvenega zavarovanja sodi med zakonske obveznosti uprave.

4. Planirani indikatorji

Indikator izvedbe, na osnovi katerega bomo ugotavljali letni rezultat, je število zaprtih oseb, katerim bo v obdobju 1. 
1. 2005 do 31. 12. 2005 potrebno zagotoviti zdravstveno zavarovanje. Naš cilj je vsekakor poravnati vse obveznosti, 
ki bodo v letu 2005 nastale.
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09012008 - Delovanje inšpektorata za varstvo osebnih podatkov

1. Opis podprograma

Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov je bil v letu 2001 ustanovljen kot organ v sestavi Ministrstva za pravosodje. 
Naloge Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov so predvsem opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad 
izvajanjem določb Zakona o varstvu osebnih podatkov in drugih predpisov s področja varstva osebnih podatkov ter 
zagotavljanje enotnega uresničevanja ukrepov na področju varstva osebnih podatkov. Poleg tega Inšpektorat za 
varstvo osebnih podatkov sodeluje z ministrstvi pri pripravi predpisov s področja osebnih podatkov ter z drugimi 
inšpektorati, upravnimi organi in organizacijami, zavodi, združenji in drugimi organizacijami glede vseh vprašanj, 

' ki so pomembna za varstvo osebnih podatkov. Z namenom izpolnitve dolgoročnega cilja, to je zagotovitve 
nemotenega izvajanja z zakonom določenih nalog inšpektorata, je potrebno tudi v letu 2004 zagotoviti sredstva za 
čimbolj učinkovito delovanje Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov.

2. Pravne podlage

Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov deluje na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 59/99, 
57/01 in 59/01).

2172 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi zakonsko opredeljenih obveznosti in skladno z navodili za pripravo državnega proračuna Inšpektorat za 
varstvo osebnih podatkov načrtuje sredstva za plače za leto 2005 po stanju števila zaposlenih na dan 15.12.2004.

Obseg dela inšpektorata se iz leta v leto povečuje. Zaradi povečanja obsega dela ter potrebe po izboljšnju 
učinkovitosti dela Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov predvidevamo zaposlitev še enega inšpektoija, kar ima 
za posledico povečanje sredstev za plače zaposlenih.

2173 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana višina sredstev je namenjena pokrivanju tekočih materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog 
inšpektorata. Zaradi planiranja premajhnih finančnih sredstev in povečanja sodelovanja inšpektorata pri 
mednarodnih oz. evropskih organizacijah tj. včlanjenja v odbore EU so predvidena povečana finančna sredstva za 
potne stroške.

2174 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva, ki so načrtovana v okviru te proračunske postavke, bodo porabljena za zagotavljanje ustreznih 
prostorov ter pisarniške, računalniške in druge opreme, kije potrebna za nemoteno in učinkovito delo inšpektorata.

i
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SPU/PU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih20 MINISTRSTVO ZA PRA VOSODJE

Predlog sprememb Strukt. sprem, 
roračuna 2004

(2)

Predlog Strukt predloga Indeks

(5)=(3y(l)
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 p 

(D

proračuna 2005
(3)

proračuna 2005
(4)

|20 ^MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IP 8.352.702 j 1 ioo,ooj 1 9.780.592 1 P 100,00j j- 117,lj

(2011 ||Ministrstvo za pravosodje 2.189.277 K 26,21j1 3.623.101 1 1 37,04|| 165,5||

|02 1 EKONOMSKA IN FISKALNA 4.509 K 0,05|| 4.699 11 0,05|| 1042Í

ADMINISTRACIJA

0205 Privatizacija in nadzor 4.509 0,05 4,699 0.05 1042

02052001 Denacionalizacija 4.509 0,05 4.699 0,05 1042

|09 ||PRA VOSODJE 2.163364 H 25,90| P 3.595.946 11 36,77|r“ 1662|

0901 Koordinacija pravosodja in splošne 2.163.364 25,90 3.595.946 36,77 1662
administrativne zadeve

09012001 Urejanje področja pravosodja 822370 9,85 930.358 9,51 113,1

09012002 Splošne storitve za pravosodne organe 1.126.793 13,49 2.419.006 24,73 214,7

09012003 Oblikovanje in izvajanje politike v 90.103 1,08 112.676 1,15 125,1
pravosodju

09012004 Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju 68.481 0,82 74.150 0,76 108,3

09012006 Mednarodno pravno sodelovanje 55.617 0,67 59.756 0,61 107,4

(19 ([izobraževanje 21.405 K 0,26|r 22.456 11 023ir 104,9,

1906 Pomoči šolajočim 21.405 026 22.456 023 1043

19062001 Štipendije za študij prava 21.405 026 22.456 023 104,9

(2020 |[Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij ji 6.130.340 73,39|| 1 6.123.8111 P 62,61|r 993Ì

|09 j (pravosodje 5.876.806 K 70,36] 1 5.866.912 11 59,99|n 99,8]

0904 Uprava in delovanje zaporov 5.876.806 7036 5.866.912 59,99 99.8

09042001 Delovanje uprave za izvrševanje 5.876.806 7036 5.866.912 59,99 99,8
kazenskih sankcij

|20 1 [socialno varstvo 253.534 H íó4ir 256.900 11 2,63|| 101,3]

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu

20032001 Socialno varstvo obsojencev

253,534

253.534

3,04

3,04

256,900

256.900

2,63

2,63

1013

1013

^OH^|[lnšgektwa^a^arstv^osebnih^odatkoV|

[09 I [pravosodje

0901 Koordinacija pravosodja in splošne 
administrativne zadeve

33.085 oToiT 33,679 I Ö34^r

09012008 Delovanje inšpektorata za varstvo 
osebnih podatkov

33,085 H"

33.085

33.679 I [ 101^

33.085

0.40

0,40

33.679

33.679

034

0,34

101.8

101,8
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KAZALO

21 Ministrstvo za gospodarstvo

1. del
A - Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0205 - Privatizacija in nadzor

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0303 - Mednarodna pomoč

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0504 - Tehnološki razvoj

09 - PRAVOSODJE
0905 - Odškodnine

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1204 - Urejanje in nadzor na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

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

14 - GOSPODARSTVO
1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

20 - SOCIALNO VARSTVO
2003 - Posebni programi pomoči prebivalstvu

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2301 - Blagovne rezerve

B - Račun finančnih terjatev in naložb

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0504 - Tehnološki razvoj

14 - GOSPODARSTVO
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

2. del
2111 - Ministrstvo za gospodarstvo
A - Bilanca odhodkov

02052101 - Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem

03032101 - Razvojna in humanitarna pomoč

05042101 - Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva

09052101 - Poprava krivic

12042101 - Programi podpor na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12052105 - Programi zapiranja premogovnikov

12052106 - Programi zapiranja rudnikov

14012101 - Urejanje na področju gospodarstva

14012102 - Prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU

14012103 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

14012107 -Nacionalni meroslovni sistem

14022101 - Programi povečevanja konkurenčnosti

14022102 - Prestrukturiranje podjetij

14022103 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

poročevalec, št. 83/VIII 2792
13. oktober2003



14032101 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

20032101 - Socialno varstvo in odškodnine zaradi prestrukturiranja proizvodnje

23012101 - Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv

B - Račun finančnih terjatev in naložb
05042101 - Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva

14022102 - Prestrukturiranje podjetij

14022103 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14032101 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2120 - Urad RS za varstvo potrošnikov

A - Bilanca odhodkov
14012105 - Varstvo potrošnikov

2121 - Urad RS za varstvo konkurence
A - Bilanca odhodkov

14012104 - Varstvo konkurence

2122 - Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije
A - Bilanca odhodkov

14022106 - Spodbujanje tujih investicij in pospeševanje internacionalizacije

2123 - Tržni inšpektorat RS
A - Bilanca odhodkov

14012106 - Tržni nadzor (cene in kakovost)

2126 - Urad RS za intelektualno lastnino

A - Bilanca odhodkov
14012108 - Zaščita intelektualne lastnine
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1. del

A - Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje porabe zajema izvajanje projekta preoblikovanja družbene lastnine.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD

Zakon o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Upravljanje premoženja v lasti RS

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

0205 Privatizacija in nadzor

0205 - Privatizacija in nadzor
1. Opis glavnega programa

Program zaobjema predvsem naloge Ministrstva za gospodarstvo po izvedenem projektu preoblikovanja družbene 
lastnine in je nastal kot posledica tega preoblikovanja (izvajanje zakona o prevzemih, upravljanje kapitalskih naložb 
v lasti države in upravljanju Ministrstva za gospodarstvo ter priprava predpisov, ki zadevajo obe področji). Zaradi 
stalnih teženj po preoblikovanju lastništva v gospodarskih družbah bodisi kot združitve bodisi kot prevzemi, je 
ključna naloga permanentno preveijanje ustreznosti zakonodaje z dolgoročnim ciljem gospodarskega razvoja v 
Sloveniji na področju prevzemov, analiza izvajanja prevzemov ter primerjava in prilagajanje zakonodaje smernicam 
Evropske unije. Druga naloga izhaja iz lastništva dela premoženja, ki gaje država pridobila iz različnih naslovov (iz 
procesa lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, iz konverzije terjatev do družb). Zaradi dolgoročnega cilja 
umika države iz lastništva v gospodarskih družbah, se bodo kapitalske naložbe, s katerimi upravlja Ministrstvo za 
gospodarstvo, prodale.

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

S stalnim spremljanjem izvajanja zakona o prevzemih, analizo tega ter spremljanjem dogajanja v svetovnem merilu 
na področju združevanj in prevzemov zagotoviti primemo zakonsko podlago tako, da bo slovensko gospodarstvo na 
tem področju lahko enakopravno sodelovalo z drugimi.

Upravljanje premoženja v lasti RS in priprava programov za njegovo privatizacijo v skladu z veljavno zakonodajo in 
osnovnimi usmeritvami gospodarske politike.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Prodaja dela državnega premoženja, stalen nadzor po zakonu o prevzemih ter priprava in sprejem zakonodaje.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo
02052101 Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

J. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje porabe zajema izvajanje tehnične pomoči državam jugovzhodne Evrope.
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2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pakt stabilnosti JVE.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Razvoj gospodarskega sodelovanja z državami JVE.

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

0303 Mednarodna pomoč

0303 - Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

V okviru tega programa se izvaja tehnična pomoč državam jugovzhodne Evrope (JVE). S tem se aktivno vključuje 
kot država donatorka v mednarodni program "Pakt stabilnosti JVE", ki je namenjen dolgoročni obnovi in 
stabilizaciji JVE.

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

Osnovni in najpomembnejši cilj programa je, v interesu slovenskega gospodarstva razvijati sodelovanje z vsemi 
državami JVE s širitvijo in liberalizacijo gospodarskega prostora ter s svojimi aktivnostmi prispevati k 
transparentnosti in stabilnosti pogojev poslovanja v regiji.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Pomoč pri razvoju podjetništva, prenos znanja na področju gospodarskega razvoja in pomoč pri izgradnji institucij.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo
03032101 Razvojna in humanitarna pomoč

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje tehnološkega razvoja v Republiki Sloveniji.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti

Zakon o spodbujanju podjetništva (sprejet do konca 2003)

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Povečanje deleža vlaganj v tehnološki razvoj v BDP.

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

0504 Tehnološki razvoj

0504 - Tehnološki razvoj
I. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v Republiki Sloveniji. Sredstva so 
namenjena sofinanciranju tehnoloških investicij, zaključevanju razvojno raziskovalnih projektov posameznih 
podjetij, prijavljenih na razpis v letu 2003, podpori delovanja tehnoloških parkov, razvoju storitev ter opremljanju 
tehnoloških centrov, pospeševanju pretoka mladih raziskovalcev v gospodarstvu, pospeševanju podjetniških 
inkubatorjev na univerzah in podpori mednarodnim razvojno raziskovalnim aktivnostim. Del aktivnosti je namenjen 
tudi pridobivanju strateških podlag v okviru CRP-ov.

Aktivnosti glavnega programa predstavljajo izvedbene ukrepe Ministrstva za gospodarstvo za izvajanje 
Nacionalnega razvojnega programa ter izvedbene aktivnosti Programa za pospeševanje podjetništva in 
konkurenčnosti.
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP)

Dolgoročni cilji programa so povečanje skupnega obsega podjetniških vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije v EU 
v skladu s ciljem, da se do leta 2010 približajo 3% BDP, povečanje mednarodnega razvojno raziskovalnega 
sodelovanja, hitrejši prenos znanja v gospodarstvu, izgradnja podpornega okolja za hitrejše nastajanje novih 
tehnologij naprednih podjetij in večji pretok znanja predvsem do srednjih in malih podjetij.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Usposobitev delovanja Tehnološke agencije in vzpostavitev razvojno raziskovalne infrastrukture, ki bo zagotavljala 
podporo podjetjem pri ustvaijanju in prenosu znanja za tehnološki napredek ter zagotavljala vključevanje podjetij v 
domače in tuje raziskovalno razvojne programe in projekte ter omogočila malim in srednjim podjetjem dostop do 
financiranja; krepitev podjetniških inkubatorjev ob univerzah (2) in tehnoloških parkov (3), tehnoloških centrov 
(25), krepitev tehnoloških mrež (4) na ključnih področjih dejavnosti in v celotnem prostoru Slovenije.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo
05042101 Programi pospeševanja tehnološkega razvoj a gospodarstva

09 - PRAVOSODJE

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje porabe zajema sredstva za zagotovitev poprave preteklih krivic.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o poplačilu vojne škode žrtvam vojnega in povojnega nasilja.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Izplačilo odškodnin v skladu z zakonom.

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

0905 Odškodnine

0905 - Odškodnine
1. Opis glavnega programa

Glavni program predvideva sredstva za popravo preteklih krivic s področja denacionalizacije,odškodnin po sodnih 
sklepih,odškodnin neupravičeno obsojenim,

poplačilo vojne odškodnine žrtvam vojne kakor tudi povojnim političnim preganjancem.

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

Izplačilo odškodnin v skladu z zakonom.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Redno izplačilo odškodnin.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo
09052101 Poprava krivic

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN

/. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje zajema sredstva za urejanje in nadzor na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 
urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje tudi premogovništvo).
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2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zagotavljanju sredstev za postopno zaprtje rudnika ijavega premoga,Zagorje, Senovo in Kanižarica

Zakon o rudarstvu

Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija

Zakon o zagotavljanju dela sredstev za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Zaprtje rudnikov(Mežica in Idrija),premogovnikov (Kanižarica,Senovo in Zagorje) in poravnava obveznosti do 
podjetja Geoplin.

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

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

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

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema subvencije za ekološko in tehnološko sanacijo Nafte Lendava in poravnavo obveznosti na 
osnovi pogodbe o poravnavi obveznosti države do podjetja Geoplin.

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

Poravnava obveznosti do podjetja Geoplin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Plačilo obveznosti za proračunsko leto.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo

12042101 Programi podpor na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema subvencije in investicijske transfere na področju kadrovsko-socialnega programa zapiranja 
rudnikov ter investicijske transfere za namen investicijskih dejavnosti samih zapiralnih del pri zapiranju rudnikov 
Zagorje, Kanižarica, Senovo, Idrija in Mežica.

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

Dolgoročni cilji programa so:

Varno in s programi začrtano zaprtje rudnikov,
Sanacija posledic degradiranega okolja,
Zagotovitev prezaposlitve vseh zaposlenih delavcev z aktivnimi ali pasivnimi oblikami prezaposlovanja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni letni izvedbeni cilji:

Nadaljevanje zapiralnih del,
Sanacija garantiranih sicer prevzetih obveznosti iz predhodnih obdobij,
Pospešena sanacija degradiranih površin,
Zaprtje in likvidacija Rudnika Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
Izvajane programa rudarska škoda na osnovi javnega razpisa in dejansko opravljenih del, 
Izvajane petletnega monitoringa nad izvedenimi zapiralnimi deli.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo
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12052105 Programi zapiranja premogovnikov
12052106 Programi zapiranj a rudnikov

14 - GOSPODARSTVO

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje porabe vključuje urejanje,nadzor,pospeševanje in podporo

gospodarskim dejavnostim,prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU,

varstvo potrošnikov in konkurence,tržni nadzor,promocijo Slovenije in gospodarstva,razvoj turizma in 
gostinstva,nacionalni meroslovni sistem,zaščito intelektualne lastnine,promocijo malega gospodarstva in novih 
trgov,programe povečevanja konkurenčnosti in prestrukturiranje podjetij,spodbujanje razvoja 
gospodarstva,promocijo in tuje investicije,spodbujanje malega gospodarstva,

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija ekonomskih odnosov s tujino

Strategija razvoja Slovenije

Strategija razvoja podjetništva in razvoja malih podjetij v Sloveniji

Strategija povečevanja konkurenčnosti slovenske industrije

Program spodbujanja neposrednih tujih investicij

Državni program za prevzem pravnega reda EU

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence

Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah

Zakon varstvu potrošnikov

Zakon o standardizaciji

Zakon o akreditaciji

Zakon o državnih pomočeh

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006

Mednarodni sporazum o tehničnih ovirah pri trgovanju WTO/TBT

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Pospeševanje gospodarske rasti in izboljšanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva,

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

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva
1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema delovanje ministrstva, sofinanciranje ekpertiz-programov v povezavi s prilagajanjem 
gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU, sredstva za mednarodno sodelovanje in udeležbo v programih 
gospodarskega in trgovinskega sodelovanja, sredstva za opravljanje nalog na področju varstva konkurence in varstva 
potrošnikov,sredstva na področju zaščite intelektualne lastnine ter tržnega nadzora, sredstva na področju 
nacionalnega meroslovnega sistema in sredstva za delovanja javnih zavodov na področju nacionalnega 
meroslovnega sistema.

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

Dolgoročni cilji programa so:

prevzem in prilagoditev pravnemu redu EU, izvajanje aktivnosti za krepitev in poglabljanje ekonomskih odnosov s 
tuj ino,priprava in sprejem ter izdaja slovenskeih nacionalnih standardov,vzdrževanje nacionalnega sistema 
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akreditiranja, krepitev sposobnosti podjetij za delovanje na globalnem trgu,izvedba celovite sanacije poslovnega 
procesa podjetij,uvajanje učinkovite organizacije ter izvedba proizvodnega in finančnega 
prestrukturiranj a, izgrajevanj e podjetniškega okolja,povečevanj e prepoznavnosti Slovenije na tujih trgih in 
povečevanje tujih neposrednih investicij,žago to vite v varstva potrošnikov standardom EU,izvajanje politike varstva 
konkurence v skladu z zahtevami EU,učinkovit nadzor trga,priznavanje in vzdrževanje pravic intelektualne lastnine.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Izvajanje programa dela ministrstva in realizacija nalog iz sprejetih finančnih memorandumov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo
14012101 Urejanje na področju gospodarstva
14012102 Prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU
14012103 Mednarodno sodelovanje in udeležba
14012107 Nacionalni meroslovni sistem

2120 - Urad RS za varstvo potrošnikov
14012105 Varstvo potrošnikov

2121 - Urad RS za varstvo konkurence
14012104 Varstvo konkurence

2123 - Tržni inšpektorat RS
14012106 Tržni nadzor (cene in kakovost)

2126 - Urad RS za intelektualno lastnino
14012108 Zaščita intelektualne lastnine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1. Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti in ukrepe za pospeševanje razvoja podjetniškega sektorja, ki so usmerjeni v 
uresničevanje dolgoročnih ciljev gospodarskega razvoja Slovenije, pospešene gospodarske rasti, zmanjšanju 
zaostajanja za razvitimi gospodarstvi Evropske skupnosti in zmanjšanje razlik v gospodarski razvitosti med 
slovenskimi regijami.

Program je integralni del Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006, 
ki predstavlja operativni načrt izvajanja politike razvoja podjetniškega sektorja in konkurenčnosti z vidika 
sistemskih in finančnih spodbud (državnih pomoči) podjetjem. Program je v skladu s cilji razvojne politike, 
zastavljenimi v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije in Državnem razvojnem programu za obdobje 2001- 
2006, in podpira uresničevanje vizije o Sloveniji kot uspešni mednarodni konkurenčni in dinamični državi.

Programska izhodišča so zastavljena v Enotnem programskem dokumentu in Programu za učinkovit vstop v EU. 
Ukrepi programa dopolnjujejo in nadgrajujejo ukrepe Enotnega programskega dokumenta v delu v okviru prve in 
tretje prednostne naloge. Izvajanje programa je zato ključnega pomena za doseganje ciljev Enotnega programskega 
dokumenta. Program vlade za učinkovit vstop v Evropsko Unijo med ključnimi ukrepi izpostavlja ukrepe povečanja 
gospodarske rasti in zaposlovanja in med njimi krepitev tehnološkega napredka, krepitev ključnih dejavnikov 
konkurenčnosti podjetij in razvoj spodbudnega sistemskega okolja za gospodarsko dejavnost in podjetništvo. 
Izvajanje programa je zato ključnega pomena za doseganje zastavljenih ciljev Programa za učinkovit vstop v EU.

V zadnjih desetih letih je Slovenija dosegla pozitivne gospodarske rezultate, kar se odraža v stabilnem 
makroekonomskem okolju in relativno visoki ravni gospodarske aktivnosti. Kljub pomembnim strukturnim 
spremembam (struktura gospodarstva primerljiva s strukturo razvitih gospodarstev) in pozitivnim trendom rasti 
(dosežen nivo BDP na prebivalca na ravni 70 % povprečja EU) pa obstajajo strukturni problemi, zaradi katerih je 
stopnja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva nižja:

gospodarstvo je še preveč odvisno od tradicionalnih panog. Delež zaposlenih in kapitala v industrijah, ki 
danes predstavljajo gonilo gospodarske rasti (informacijska tehnologija, biotehnologija,...) je relativno 
nizek
trend ustanavljanja novih zasebnih podjetij je v upadanju, rast malih in srednjih podjetij je razmeroma 
počasna, kar kaže na dejstvo, da je podjetniška klima še vedno premalo vzpodbudna. Zlasti ustanavljanje 
novih, visoko tehnoloških podjetij je mnogo manjše kot v razvitih državah.
produktivnost slovenske industrije zaostaja za produktivnostjo v razvitih gospodarstvih. Bruto dodana 
vrednost na zaposlenega je še vedno skoraj trikrat nižja kot bruto dodana vrednost na zaposlenega v 
primerljivih industrijah v EU 
delež tujih investicij v kapitalskih naložbah,
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mednarodne primerjave kažejo, daje pomemben razlog za zaostajanje v produktivnosti in posledično nižji 
izvozni konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v nizki stopnji podjetniških vlaganj v raziskave in razvoj 
ter v razmeroma neugodni izobrazbeni strukturi ter usposobljenosti zaposlenih.

Poslanstvo programa je tako na eni strani ustvarjanje dinamičnega, podjetništvu naklonjenega okolja, ki bo 
omogočal rast in inovativnost, in na drugi strani krepitev konkurenčnih sposobnosti podjetij v pogojih globalne 
konkurence.

Ključne naloge programa so:

spodbujanje podjetniških vlaganj v razvoj in uveljavljanje ključnih dejavnikov konkurenčnih prednosti podjetij. Z 
dodeljevanjem razvojnih spodbud države za izvajanje razvojnih projektov podjetij bo spodbujeno in omogočeno 
pospešeno vlaganje podjetij v krepitev znanja in inovativnosti, fleksibilnosti in organiziranosti, ki bo zagotavljala 
doseganje in ohranjanje njihove konkurenčnosti na trgu

promocija podjetništva in razvoj podpornega okolja za nastajanje in rast malih in srednjih podjetij, zlasti s 
produkti in storitvami z visoko dodano vrednostjo. Aktivnosti so usmerjene na ustvarjanje podjetništvu 
naklonjenega okolja in razvojne infrastrukture, ki bo zagotavljala podjetnikom in podjetjem enakovreden 
dostop do informacij, znanja in kapitala za uspešen razvoj v celotnem prostoru države 
spodbujanje novih, domačih in tujih investicij. S povečanjem ponudbe in dostopnosti zemljišč za nove 
investicije, poenostavitvijo administrativnih postopkov in neposrednimi spodbudami države za ustvarjanje 
novih delovnih mest bodo spodbujena vlaganja in zlasti pritok neposrednih tujih investicij, kar bo 
prispevalo k hitrejšemu prenosu znanja in novih tehnologij, k uspešnejšemu uveljavljanju slovenskih 
podjetij na mednarodnih trgih in k ustvarjanju novih, kvalitetnih delovnih mest.
Sofinanciranje programa prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah s subvencijami dolgoročnimi in 
kratkoročnimi posojili ter kapitalskimi naložbami.

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

Programske osnove:

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
Strategija razvoja podjetništva in razvoja malih in srednjih podjetij v Sloveniji

- Strategija povečevanja konkurenčnosti slovenske industrije
Programi in ukrepi za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti do 2006 
Program spodbujanja neposrednih tujih investicij za obdobje 2001-2004.

Dolgoročni razvojni cilj programa izhaja iz temeljnega cilja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, 
pospeševanja gospodarske rasti. Politika pospeševanja razvoja podjetniškega sektorja je usmeijena v odpravljanje 
ugotovljenih strukturnih neskladij, ki se odražajo v preveč tradicionalno usmerjeni strukturi gospodarstva, v nizkem 
deležu novih dejavnosti in dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, nizki stopnji rasti novih malih podjetij ter v 
zaostajanju v produktivnosti, v stopnji tehnološke intenzivnosti ter izvozne konkurenčnosti podjetij.

Temeljni cilj programa je povečanje konkurenčnost gospodarstva, ki se odraža v:

doseganju strukture gospodarstva, primerljive s strukturo EU in pomeni zlasti hitrejšo rast in povečanje 
deleža dejavnosti z visoko dodano vrednostjo
Izvedba celovite sanacije poslovnega procesa v gospodarskih družbah v težavah, usmeritvam na nove trge, 
uvajanju učinkovitejše organizacije in izvedbi proizvodnega in finančnega prestrukturiranja 
izboljšanju konkurenčnih sposobnosti podjetij, kar pomeni zlasti zmanjšanje zaostanka v produktivnosti, 
merjeno v bruto dodani vrednosti na zaposlenega v primerjavi s povprečjem EU.

Uresničevanje temeljnega cilja zahteva ustvarjanje okolja, ki bo stimuliralo podjetništvo in inovativnost ter 
pospešena vlaganja v ključne dejavnike, ki pomenijo konkurenčno prednost podjetij v pogojih globalne konkurence: 
tehnološki razvoj in inovacije, fleksibilnost in organiziranost ter podjetništvo.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Podpora strateškim razvojnim projektom podjetij za spodbujanje internacionalizacije, povečevanje produktivnosti 
in povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti na mednarodnih trgih.

V ukrepe spodbujanja uvajanja strategij za povečevanje produktivnosti, internacionalizacije podjetij in nove 
investicije ter povezovanje podjetij in razvoj grozdov bo vključenih najmanj 800 najbolj propulzivnih, zlasti malih 
in srednjih podjetij iz vseh področij dejavnosti. S sofinanciranjem razvojnih projektov podjetij na prednostnih 
področjih bodo spodbujena podjetniška vlaganja v razvoj in krepitev konkurenčnih sposobnosti podjetij najmanj v 
višini dvajsetkratnika vloženih sredstev države. Neposredni učinki se odražajo v povečanem obsegu vlaganj, novih 
investicijah, večji produktivnosti in izvozni konkurenčnosti.

Razvoj podpornega okolja za spodbujanje podjetništva, nastajanje in rast malih in srednjih podjetij.
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Cilji programa je izgrajevanje podjetniškega okolja, ki bo zagotavljalo pogoje za enostavno vstopanje novih in 
uspešno rast delujočih podjetij ter s tem optimalno izkoriščanje vseh človeških, finančnih in okoljskih podjetniških 
potencialov v Sloveniji. Ukrepi programa so usmerjeni v podporo promocije podjetništva kot družbene kulture, 
usposabljanja za podjetništvo na vseh ravneh ter nadaljevanje odpravljanja administrativnih ovir za ustanavljanje in 
delovanje podjetij in zagotavljanje enostavnejšega dostopa do finančnih virov za mikro in mala podjetja, kar se bo 
odražalo v povečanju števila novih in uspešni rasti obstoječih podjetij.

Izboljšanje podobe Slovenije kot lokacije za TNI in podpora domačim in tujim investicijam, ki bodo zagotovile 
najmanj 1000 novih delovnih mest letno.

Z okrepitvijo vloge Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije in izboljšanjem ponudbe storitev za 
investitoije, s spodbujanjem vlaganja občin in lokalnih partneijev v pospešeno urejanje stavbnih zemljišč za 
industrijo ter s poenostavitvijo administrativnih postopkov pri pridobivanju zemljišč in izvajanju investicij bomo 
povečali privlačnost Slovenije za neposredne tuje investicije, kar se bo v naslednjih letih odražalo v povečanem 
pritoku tujih investicij, novih delovnih mestih in hitrejšem prenosu znanja ter novih tehnologij.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo
14022101 Programi povečevanja konkurenčnosti
14022103 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

2122 - Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije
14022106 Spodbujanje tujih investicij in pospeševanje internacionalizacije

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
l. Opis glavnega programa

Program je namenjen ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in 
povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti kar sta tudi temeljna strateška cilja nove Strategije slovenskega 
turizma 2002 - 2006, ki jo je sprejela Vlada RS v juliju leta 2002.

Turizem po svoji vsebini v svetovnem merilu postaja najpomembnejša gospodarska panoga. Povezuje številne 
gospodarske dejavnosti, zato ima enega najvišjih panožnih multiplikatorjev (1,8). Poleg tega pomembno pospešuje 
regionalni razvoj, povečuje ekonomsko vrednost biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine ter 
omogoča povečanje družbene blaginje. Po oceni Svetovnega potovalnega sveta (WTTC) bo turistična dejavnost v 
širšem pomenu v Sloveniji v letu 2003 prispevala približno 12,2% BDP. Turistični devizni priliv je v letu 2002 
znašal 1,1 milijarde EUR in ima trend rasti tudi v letu 2003. V letu 2002 je v Sloveniji bivalo 2.161.960 turistov, 
ki so ustvarili 7.321.061 turističnih nočitev, kar v primerjavi s preteklim letom predstavlja 3,7% porast števila 
turistov in 2,7% porast števila turističnih prenočitev.

Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti v zadnjih letih v novi strategiji ugotavljamo, da v slovenskem 
turizmu še vedno obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za učinkovito izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi 
turizem za narodno gospodarstvo. Te slabosti so predvsem: slaba prepoznavnost Slovenije in slovenske turistične 
ponudbe v tujinijrazpršenost in nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje jasnih razvojnih strategij posameznih 
turističnih območij, neustrezna struktura in premajhen obseg nastanitvenih kapacitě, premajhno število in razvitost 
prepoznavnih turističnih blagovnih znamk, premajhna trženjska usmerjenost, nizka izobrazbena struktura 
zaposlenih, relativno slabo razvita turistična infrastruktura, finančna šibkost turističnih podjetij, ki se kaže v 
majhnem obsegu investiranja, nerazvitost celovitega, standardiziranega in transparentnega turistično 
informacijskega sistema.

Navedene slabosti bistveno vplivajo na konkurenčnost slovenskega turizma na globalnem trgu, zato smo v novi 
strategiji slovenskega turizma postavili vrsto kvalitativnih in kvantitativnih ciljev, ki so usmerjeni k povečanju 
globalne konkurenčnosti slovenskega turizma in obsega turistične dejavnosti. Glavni cilji so:

Povečati prepoznavnost Slovenije
Spodbuditi investicijski cikel v vrednosti 1,6 mrd EUR do leta 2010
Povečati vlogo znanja in izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih na vseh področjih in ravneh razvoja 
slovenskega turizma,
Izboljšati prostorske pogoje za razvoj turizma na območjih, ki so strateškega pomena za razvoj turizma.
Za uresničitev temeljnih strateških ciljev na področju razvoja turizma nova strategija opredeljuje pet 
temeljnih razvojnih politik: politiko prostorskega razvoja, politiko trženja, politiko razvoja človeških virov, 
investicijsko politiko in politiko spodbujanja razvoja novih proizvodov in dviga kakovosti v turizmu,

Leme prioritete delovanja Vlade RS na področju turizma so opredeljene v lemi turistični politiki. Vlada RS je 
marca 2003 sprejela Turistično politiko za leto 2003 z usmeritvami za leto 2004, v kateri so opredeljeni lemi cilji, 
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ukrepi in aktivnosti Vlade RS na področju spodbujanja turizma. Ključni ukrepi turistične politike, ki so obenem tudi 
ključne naloge tega podprograma so:

Zagotavljanje sistemskih in organizacijskih pogojev za razvoj turizma
Zagotavljanje kvalitetne in sistematične promocije in trženja slovenskega turizma
Spodbuditev zagona in izvedbe investicijskega cikla v obnovo in izgradnjo nove turistične infrastrukture ter 
oblikovanje novih, tržno zanimivih, kakovostnih integralnih turističnih proizvodov
Spodbuditev razvoja človeških virov v turizmu.

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

Temeljni razvojni cilj programa razvoja turizma je ustvarjanje pogojev za krepitev konkurenčnosti slovenskega 
turizma na globalnem trgu in povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti. To je tudi temeljni strateški cilj 
Strategije slovenskega turizma 2002 - 2006 in strateški cilj Strategije gospodarskega razvoja Slovenije.

Temeljni cilj bomo dosegli z uresničitvijo naslednjih dolgoročnih ciljev:

Zagotoviti sistematično in kvalitetno promocijo slovenskega turizma za povečanje prepoznavnosti Slovenije 
in slovenskega turizma na tujih trgih,
Spodbuditi zagon investicijskega cikla z ustvarjanjem ugodnih pogojev za investiranje v turizem in z 
odpravo kritičnih točk za uspešno investiranje v obnovo in izgradnjo novih turističnih kapacitet in skupne 
turistične infrastrukture
Spodbuditi razvoj managementa turističnih destinacij za skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje 
integralnih turističnih proizvodov, ki bodo temeljili na javno-privatnem partnerstvu, domačem znanju, na 
izrabi naravnih vrednot in kulturne dediščine ter drugih prednosti in danosti
Spodbuditi razvoj človeških virov na vseh področjih turizma.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Povečati prepoznavnost Slovenije in slovenske turistične ponudbe na tujih trgih. Indikator: rast števila 
gostov in nočitev, število in obseg akcij tržnega komuniciranja, število partnerskih akcij tržnega 
komuniciranja, dosežena stopnja v pripravi blagovne znamke slovenskega turizma. Planirani rezultat: 4% 
povečanje števila tujih gostov in nočitev, izvedenih najmanj 10 partnerskih akcij tržnega komuniciranja, 
izdelan projekt nacionalne blagovne znamke slovenskega turizma.
Nadgraditi integralni turistično informacijski sistem. Indikator: dosežena stopnja pokritosti slovenskih 
turističnih območij z nadgrajenim računalniško podprtim informacijskim sistemom. Planirani rezultat: 
100% stopnja pokritosti slovenskih turističnih območij z računalniško podprtim informacijskim sistemom.
Spodbuditi pripravo občinskih prostorskih izvedbenih aktov za razvojne potrebe turizma na temeljnih 
turističnih območjih. Indikator: število izdelanih prostorskih izvedbenih aktov. Planirani rezultat: Izdelani 
prostorski izvedbeni akti za že načrtovane investicije na temeljnih geografskih in produktnih področjih.
Spodbuditi razvoj turističnih destinaci z dodeljevanjem razvojnih spodbud za pripravo in izvedbo celovitih 
projektov razvoja turističnih destinacij. Indikator: število podprtih celovitih projektov turističnih destinacij. 
Planirani rezultat: izvajanje vseh potrjenih celovitih projektov v skladu s terminskim planom.
Spodbujati izvajanje programov in aktivnosti turistične društvene organizacije na nacionalni ravni, 
programov za dvig kakovosti v turizmu in usposabljanje v turizmu. Indikator: število podprtih programov in 
projektov: Planirani rezultat: podprti najmanj 4 celoviti programi.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo
14032101 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

20 - SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje zajema sredstva za izvajanje programa pomoči prebivalstvu v obliki odškodnin delavcem, ki so bili 
verificirani da imajo poklicno bolezen, ki jo povzroča azbest ter sredstva za dokup delovne dobe in upokojevanje 
delavcev pod ugodnejšimi pogoji.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o sredstvih za prestrukturiranje.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Prestukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno.
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4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu

2003 - Posebni programi pomoči prebivalstvu
1. Opis glavnega programa

Na osnovi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter 
o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno se v proračunu zagotavljajo sredstva 
za socialno kadrovski program,in sicer za dokup zavarovalne dobe in izplačilo odškodnin za poklicno bolezen. Pri 
proračunskih projekcijah so upoštevana splošna pravila.

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

Ukinitev proizvodnje azbestnih izdelkov in nadomeščanje azbestne proizvodnje z neazbestno. S prestrukturiranjem 
• proizvodnje se delavcem, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane kriterije omogoča upokojevanje pod ugodnejšimi 
pogoji. Prav tako zakon omogoča izplačevanje odškodnin delavcem, kateri so bili verificirani, da imajo poklicno 
bolezen, kijih povzroča azbest.

5. Glavni letni izvedbeni cilji

Zagotovitev sredstev v skladu z zakonom.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo
20032101 Socialno varstvo in odškodnine zaradi prestrukturiranja proizvodnje

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje porabe zajema sredstva za oblikovanje državnih blagovnih rezerv.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o blagovnih rezervah

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Zagotavljanje nemotene preskrbe pri večjih motnjah in nestabilnosti na trgu.

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

2301 Blagovne rezerve

2301 - Blagovne rezerve
/. Opis glavnega programa

Program porabe zajema sredstva za oblikovanje državnih blagovnih rezerv.

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

Zagotavljanje nemotene preskrbe pri večjih motnjah in nestabilnosti na trgu.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni letni izvedbeni cilji so določeni v letnem programu dela in finančnem načrtu tako, da bo zagotovljeno 
postopno doseganje ciljev sprejetega petletnega programa oblikovanja državnih blagovnih rezerv in sicer:

vrste in najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti vedno na razpolago za potrebe preskrbe in 
število dni preskrbe s tem blagom
način skladiščenja blaga
teritorialna razmestitev blaga (vključujoč program prestrukturiranje vrste in lokacije ter izgradnjo novih 
skladišč)
obseg in vir sredstev za namen.
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4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo
23012101 Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv

B - Račun finančnih terjatev in naložb

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

0504 Tehnološki razvoj

0504 - Tehnološki razvoj
1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo

05042101 Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva

14 - GOSPODARSTVO

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo

14022102 Prestrukturiranje podjetij

14022103 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2111 - Ministrstvo za gospodarstvo

14032101 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
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SPU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt. predloga Indeks

SPU/PPP/GPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005

(D (2) (3) (4) (5>(3y(l)

[21 UmINISTRSTVO ZA I 29.177.3981| 100,OOj | 26.014.2471 | 100,00j| | "89^
—"""^GOSPODARSTVO__________________I J ~ 1 ~ —

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA

17.900 0,06 18.651 0,07 104,2

0205 Privatizacija in nadzor 17.900 0,06 18.651 0,07 1042

03 ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNA POMOČ

352.500 121 368.221 1,42 104,5

0303 Mednarodna pomoč 352.500 121 368.221 1,42 104,5

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 4.593.954 15,74 5.179.809 19,91 112,8

0504 Tehnološki razvoj 4.593.954 15,74 5.179.809 19,91 112,8

09 PRAVOSODJE 6.714 0,02 6.996 0,03 104,2

0905 Odškodnine 6.714 0,02 6.996 0,03 1042

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN

3.264.972 11,19 2.205.733 8,48 67,6

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

1.104.000 3,78 1.104.000 434 100,0

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

2.160.972 7,41 1.101.733 424 51,0

14 GOSPODARSTVO 18.907.259 64,80 16.302.722 62,67 86,2

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 5.341.720 1831 5.116.893 19,67 95,8

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti

11.097.223 38,03 8.642.252 3322 77,9

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 
gostinstva

2.468.315 8,46 2.543.577 9,78 103,1

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKA IZGRADNJA

0 0,00 0 0,00 100,0

1601 Prostorska politika in splošne administrativne 
zadeve

0 0,00 0 0,00 100,0

20 SOCIALNO VARSTVO 767.363 2,63 700.825 2,69 91,3

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 767.363 2,63 700.825 2,69 913

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI

1.266.736 4,34 1.231.291 4.73 97,2

2301 Blagovne rezerve 1.266.736 434 1231.291 4,73 972
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SPU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finančnih terjatev in nalotb Leto 2005

v tisoč tolarjih21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt predloga Indeks

SPU/PPP/GPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 200S proračuna 2005

(D (2) P) (4) (5H3y(i)

gostinstva

|21 ^MINISTRSTVO ZA ÌI
H ""GOSPODARSTVO

946.951 II““ ioo,oo| r 7.387.646|| 100, oo| 1 780,2|

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 25.500 2,69 2.000.000 27,07 :

0504 TehnoloSki razvoj 25.500 2,69 2.000.000 27,07 -

09 PRAVOSODJE 21.000 2,22 0 0,00 0^

0905 Odškodnine 21.000 2,22 0 0,00 0,0

14 GOSPODARSTVO 900.451 95,09 5.387.646 72,93 598,3

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 900.451 95,09 4.637.646 62,78 515,0
dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 0 0,00 750.000 10,15 -
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2. del

os podá řs t yó -- ■MU K

A - Bilanca odhodkov

02052101 - Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem

1. Opis podprograma

Podprogram zaobjema predvsem naloge Ministrstva za gospodarstvo po izvedenem projektu preoblikovanja 
družbene lastnine in je nastal kot posledica tega preoblikovanja (izvajanje zakona o prevzemih, upravljanje 
kapitalskih naložb v lasti države in upravljanju Ministrstva za gospodarstvo ter priprava predpisov, ki zadevajo obe 
področji). Zaradi stalnih teženj po preoblikovanju lastništva v gospodarskih družbah bodisi kot združitve bodisi kot 
prevzemi, je ključna naloga permanentno preverjanje ustreznosti zakonodaje z dolgoročnim ciljem gospodarskega 
razvoja v Sloveniji na področju prevzemov, analiza izvajanja prevzemov ter primerjava in prilagajanje zakonodaje 
smernicam Evropske unije. Druga naloga izhaja iz lastništva dela premoženja, ki gaje država pridobila iz različnih 
naslovov (iz procesa lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, iz konverzije terjatev do družb). Zaradi 
dolgoročnega cilja umika države iz lastništva v gospodarskih družbah, se bodo kapitalske naložbe, s katerimi 
upravlja Ministrstvo za gospodarstvo, prodale.

2. Pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99,124/00,79/01, 30/02,56/02)

Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS št. 
30/98,67/98, 72/98,12/99,16/99, 50/99, 6/00,12/01,79/01)

Zakon o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS št. 50/99, 
106/99,22/00,91/01, 58/02,110/02).

3. Dolgoročni cilji podprograma

S stalnim spremljanjem izvajanja zakona o prevzemih, analizo tega ter spremljanjem dogajanja v svetovnem merilu 
na področju združevanj in prevzemov zagotoviti primemo zakonsko podlago tako, da bo slovensko gospodarstvo na 
tem področju lahko enakopravno sodelovalo z drugimi.

Upravljanje premoženja v lasti RS in priprava programov za njegovo privatizacijo v skladu z veljavno zakonodajo in 
osnovnimi usmeritvami gospodarske politike.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Prodaja dela državnega premoženja, stalen nadzor po zakonu o prevzemih ter priprava in sprejem zakonodaje.

4017 - Privatizacija in upravljanje državnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za gospodarstvo kot resorno za področje prevzemov spremlja izvajanje zakona, je nosilec za pripravo 
analiz in predlogov za spremembe.

Ministrstvo za gospodarstvo spremlja, upravlja in nadzira finančno premoženje, za katero je pristojno. V skladu z 
letnim programom prodaje bo del kapitalskih naložb prodan. Zakonska osnova je zakon o javnih financah s 
podzakonskimi akti in uredba o dodeljevanju sredstev za sanacijo gospodarskih družb iz sredstev kupnin.

Na podlagi zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99,22/00,67/01 in 47/029 so bila dodeljena sredstva za 
sanacijo podjetij in sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj turističnih objektov.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na opravljanju finančnih storitev v zvezi z naložbami iz proračunskih 
sredstev na podlagi pogodbe.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Priprava predloga sprememb zakonodaje na področju prevzemov podjetij;

Prodaja državnega premoženja v skladu s programom prodaje;

Javni razpisi za izvajanje finančnih storitev v zvezi z naložbami iz proračunskih sredstev.

4. Planirani indikatorji

Prilagajanje zakonodaje na področju prevzemov;

Prodaja državnega premoženja;

Zagotavljanje sredstev izvajalcu finančnih storitev v zvezi z naložbami.

03032101 - Razvojna in humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

Ministrstvo za gospodarstvo v okviru tega podprograma izvaja tehnično pomoč državam jugovzhodne Evrope 
(JVE). S tem se aktivno vključuje kot država donatorica v mednarodni program »Pakt stabilnosti JVE«, ki je 
namenjen dolgoročni obnovi in stabilizaciji JVE.

2. Pravne podlage

Strategija vključevanja Slovenije v gospodarsko obnovo JVE

3. Dolgoročni cilji podprograma

Osnovni in najpomembnejši cilj programa je, v interesu slovenskega gospodarstva, razvijati sodelovanje z vsemi 
državami JVE s širitvijo in liberalizacijo gospodarskega prostora ter s svojimi aktivnostmi prispevati k 
transparentnosti in stabilnosti pogojev poslovanja v regiji.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma '

Program za leto 2005 zajema pomoč pri razvoju podjetništva, prenos znanja na področju gospodarskega razvoja in 
pomoč pri izgradnji institucij.

1719 - Razvojna in ekonomska pomoč - Pakt stabilnosti za JVE

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program je razvojno usmerjen in prioritetno spodbuja prenos relevantnega znanja v države JVE. Cilj pomoči pri 
razvoju podjetništva v izbranih ciljnih državah je prispevati k krepitvi strateškega partnerstva in sodelovanja med 
podjetji. Z organizacijo donatorskih konferenc, strokovnih srečanj in delavnic Ministrstvo za gospodarstvo omogoča 
slovenskim podjetjem, ustanovam in strokovnjakom za večje projekte in iniciative tudi dostop do mednarodnih 
projektov, sredstev in informacij.

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

Ministrstvo za gospodarstvo oblikuje program skladno s prioritetami mednarodne skupnosti, prioritetami držav 
prejemnic in interesi Republike Slovenije. Kazalci, ki jih upošteva program za porabo sredstev po posameznih 
državah JVE, so poleg velikost in identificiranih potreb posamezne države predvsem neposredni interesi 
slovenskega gospodarstva. Zato vlaga ministrstvo sredstva prednostno v projekte (samo) v treh državah v regiji - 
Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro ter Makedonijo. Izračuni predlogov pravic porabe po posameznih 

projektih za pomoč pri razvoju podjetništva, prenos znanja in izgradnji institucij vključujejo predvsem:

Sofinanciranje usposabljanja strokovnjakov iz držav JVE v slovenskih podjetjih, 
Sofinanciranje usposabljanja predstavnikov državne uprave iz držav JVE v Sloveniji, 
Prenos znanja slovenskih strokovnjakov v države JVE in sofinanciranje konferenc, seminarjev, poletnih šol 
ter drugih oblik izobraževanja in usposabljanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Program za leto 2005 sestavljajo trije programski sklopi za ključne cilje in namene:

Pomoč pri razvoju podjetništva: Cilj pomoči pri razvoju podjetništva v izbranih ciljnih državah je prispevati h 
krepitvi strateškega partnerstva in sodelovanja med podjetji. Projekti za razvoja podjetništva vključujejo 
usposabljanje partnerskih podjetij in krepitev infrastrukture podjetniškega sodelovanja. Ministrstvo za gospodarstvo 
želi podpreti aktivnosti za razvoj malih in srednjih podjetij v JVE.
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Usposabljanje državne uprave, javnih institucij in gospodarskih subjektov: Programi tehnične in razvojne pomoči 
zajemajo izobraževanje gospodarstvenikov, predstavnikov državne uprave in javnih institucij, izobraževanje v 
državah JVE s strani slovenskih strokovnjakov ter promocija slovenskega gospodarstva v JVE.

Pomoč pri vzpostavitvi institucij: Pomoč jé namenjena predvsem vzpostavljanju institucij in prenosu znanja na 
posameznih področjih, ki prispevajo h gospodarskemu sodelovanju. Za leto 2005 so bila z upoštevanjem izraženega 
interesa držav prejemnic identificirana naslednja prioritetna področja: vzpostavitev in delovanje sistema kreditnega 
zavarovanja in financiranja izvoza v SČG, BiH in Makedoniji in drugi programi, ki bodo določeni kot prioriteta s 

strani samih držav JVE, gospodarstva RS ali mednarodne skupnosti ("Investment Compact").

4. Planirani indikatorji

Indikatorji za oceno letnega progama so število ter strokovna in vodstvena raven udeležencev iz držav prejemnic v 
posameznih sklopih in/ali aktivnostih programa. Dodatni indikator za ocenjevanje napredka programa je število, 
poslovna perspektivnost in vstop novih slovenskih podjetij in podjetij iz držav prejemnic, ki se vključujejo v 
posamezne oblike pomoči.

' Indikatorji uspešnosti izvajanja strategije pomoči pa so obseg in dinamika trgovinske menjave z državami v regiji ter 
obseg in kakovost slovenskih investicij v teh državah.

05042101 - Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva

1. Opis podprograma

Podprogram zajema ukrepe za pospeševanje tehnološkega razvoja in inovativnosti v podjetjih, ki so usmerjeni 
prioritetno v:

povečanje skupnih vlaganj v raziskave in razvoj
hitrejši pretok znanja med izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom 
krepitev mednarodnega sodelovanja na področju razvoja in raziskav.

Podprogram dolgoročno prispeva k uresničevanju ciljev Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, prehodu v na 
znanju temelječo družbo in sledi sprejetim usmeritvam EU in sklepom Barcelonskega vrha v letu 2002, kjer so se 
najvišji predstavniki držav članic EU dogovorili, da bi se morala vlaganja v raziskave in razvoj ter inovacije v EU 
povečati s ciljem, da se do leta 2010 približajo 3% BDP. Dve tretjini teh novih vlaganj bi morali priti iz zasebnega 
sektoija. Prav tako program predstavlja izvedbo aktivnosti Ministrstva za gospodarstvo v okviru Nacionalnega 
razvojnega programa.

Podprogram je skladen s cilji razvojne politike, ki so bili zastavljeni v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije, v 
Državnemu razvojnemu programu za obdobje 2001-2006, v Programu za učinkovit vstop v Evropsko unijo in v 
Enotnemu programskemu dokumentu.

Ukrepi podprograma so dopolnitev in nadgradnja ukrepov Enotnega programskega dokumenta, zato je njihovo 
izvajanje ključnega pomena za doseganje razvojnih ciljev tega dokumenta.

Ravno tako je izvajanje ukrepov podprograma ključno za doseganje razvojnih ciljev Programa za učinkovit vstop v 
Evropsko unijo.

V okviru Programa pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva v letu 2004 prihaja do preobrata, saj se 
sredstva usmerjajo predvsem v podporo večjim strateško naravnanim investicijam podjetij ter izgradnji in razvoju 
podpornega okolja za inovacijsko dejavnost. V okviru tega bodo deležni podpore predvsem tehnološki parki, 
tehnološki centri in podjetniški inkubatoiji na univerzah.

V okviru programa je predvideno povečanje sredstev v primeijavi s preteklimi leti, in sicer za več kot 40%.

Načrt porabe sredstev temelji na ugotovitvah iz primerjalnih analiz konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki 
med ključnimi pomanjkljivostmi izpostavljajo:

nezadosten prenos znanja med raziskovalno-razvojno sfero in industrijo in posledično premajhen delež 
podjetij, ki uvajajo inovacije;
neuravnoteženost med temeljnimi in razvojnimi raziskavami v škodo slednjih;
premajhna učinkovitost obstoječih mehanizmov za prenos znanja med raziskovalnim sektorjem in 
industrijo;
nerazvitost mehanizmov za financiranje inovacij in podjetništva nasploh;
nizko stopnjo tehnološke intenzivnosti in posledično premajhno dodano vrednost na zaposlenega.

2. Pravne podlage

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
Zakon o spodbujanju podjetništva (sprejet do konca 2003)
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Sistemsko podlago za izvajanje ukrepov v naslednjih letih predstavlja nov Zakon o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti, ki je bil sprejet konec leta 2002 in Zakon o spodbujanju podjetništva, ki bo v postopku obravnave v 
Državnem zboru še v letu 2003. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti postavlja nova izhodišča za usmeijanje 
javnih vlaganj v raziskave in razvoj bolj usmeijenih v potrebe gospodarstva in dvig inovativnosti ter konkurenčnosti 
podjetniškega sektoija. Ta zakon tudi zagotavljala pravno podlago za ustanovitev izvajalske organizacije na 
področju tehnološkega razvoja, ki bo opravljala strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem 
Nacionalnega razvojnega programa, in podpirala razvoj predvsem na področjih, ki so za prihodnost Slovenije 
najpomembnejša in temeljijo na tesnem sodelovanju zasebnega in javnega sektoija.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je povečanje skupnega obsega vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije v EU v skladu 
s ciljem, da se do leta 2010 približajo 3% BDP. Cilji zastavljeni za obdobje 2002-2006 so:

Povečanje obsega podjetniških vlaganj v R&D od 0,8% GDP na 1,5% GDP; z neposrednimi spodbudami za 
izvajanje razvojne faze tehnoloških projektov v podjetjih in z oblikovanjem novih finančnih instrumentov 
za podporo tehnološkim naložbam.
Povečana skupna vlaganja v tehnološki razvoj na področjih, kjer Slovenija ima konkurenčne prednosti 
glede na znanje in sposobnosti podjetij z visoko dodano vrednostjo, prioritetno financiranje raziskovalno 
razvojnih projektov v okviru definiranih tehnoloških mrež in prioritet iz Nacionalnega raziskovalnega 
programa (NRP).
Vzpostavitev razvojno raziskovalne infrastrukture, ki bo zagotavljala podporo podjetjem pri ustvaijanju in 
prenosu znanja za tehnološki napredek ter zagotavljala vključevanje podjetij v domače in tuje raziskovalno 
razvojne programe in projekte ter omogočila malim in srednjim podjetjem dostop do financiranja; krepitev 
podjetniških inkubatoijev ob univerzah in tehnoloških parkov, tehnoloških centrov, krepitev tehnoloških 
mrež na ključnih področjih dejavnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

1. izpelj ava j avnih razp isov za tehnološke investicij e ter za podporo strateško naravnanim proj ektom

2. usposobitev za delovanje Tehnološke agencije

3. podpora raziskovalno razvojni infrastrukturi

3.1. nadaljnja krepitev tehnoloških centrov: (5 naj bi se jih preoblikovalo v centre znanja), podpora cca. 150 
projektom podjetij, ki jih izvajajo tehnološki centri

3.2. krepitev delovanja 2 podjetniških inkubatoijev na univerzah

3.3. krepitev in izboljšanje storitev obstoječih tehnoloških parkov (3)

3.4. krepitev začetnega delovanja tehnoloških mrež (4)

4. spodbujanje povezovanja in hitrejšega pretoka znanja iz univerz in raziskovalnih inštitutov v gospodarstvo 
(mladi raziskovalci)

5. spodbujanje mednarodnega sodelovanja

5.1. EUREKA: 25 novih projektov .

52. 6. okvirni program: 60 novih projektov

4286 - Investicije v nove tehnologije in nove produkte

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N okviru postavke 4286 so sredstva namenjena za financiranje investicij v nove tehnologije in produkte. Namenjena 
so ukrepu, ki predstavlja eno izmed prioritetnih usmeritev programa za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, 
to je pospešitev pretoka znanja in uvajanja novih tehnologij, kot pogoja za pridobivanje trajnih konkurenčnih 
prednosti podjetij in slovenskega gospodarstva.

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

Slovenija namenja za razvoj in raziskave (od leta 1999) 1,5% BDP. Finska je npr. že leta 1991 presegla 2 % BDP za 
te namene, po letu 2001 pa za raziskave in razvoj namenja že blizu 4 % od BDP. Še večji je zaostanek Slovenije 

glede na vlaganja v raziskave in razvoj in inovativnost v poslovnem sektoiju, ki znaša v Sloveniji v letu 1999 57% 
vseh sredstev za R&D, javna sredstva v obsegu približno 0,8% od BDP pa se praktično v celoti usmeijajo za 
financiranje delovanja javnih institucij. Na Finskem pa več kot dve tretjini sredstev za raziskave in razvoj prihaja iz 
poslovnega sektoija, prav tako pa so javna sredstva praktično v celoti usmerjena v podporo razvojno raziskovalnim 
projektom
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Ministrstvo za gospodarstvo je v letu 2003 objavilo javni razpis za spodbujanje tehnoloških investicij na katerega je 
prispelo 169 vlog. Skupna vrednost projektov znaša 29 milijard SIT. Ministrstvo je odobrilo sofinanciranje 25 
projektov v višini 963 mio SIT kar predstavlja 3.3 % prijavljenih projektov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se izvaja ukrep za spodbujanje investicij za investicije v tehnološki razvoj, ki so 
usmerjene v prenos rezultatov razvojno raziskovalne dejavnosti v prakso, v uvajanje novih tehnologij in novih 
tehnološko zahtevnih produktov, ki za podjetje pomenijo tehnološki preskok.

Ministrstvo bo spodbujalo celovito prestrukturiranje podjetij z uvajanjem novih tehnologij in za razvoj produktov 
(primer razvoj produktov na področju elektro-optike, novih materialov, okoljskih tehnologij). Proces zahteva velike 
investicije na področju tehnologij, raziskav in razvoja in organizacije. Izziv vključuje tudi nekatera vodilna 
slovenska podjetja za katere tehnološki preskok predstavlja pogoj obstanka na trgu. Ukrep investicije v nove 
tehnologije je usmeijen na področja dejavnosti in podjetja, ki se soočajo z zahtevo hitrega osvajanja in prehoda na 
nove tehnologije. Uspešen prehod je pogoj ohranitve ter krepitve položaja na mednarodnih trgih;

4. Planirani indikatorji

št. prijavljenih projektov 
povečanje tehnološke zahtevnosti proizvodov in storitev s 6. na 10. stopnjo

1539 - Recenzije, evalvacije in ekspertize

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za storitve kot so ocenjevanje vlog, evalvacije ter ekspertize na področju inovativnosti in 
tehnološko razvojnih in drugih ciljnih programov ter investicij v nove tehnologije in produkte.

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

Sredstva v okviru te postavke so določena na osnovi predvidenega števila prejetih vlog na razpise Ministrstva za 
gospodarstvo (cca. 400 vlog). Del sredstev je planiran za spremljanje izvajanja tehnoloških programov in 
učinkovitosti odobrenih projektov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N okviru postavke 1539 so sredstva namenjena za financiranje dela zunanjih ekspertov, ki opravljajo recenzije 
projektov, ki prispejo na javne razpise za spodbujanje razvojno raziskovalne dejavnosti v podjetjih in investicij v 
nove tehnologije ter drugih razpisov ministrstva, kjer so za oceno potrebni zunanji recenzenti.. Sredstva so 
namenjena tudi za pridobivanje strateških podlag v okviru Ciljnih razvojnih programov - CRP, ki jih koordinira 
MŠZŠ. Poleg tega pa so sredstva v okviru te postavke namenjena tudi pripravi študij in ekspertiz, ki služijo za 

izvajanje in pripravo nadaljnjih ukrepov in spodbud na področju tehnološkega razvoja, podjetništva in 
konkurenčnosti. V okviru te postavke ministrstvo tudi sofinancira del stroškov promocije tehnološkega razvoja in 
inovativnosti pri posameznikih, podjetjih, mladih in drugih ciljnih skupinah.

4. Planirani indikatorji

čas potreben za recenzije 
št. prijavljenih projektov 
št. sodelujočih organizacij

1803 - Sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru PP 1803 se izvaja sofinanciranje evropskega tehnološkega programa EUREKA, sofinanciranje priprave 
projektov podjetij za prijavo v shemo 6. okvirnega programa in sofinanciranje aktivnosti na področju mednarodnega 
sodelovanja.

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

Spodbujanje mednarodnega tehnološkega sodelovanje podjetij (in tudi drugih nosilcev znanja) omogoča 
slovenskemu gospodarstvu povezovanje v mednarodne mreže temelječe na znanju. Tako povezovanje zagotavlja 
trajnejšo integracijo kot le povezovanje preko trgovine na odnos kupec-dobavitelj.

Slovenija v evropskih tehnoloških programih (EUREKA in Okvirni program EU) sodeluje od sredine devetdesetih 
let in je dosegla izvrstne rezultate. Delež slovenskih udeležencev v mednarodnih projektnih konzorcijih je visok, je 
na ravni povprečja držav članic EU in precej višji od drugih držav kandidatk.

Trenutno Slovenska podjetja in slovenske raziskovalne ustanove sodelujejo v 33 EUREKA projektih in cca. 300 
projektih 5. okvirnega programa.
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V mednarodnem tehnološkem sodelovanju so veliko bolj kot podjetja aktivni slovenski inštituti in univerze. 
Razmerje je 80:20 v korist inštitutov in univerz nasproti podjetjem. Ministrstvo za gospodarstvo zato želi s svojimi 
ukrepi povečati interes podjetij za tako sodelovanje, mu preko subvencij omogočiti financiranje stroškov priprave 
projektov in preko podpornih aktivnosti prinesti podjetjem prave informacij o možnostih sodelovanja.

Povečano zanimanje podjetij za tako sodelovanje in rast števila sodelujočih podjetij v konzorcijih projektov 6. 
okvirnega programa (uradna statistika še ni na voljo, neuradna pa je zelo obetajoča) kažejo, da ima Slovenija na tem 
področju kljub dosedanjem uspešnem delu še veliko potencialov za izboljšanje rezultatov.

Sodelovanje v Evropskem raziskovalne prostoru (ERA) in aktivno spodbujanje udeležbe podjetij v mednarodnih 
tehnoloških programih je temeljni del Lizbonske strategije in Barcelonskih ciljev, ki so ju sprejele države EU in se 
jim je zavezala tudi Slovenija.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

EUREKA

V okviru postavke 1803 se nahajajo sredstva namenjena za sofinanciranje sodelovanja slovenskih podjetij in 
' raziskovalnih organizacij v projektih evropskega programa industrijsko-razvojnih raziskav EUREKA, ki je

najstarejši evropski tehnološki program ustanovljen leta 1985. Primarni cilj tega mednarodnega programa je 
pospeševanje tehnološkega razvoja industrije v Evropi in zagotavljanje konkurenčnosti evropske industrije v svetu, 
zlasti v tekmi z Japonsko, ostalimi vzhodnoazijskimi državami in ZDA. Naslednji cilj je spodbujanje razvojnega 
sodelovanja med državami članicami in med predstavniki raziskovalnega sektorja in industrije. Slovenija je v 
EUREKI polnopravni član. V okviru te postavke so sredstva namenjena za sofinanciranje udeležbe slovenskih 
udeležencev in plačilo članarine za ta evropski program. V skladu s pravilnikom Ministrstvo za gospodarstvo 
sofinancira 25% stroškov projekta do maksimalne višine 12 mio SIT/leto.

Sofinanciranje 6. Okvirnega programa

Gre za sofinanciranje stroškov, ki nastajajo pri pisanju prijav projektov v shemo 6. okvirnega programa Evropske 
Unije. Postopek prijave v to shemo je zaradi visokega zahtevanega števila partneijev povezanih v konzorcij, 
priprave konzorcijskih pogodb (varovanje intelektualne lastnine in načina širjenja rezultatov projekta), poudarjene 
znanstveno tehnološke odličnosti, dobe trajanja, finančne intenzivnosti in visokih administrativnih zahtev 
dolgotrajno delo, ki podjetjem povzroča dodatne stroške, ki pa jih pri stroških projekta 6. okvirnega programa ne 
morejo uveljavljati.

Cilj Ministrstva je povečati uspešno udeležbo slovenskih podjetij v mednarodnih konzorcijih, ki temeljijo na znanju. 
Take povezave so dolgotrajnejše kot trgovske povezave in zagotavljajo integracijo Slovenije na skupni trg EU na 
visokem tehnološkem nivoju. Ministrstvo z razpisom vzpodbuja podjetja, posebej mala in srednja podjetja, 
združenja podjetij in podporne organizacije, ki bodo slovenskim podjetjem s kasnejšim izvajanjem mednarodnega 
projekta lajšale vključevanje v mednarodne sheme razpisov. Postopke prijave v 6. okvirni program je 
administrativno zelo zahteven in za podjetja zelo tvegan. Prijava je dolga, njeno pisanje zahteva posebna v podjetju 
ponavadi neobstoječa znanja, Evropska komisija pa odobri le 20% prijavljenih projektov. S sofinanciranjem 
Ministrstvo za gospodarstvo povečuje interes za prijavo kljub omenjeni visoki stopnji tveganja. Povračilo stroškov 
potovanj in nakupa svetovalnih storitev pri izkušenih konzultantih omogoča tudi boljšo kvaliteto same prijave.

Mednarodno sodelovanje

V aktivnosti za izgrajevanje evropske raziskovalnega prostora (ERA) so povabljene tudi državne institucije. 
Ministrstvo za gospodarstvo bo zato samo aktivno vstopalo v podporne projekte 6. okvirnega programa. Evropska 
komisija načeloma zagotavlja 50% sredstev takih projektov, 50% pa morajo zagotoviti udeleženci sami.

Ministrstvo načrtuje tudi več bilateralnih projektov tehnične pomoči, posebej pomembnih za gradnjo primerne 
nabora slovenskih institucij e.g. tehnološke agencije. Za aktivnejše sodelovanje podjetij v mednarodnih konzorciji je 
zelo pomembna izgradnja prvega sistema obveščanja o možnostih takega sodelovanja. Ministrstvo za gospodarstvo 
vzpostavlja sistem ekspertnih skupin, ki bi preko svojih članov omogočale razširjanje pravih informacij na ožjih 
tehnoloških področjih. Člani skupin se ob podpori Ministrstva udeležujejo mednarodnih srečanj in relevantne 

informacije nato širijo v slovenskem okolju.

4. Planirani indikatorji

št. prij avlj enih proj ektov 
povečanje udeležbe slovenskih podjetij v 6. okvirnem programu

2055 - Tehnološka agencija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena delovanju tehnološke agencije.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Tehnološka agencija se ustanavlja po Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Program vlade za učinkovit 
vstop v EU navaja, da bosta agenciji podpirali razvoj grozdov in drugih oblik povezovanja podjetij, univerz ter 
raziskovalnih institucij za skupen razvoj znanja in prenos tega v izdelke in storitve z namenom učinkovitejšega 
obvladovanje tehnološkega napredka.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva PP. bodo namenjena za plače ter za materialne stroške vezane na zagon in začetno delovanje agencije.

4. Planirani indikatorji

št. zaposlenih
št. projektnih nalog

1739 - Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru PP 1739 se izvajajo ukrepi in aktivnosti tehnoloških in drugih ciljnih programov. Izvajanje ukrepov in 
aktivnosti bo prispevalo k ustvaijanju okolja spodbudnega za podjetništvo, inovativnost, tehnološki razvoj, h 
krepitvi tehnoloških sposobnosti podjetij in gospodarstva na ključnih tehnoloških področjih, ki determinirajo 
njegovo rast ter k nastajanju in rasti novih, tehnološko zahtevnih podjetij.

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

Izhodišča ukrepov in aktivnosti v okviru PP 1739 so zajeta v Programu vlade za učinkovit vstop v EU ter v 
Enotnemu programskemu dokumentu.

Program učinkovitega vstopa v EU med ukrepi povečevanja gospodarske rasti in zaposlovanja izpostavlja nov 
koncept kakovostne gospodarske rasti, ki temelji na idejah, znanju, informacijah in novih tehnologijah in zahteva 
obvladovanje tehnološkega napredka na vseh ravneh. Poudarek programa je na povečevanju vlaganja v razvoj 
znanja in centrov odličnosti na vseh tistih področjih, kjer Slovenija ima primerjalne prednosti in kritično maso 
znanja za uveljavljanje v mednarodnem okolju. Predvideni ukrepi pa so usmerjeni predvsem v tehnološke in 
inovacijske sposobnosti zlasti malih in srednje velikih podjetij (tehnološki centri, razvojna jedra,...), hitrejše 
nastajanje novih inovativnih podjetij (tehnološki parki in inkubatorji na univerzah) in tehnološki razvoj ter 
podjetniške spremembe v vodilnih velikih izvoznih podjetjih (sistemska podpora tehnološkemu, podjetniškemu in 
marketinškemu napredku).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru spodbud tehnoloških in drugih ciljnih programov so predvidena sredstva za sofinanciranje spodbujanja 
podjetniških vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj. Prioritetne aktivnosti v letu 2005 bodo:

podpora mladim raziskovalcem za gospodarstvo za spodbujanje priliva razvojno raziskovalnega kadra v 
gospodarstvo in s tem krepitvi razvojnih jeder podjetij;
razvoj programov, ukrepov in instrumentov za pospeševanja razvoja in prenosa znanja v produkte in 
storitve in nastajanja novih tehnološko naprednih podjetij.
tehnološki parki, tehnološki centri, tehnološke mreže, spin off inkubatorji-predvsem zaključevanje 
aktivnosti predhodnega obdobja, njihova izvedba pa je ključna za doseganje ciljev ukrepov inovacijskega 
okolja v okviru EPD

4. Planirani indikatorji

povečanje skupnih vlaganj v R&R od 1,5% na 2% BDP, 
povečanje deleža inovativnih podjetij (od 28% na 40%) 
število podprtih projektov.

2053 - Inovacijsko okolje - EU - Strukturni skladi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki strukturni skladi so zbrana sredstva za financiranje projektov ukrepov Enotnega 
programskega dokumenta za Evropski sklad za regionalni razvoj.

Zakonska in planska osnova za izvajanje Phare ESC predstavljajo naslednji dokumenti:

Enotni programski dokument 2004 -2006
Programsko dopolnilo 2004 - 2006
Program ukrepov konkurenčnosti
Projektni predlogi
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izhodišča ukrepov in aktivnosti v okviru PP Strukturni skladi so v Enotnem programskem dokumentu .

Enotni programski dokument uvršča ukrep razvoja inovacijskega okolja v prvo prednostno nalogo. Namen ukrepa je 
pospešiti in povečati učinkovitost prenosa znanja v produkte, storitve in procese, pospešiti nastajanje novih, 
tehnološko usmerjenih podjetij, krepiti tehnološke in razvojne sposobnosti podjetij. Učinki razvoja inovacijskega 
okolja se bodo odražali v rasti BDV/zaposlenega, nastajanju in rasti novih podjetij ter ohranjanju in nastajanju 
novih, zahtevnih delovnih mest Ukrep povezuje več ministrstev (Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za šolstvo 
znanost in šport, Ministrstvo za informacijsko družbo in Ministrstvo za kulturo), kar prispeva k koordinaciji 
delovanja politik, ki s svojimi ukrepi bistveno vplivajo na razvoj inovacijskega okolja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bodo zagotovljena sredstva za:

povečanje vlaganj v uporabne raziskave in industrijski razvoj na prioritetnih področjih raziskav in 
tehnološkega razvoja Iger ima Slovenija komparativne prednosti in kritično maso znanja. Ta področja 
vključujejo informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), napredni materiali, kompleksni sistemi, 
biotehnologija in farmacija, tehnologije trajnostnega razvoja (posebno okoljske tehnologije) 
razvoj tehnoloških mrež, vzpostavitev mreže tehnoloških centrov, centrov odličnosti in centrov 
večnamenskega učenja za pospešitev prenosa znanja med podjetji in nosilci znanja in za krepitev 
tehnoloških sposobnosti posameznih podjetij
razvoj grozdov/mrež, ki sestavljajo medsebojno povezana podjetja iz sorodnih in različnih dejavnosti ter 
nosilci znanja, druge institucije in organizacije, ki zagotavljajo kritično maso znanja, tehnologij, virov in 
sredstev pomembnih za krepitev konkurenčnosti posameznih sodelujočih podjetij in skupine kot celote, 
vzpostavitvi infrastrukture tehnoloških parkov in inkubatorjev za pripravo, zagon in delovanje majhnih 
dinamičnih podjetij;

Aktivnosti začetnega spodbujanja razvoja grozdov so predmet PP 6372. V okviru PP Strukturni skladi je predvideno 
sofinanciranje dinamičnega razvoja grozdov, ki pomenijo nadaljevanje začetnega spodbujana razvoja grozdov in so 
predmet delovanja že vzpostavljenih in delujočih grozdov in ne projektov razvoja grozdov in vključujejo predvsem 
investicije potrebne za pospeševanje razvoja znanja v procese, produkte in storitve.

4. Planirani indikatorji

Rezultati:

Izvedeni projekti
Pridobljeno znanje uslužbencev v ministrstvu in institucijah, ki bodo sodelovale v projektih

Indikatoiji:

Usposobljenost uslužbencev v ministrstvu za prevzem določenih nalog v okviru izvajanja strukturnih 
skladov.

2054 - Inovacijsko okolje - EV - Strukturni skladi - slovenska udeležba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki strukturni skladi so zbrana sredstva za financiranje projektov ukrepov Enotnega 
programskega dokumenta za Evropski sklad za regionalni razvoj.

Zakonska in planska osnova za izvajanje Phare ESC predstavljajo naslednji dokumenti;

Enotni programski dokument 2004 -2006 .
Programsko dopolnilo 2004 - 2006 
Program ukrepov konkurenčnosti 
Projektni predlogi

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

Izhodišča ukrepov in aktivnosti v okviru PP Strukturni skladi so v Enotnem programskem dokumentu.

Enotni programski dokument uvršča ukrep razvoja inovacijskega okolja v prvo prednostno nalogo. Namen ukrepa je 
pospešiti in povečati učinkovitost prenosa znanja v produkte, storitve in procese, pospešiti nastajanje novih, 
tehnološko usmerjenih podjetij, krepiti tehnološke in razvojne sposobnosti podjetij. Učinki razvoja inovacijskega 
okolja se bodo odražali v rasti BDV/zaposlenega, nastajanju in rasti novih podjetij ter ohranjanju in nastajanju 
novih, zahtevnih delovnih mest Ukrep povezuje več ministrstev (Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za šolstvo 
znanost in šport, Ministrstvo za informacijsko družbo in Ministrstvo za kulturo), kar prispeva k koordinaciji 
delovanja politik, ki s svojimi ukrepi bistveno vplivajo na razvoj inovacijskega okolja.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bodo zagotovljena sredstva za:

povečanje vlaganj v uporabne raziskave in industrijski razvoj na prioritetnih področjih raziskav in 
tehnološkega razvoja kjer ima Slovenija komparativne prednosti in kritično maso znanja. Ta področja 
vključujejo informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), napredni materiali, kompleksni sistemi, 
biotehnologija in farmacija, tehnologije trajnostnega razvoja (posebno okoljske tehnologije) 
razvoj tehnoloških mrež, vzpostavitev mreže tehnoloških centrov, centrov odličnosti in centrov 
večnamenskega učenja za pospešitev prenosa znanja med podjetji in nosilci znanja in za krepitev 
tehnoloških sposobnosti posameznih podjetij 
razvoj grozdov/mrež, ki sestavljajo medsebojno povezana podjetja iz sorodnih in različnih dejavnosti ter 
nosilci znanja, druge institucije in organizacije, ki zagotavljajo kritično maso znanja, tehnologij, virov in 
sredstev pomembnih za krepitev konkurenčnosti posameznih sodelujočih podjetij in skupine kot celote 
vzpostavitvi infrastrukture tehnoloških parkov in inkubatorjev za pripravo, zagon in delovanje majhnih 
dinamičnih podjetij;

Aktivnosti začetnega spodbujanja razvoja grozdov so predmet PP 6372. V okviru PP Strukturni skladi je predvideno 
sofinanciranje dinamičnega razvoja grozdov, ki pomenijo nadaljevanje začetnega spodbujana razvoja grozdov in so 
predmet delovanja že vzpostavljenih in delujočih grozdov in ne projektov razvoja grozdov in vključujejo predvsem 
investicije potrebne za pospeševanje razvoja znanja v procese, produkte in storitve.

4. Planirani indikatorji

Rezultati:

Izvedeni projekti
Pridobljeno znanje uslužbencev v ministrstvu in institucijah, ki bodo sodelovale v projektih

Indikatorji:

Usposobljenost uslužbencev v ministrstvu za prevzem določenih nalog v okviru izvajanja strukturnih 
skladov.

09052101 - Poprava krivic

1. Opis podprograma

Leta 1992 sprejeti Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) je v 33. členu določil, da se del sredstev, 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi ZLPP, nameni za poplačilo vojne odškodnine. Formalna podlaga za 
realizacijo te določbe je bil marca 2001 sprejeti Zakon o poplačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja 
(Ur. 1. RS, št 18/01, 111/01 in 67/02) ), kije, opirajoč se na že sprejeto zakonodajo, kije definirala žrtve vojnega 
nasilja, kakor tudi žrtve povojnega političnega preganjanja (Zakon o popravi krivic, Zakon o žrtvah vojnega nasilja 
in Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo leta 1991) določil način zagotavljanja sredstev za izplačila 
odškodnin, merila za izračun višine odškodnine posameznim kategorijam upravičencev ter način izplačila. Javno 
pooblastilo za izvajanje postopkov in opravljanje vseh nalog pri izplačilu odškodnin je dobila Slovenska 
odškodninska družba (SOD). Na SOD je bilo v ta namen preneseno določeno finančno in stvarno premoženje 
države, kakor tudi zbrana denarna sredstva iz naslova kupnin olastninjenih podjetij.

Na drugi strani se naloge, ki se izvajajo v okviru tega podprograma, nanašajo tudi na predpise, ki so bili v zvezi z 
plačilom odškodnine za prisilno delo sprejeti v Nemčiji in Avstriji, in sicer gre pri tem za koordinacijo-prizadevanj 
in pomoč našim upravičencem za čim hitrejše izplačilo odškodnine, ki jim pripada iz tujih virov - skladov.

V letu 2003 je Vlada Republike Slovenije sprejela stališče in sklep, da dogovor o poplačilu vojne odškodnine za 
povzročeno nematerialno in materialno vojno škodo v razmerju do Zvezne republike Nemčije ni zaključen, zaradi 
česar je oživila delo medresorske Komisije za obravnavo vprašanj vojne škode, v kateri s svojim predstavnikom 
sodeluje tudi ministrstvo za gospodarstvo.

2. Pravne podlage

Zakon o poplačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Ur. 1. RS, št. 18/01,111/01 in 67/02)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izplačila odškodnin so se v skladu z zakonsko normo pričela po 15. 1. 2002 s prvim obrokom gotovinskega dela 
odškodnine, drugi obroki gotovinskega dela se bodo izplačevali po 15. 1. 2003. V letu 2004 zapade v izplačilo prva 
petina vrednosti izdanih obveznic za plačilo odškodnine, ki so jih prejeli upravičenci, katerih odškodnina je 
presegala 300.000,00 Sit. Glede na to, da se bo odškodnina v obveznicah izplačala v petih letnih obrokih, bo zadnji 
obrok oziroma konec izplačevanja v letu 2008.
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V letu 2003 je Slovenska odškodninska družba pričela s postopki za izplačila odškodnin dedičem pokojnih 
upravičencev. Nadaljuje se z izvajanjem aktivnosti na področju odškodnin upravičencem po nemških in avstrijskih 
predpisih.

Sodelovanje pri proučitvi problematike in pripravi strokovnih podlag za definiranje nadaljnjih aktivnosti glede 
odprtih vprašanje vojne škode.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Tekoča izplačila odškodnin upravičencem in izplačilo prvega letnega obroka izdanih obveznic, ki zapade v plačilo 
15. septembra 2004.

Izplačila odškodnin dedičem pokojnih upravičencev.

1777 - Priprava predpisov s področja financiranja poprave krivic

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
♦

Spremljanje izvajanja sprejetih zakonskih in podzakonskih predpisov in priprava morebitnih sprememb in 
dopolnitev ter druge dejavnosti, ki so potrebne pri izvajanju zakona.

Pri opredelitvi višine odškodnin je predlagatelj izhajal iz uradnih podatkov o možnih upravičencih do odškodnine po 
veljavni zakonodaji na tem področju ter ocene prihodkov iz naslova kupnine na podlagi ZLPP. S spremembo zakona 
o poplačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja decembra 2001 in julija 2002, so bile naloge in 
obveznosti po ZSPOZ v celoti prenesene na SOD, s prenosom ustreznega dela finančnega in stvarnega premoženja 
države pa je bilo na SOD preneseno tudi breme izplačila odškodnin.

Dokončno število upravičencev in potrebna višina sredstev za odškodnine sta odvisna od temeljne zakonodaje, ki 
ureja pogoje in postopke za pridobitev statusa žrtev vojnega oz. povojnega nasilja, ki je v pristojnosti ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve.

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

Na podlagi sprejetega stališča Vlade Republike Slovenije v zvezi s povzročeno vojno nematerialno in materialno 
škodo in sklepa o pričetku dela medresorske komisije za obravnavo vprašanj vojne škode, je naloga komisije 
proučitev celotne problematike glede vojne odškodnine in priprava predlogov aktivnosti. Izračuni temeljijo na 
aktivnostih, potrebnih predvsem za pripravo predlogov nadaljnjih aktivnosti in morebitnih predpisov.

V komisiji sodelujejo:

Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, Inštitut za novejšo zgodovino, Arhiv Republike Slovenije ter predstavniki zainteresiranih civilnih 
organizacij in društev materialnih oškodovancev, ki pa niso člani komisije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag v okviru medresorske komisije.

4. Planirani indikatorji

Redno produktivno sodelovanje vseh sodelujočih institucij;

Ugotovitev stanja in predlog ukrepov.

12042101 - Programi podpor na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1. Opis podprograma

Poravnava obveznosti na osnovi pogodbe o poravnavi obveznosti sklenjene med Republiko Slovenijo in podjetjem 
Geoplin.

2. Pravne podlage

Pogodba o poravnavi obveznosti sklenjena dne 26.32001.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Poravnava obveznosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Plačilo obveznosti za proračunsko leto.
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2354 - Geoplin

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2005 je na proračunski postavki 2354 - Geoplin predvidenih 1.104.000.000 SIT za obveznosti po pogodbi o 
poravnavi obveznosti med Republiko Slovenijo in Geoplinom (opr. št. SV 240/01). Obveznost je bila prenesena na 
Ministrstvo za gospodarstvo.

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

Osnova za izračun je znesek obveznosti, ki se nanaša na tekoče leto.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Poravnava obveznosti se izvaja na podlagi določil pogodbe.

4. Planirani indikatorji

Obveznost je določena s pogodbo.

12052105 - Programi zapiranja premogovnikov

1. Opis podprograma

Program zajema aktivnosti povezane z zapiralnimi deli v rudnikih rjavega premoga Rudnik Kanižarica v zapiranju, 
d.o.o., Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. in Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o..

Zapiranje jame,
Ekološka in prostorska sanacija površin,
Kadrovsko-socialni program,
Izvajanje monitoringa,

2. Pravne podlage

Zakon o rudarstvu (ZRud), Ur. 1. RS, št. 56-2653/1999;

Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (ZZRZSK), Ur.
I. RS, št. 1-6/1995;

Zakon o varstvu okolja (ZVO), Ur. L RS, št 32-1351/1993, 44-2116/1995, 1-5/1996, 9-414/1999, 56-2655/1999, 
22-976/2000;

Zakon o temeljih geološke dejavnosti, pomembne za vso državo (ZTGDPD), Ur.l. RS, št. 63-973/1990, 10- 
407/1991,17-599/1991,13-587/1993,66-2401/1993;- Zakon o raziskovalni dejavnosti, Ur. 1. RS, št 8-355/1991;

3. Dolgoročni cilji podprograma.

Varno in s programi začrtano zaprtje rudnikov,
Sanacija posledic degradiranega okolja, 
Zagotovitev prezaposlitve vseh zaposlenih delavcev z aktivnimi ali pasivnimi oblikami prezaposlovanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Nadaljevanje zapiralnih del,
Sanacija garantiranih sicer prevzetih obveznosti iz predhodnih obdobij,

Zaprtje in likvidacija Rudnika Kanižarica v zapiranju, d.o.o., 
Izvajanje monitoringa.

8195 - Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 8195 se nahajajo sredstva namenjena za sofinanciranje zapiralnih del v rudnikih rjavega premoga 
Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. in Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o..

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

Operativni program zapiralnih del premogovnikov za posamezno leto.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projektna naloga izhaja iz poslovnega načrta rudnikov in se nanaša na zapiralna dela, sanacijo od rudaijenja 
degradirane površine in izvajanje kadrovsko socialnega programa.
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4. Planirani indikatorji

Realizacija v poslovnih načrtih rudnikov navedenih zapiralnih del, sanacije od rudarjenja degradirane površine in 
izvajanje kadrovsko socialnega programa.

12052106 - Programi zapiranja rudnikov

1. Opis podprograma

Poslanstvo in ključne naloge neposrednega uporabnika so v Rudnika živega srebra v Idriji v zapiranju d.o.o.:

Zapiranje jame,
Sanacija rudarske škode,
Izvajane kadrovsko socialnega programa

In v že likvidiranem in zaprtem Rudniku svinca in cinka v Mežici v zapiranju d.o.o..:

■ Izvajanje monitoringa.

2. Pravne podlage

Zakon o rudarstvu (ZRud), Ur. 1. RS, št. 56-2653/1999;

Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (ZPPPR), Ur. 1. RS, št 37-1614/1987;

Zakon o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici (ZZDSP), 
Ur. LRS,št. 5-293/1988;

Zakon o varstvu okolja (ZVO), Ur. 1. RS, št. 32-1351/1993, 44-2116/1995, 1-5/1996, 9-414/1999, 56-2655/1999, 
22-976/2000;

Zakon o temeljih geološke dejavnosti, pomembne za vso državo (ZTGDPD), Ur.l. RS, št. 63-973/1990, 10- 
407/1991,17-599/1991, 13-587/1993, 66-2401/1993;- Zakon o raziskovalni dejavnosti, Ur. 1. RS, št. 8-355/1991;

3. Dolgoročni cilji podprograma

V že likvidiranem in zaprtem Rudniku svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o.: 
izvajati petletnega monitoringa nad izvedenimi zapiralnimi deli skladu z obstoječimi predpisi

V Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.:

varno in v skladu s sprejetimi programi izvedeno zaprtje rudnika, 
sanacija od rudarjenja degradirane površine, 
izplačevanje posledic rudarjenja v obliki rudarske škode 
in prezaposlitev rudaij ev do leta 2006.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Nadaljevanje zapiralnih del v jami,
Pospešena sanacija degradiranih površin,
Izvajane programa rudarska škoda na osnovi javnega razpisa in dejansko opravljenih del, 
Izvajane petletnega monitoringa nad izvedenimi zapiralnimi deli.

5186 - Programi zapiranja rudnikov Idrija in Mežica

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 5186 - Programi zapiranja rudnikov Idrija in Mežice se nahajajo sredstva namenjena za 
sofinanciranje zapiralnih del v rudnikih Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., in izvajanje monitoringa v 
že likvidiranem in zaprtem Rudniku svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o..

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

Operativni program zapiralnih del premogovnikov za posamezno leto.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projektna naloga izhaja iz poslovnega načrta rudnikov in se nanaša na zapiralna dela, sanacijo od rudaijenja 
degradirane površine in izvajanje kadrovsko socialnega programa.

4. Planirani indikatorji

Realizacija v poslovnih načrtih rudnikov navedenih zapiralnih del, sanacije od rudaijenja degradirane površine in 
izvajanje kadrovsko socialnega programa.
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8786 - Rudarska škoda - Idrija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 8786 - Rudarska škoda - Idrija se nahajajo sredstva namenjena za sofinanciranje izplačil 
upravičencev za poplačilo odškodnin zaradi posledic rudaijenja na področju Rudnika živega srebra Idrija v zapiranju 
d.o.o..

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

Operativni program zapiralnih del premogovnikov za posamezno leto.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Rudarska škoda se ugotavlja na osnovi javnega razpisa in ugotovitev strokovne komisije.

4. Planirani indikatorji

Plačilo povračil za rudarsko škodo se izvaja na osnovi dejanske škode in predlaganega načina sanacije v okviru 
proračunskih sredstev.

14012101 - Urejanje na področju gospodarstva

J. Opis podprograma

V skladu z novimi usmeritvami PHARE, je MG prevzelo celotno koordinacijo programov PHARE v okviru letnih 
nacionalnih programov (SNP) 2000,2001,2002 in 2003 za področje notranjega trga.

2. Pravne podlage

Skupne pravne podlage

Finančni memorandum za leto 2000, za leto 2001, za leto 2002 in za leto 2003
Evropski sporazum o pridružitvi med RS na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami 
članicami, ki delujejo v okviru EU na drugi strani, Uradni list RS, št. 44/97
Državni program RS za prevzem pravnega reda EU, Poročevalec št. 44 in 44/1 z dne 16.6.1999. Zakon o 
ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi WTO
Objavljen Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2003, Uradni list št. 63/2003
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 
2004,
Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in proračun Republike Slovenije za leto 2004, 
Uradni list 118/2002
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004, Uradni list 118/2002

Pri posameznem projektu pà so pravne podlage sledeče:

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), Uradni list RS, št. 20/98,25/98,23/99 in 110/02
Zakon o standardizaciji (Zsta-1), Uradni list RS, št. 59/99
Zakon o akreditaciji (Zakr), Uradni list RS, št. 59/99
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS), Uradni list RS, št. 
59/99,31/00 in 54/00
Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP), Uradni list RS, št. 23/99

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji donacij v okviru nacionalnih programov (SNP) so usklajeni s kratkoročnimi in srednjeročnimi cilji 
zastavljenimi v Partnerstvu za pristop, zagotovilih v Pogajalskih izhodiščih, z Državnim programom RS za prevzem 
pravnega reda EU, Akcijskim planom in z določili v okviru podpisanega in veljavnega Finančnega memoranduma 
(FM) za leta 2000 ,2001 ,2002 in na osnovi predlogov za program PHARE v okviru nacionalnega programa za leto 
2003.

Realizacija ciljev v okviru SNP bo:

omogočila pomoč slovenskim laboratorijem vključenim v proces ugotavljanja skladnosti (Phare 2001) 
prispevala k vzpostavitvi nacionalnega računalniškega omrežja slovenskim inšpekcijskim organom in s tem 
možnost izmenjave podatkov, kijih zahteva direktiva o splošni varnosti proizvodov (Phare 2003) 
prispevala k uveljavitvi dobrih higienskih navad in uvajanju HACCP standardov na področju trgovinske 
dejavnosti (Phare 2003)
prispevala k vzpostavitvi tehnične zakonodaje in mehanizmov uveljavljanja na harmoniziranem in 
neharmoniziranem področju (Phare 2002)
sofinancirala pomoč SIST-u za pridobitev polnopravnega članstva SIST pri CEN in CENELEC (Phare 
2002)

13. oktober2003 2819 poročevalec, št. 83/VIII



4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Za potrjen projekt (Podpora slovenskim laboratorijem vključenim v proces ugotavljanja skladnosti) v 
okviru Finančnega memoranduma za leto 2001 v letu 2004 predvidena dobava opreme za laboratorije in s 
tem tudi zaključek projekta v letu 2004.
Za potrjeni projekt (Tehnična zakonodaja in krepitev mehanizmov na harmoniziranem in 
neharmoniziranem področju ) v okviru Finančnega memoranduma za leto 2002 je ravno tako v letu 2004 
predviden zaključek projekta
Za potrjena projekta v okviru Phare NP za leto 2003, za katerega se še čaka na podpis Finančnega 
memoranduma za leto 2003, je predviden začetek in tudi konec obeh projektov v letu 2004.

3018 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače smo načrtovali v skladu s proračunskimi izhodišči za leto 2004, ki jih je sprejela Vlada RS. 
Sredstva smo planirali za 237 zaposlenih, vključno s 4novimi zaposlitvami po sklepu Vlade RS, št.102-4/2003 z dne 
17.07.2003, in za pripravnike-štipendiste. Pri izračunu smo upoštevali uskladitev izhodiščne plače od julija 2004 
dalje, dodatke po Uredbi o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade RS in v • 
upravnih organih, sredstva za povračilo stroškov prehrane in prevoza ter regresa za letni dopust v predpisani višini, 
sredstva za ločeno življenje in ostale prejemke, ki pripadajo zaposlenim v skladu z zakonom in podzakonskimi akti 
(jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, nadurno delo,...)

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

Makrofiskalni okviri za leto 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Program zaposlovanja v ministrstvu za leto 2005.

4. Planirani indikatorji

Optimalna realizacija programa zaposlovanja.

3342 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, so namenjena za nabavo pisarniškega in drugega materiala, plačil storitev, tekoče vzdrževanje poslovnih 
prostorov in opreme, službena potovanja doma in v tujino ter izobraževanje zaposlenih.

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

Program dela ministrstva.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Načrt službenih potovanj, načrt nabav pisarniškega materiala in drugega materiala, načrt vzdrževanja poslovnih 
prostorov, načrt vzdrževanja.

4. Planirani indikatorji

Optimalna realizacija projektov v 3. točki.

2877 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odkup poslovnih prostorov na Kotnikovi 5 v Ljubljani in Trubarjevi 11 v Mariboru, za 
nakup pisarniške in računalniške programske opreme ter za investicijsko vzdrževanje.

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

Načrt nabav za leto 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Odkup poslovnih prostorov, nabava računalnikov in programske opreme, nakup in zamenjava pisarniške opreme, 
tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme.

4. Planirani indikatorji

Optimalna realizacija projektov navedenih v 3. točki.
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14012102 - Prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU 

1. Opis podprograma

Priprava strokovnih podlag in predpisov ter njihova implementacija.

2. Pravne podlage

Državni program za prevzem pravnega reda EU

3. Dolgoročni cilji podprograma

Prilagoditev zakonodaje pravnemu redu EU

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Priprava in uveljavitev predpisov v praksi

7453 - Raziskave in ekspertize za pripravo programa prilagajanja EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava strokovnih podlag za pripravo programa prilagajanja EU:

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

Cene svetovalnih ur strokovnjakov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Financirali bomo raziskave in ekspertize, ki jih bomo potrebovali za pripravo gradiv pri sodelovanju z EU na 
področju povečanja konkurenčnosti slovenskih podjetij, prilagajanja zahtevam enotnega trga in internacionalizacije 
slovenskega gospodarstva.

4. Planirani indikatorji

Kakovostne strokovne podlage za priprave programov in aktivnosti za prilagajanje EU.

14012103 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma Ministrstvo za gospodarstvo izvaja aktivnosti za krepitev in poglabljanje gospodarskega 
sodelovanja s tujino na bilateralni in multilateralni ravni, ki vključujejo članstvo v relevantnih mednarodnih 
organizacijah, pripravo in servisiranje gospodarskih sporazumov ter zagotavljanje ustrezne podpore slovenskim 
izvoznikom in investitorjem- v tujini.

2. Pravne podlage

Zakon o državni upravi in Strategija gospodarskega razvoja Slovenije.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročna cilja podprograma sta spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva in zagotavljanje 
stabilnih ter predvidljivih pogojev za uspešno delovanje na tujih trgih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Najpomembnejši letni cilj podprograma je zagotoviti hitro in uspešno prilagajanje slovenskega gospodarstva 
pogojem skupne trgovinske politike Evropske unije, ne da bi pri tem zanemarili priložnosti, ki se ponujajo 
slovenskemu gospodarstvu v bilateralnem sodelovanju s posameznimi državami.

1546 - Članarine mednarodnim organizacijam

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za plačilo članarin v mednarodnih organizacijah: WTO 
(Svetovna trgovinska organizacija, Svetovna turistična organizacija), aktivnosti za vključitev v OECD (Organizacija 
za ekonomsko sodelovanje in razvoj), MAP (Multiannual Program for Enterprise and Enterpreneurship 2001-2005).

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

Napovedane višine Članarin za leto 2005.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Aktivnosti v okviru te postavke niso projektne.

4. Planirani indikatorji

Izpolnitev mednarodnih obveznosti RS.

1927 - Gospodarska predstavništva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gospodarska predstavništva so potencialno pomemben del institucionalnega okvira za izvajanje zunanjetrgovinske 
politike s poudarkom na pospeševanju izvoza v funkciji hitrejše gospodarske rasti. Gospodarska predstavništva 
nudijo konkretno podporo v tujini slovenskim izvoznikom in investitorjem ter predstavljajo pomembno promocijsko 
točko za slovenski turizem in privabljanje kakovostnih tujin naložb.

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

'Izhodišče za izračun je cilj ministrstva, da vzpostavi pogoje in izvede pripravo za delovanje treh gospodarskih 
predstavništev do konca leta 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Slovenski izvoz zaznamujejo koncentracija ciljnih trgov in blagovnih skupin ter nizek delež storitev v strukturi 
izvoza, kar pomeni, da ta relativna ranljivost zahteva usmeritev naporov v diverzifikacijo in pospešeno 
internacionalizacijo podjetij. Strateška partnerstva in neposredne tuje naložbe bodo imele pomembno vlogo v 
potrebnem posodabljanju tehnologij in hitrejšem osvajanju konkurenčnih znanj ter bodo s tem pomembno vplivale 
na izboljšanje strukture in učinkovitosti gospodarstva. Posebna pozornost in dodatna podpora v izvozu sta potrebni 
predvsem v internacionalizaciji malih in srednjih podjetij.

Ministrstvo za gospodarstvo z gospodarskimi predstavništvi povzema uspešno prakso infrastrukturnih rešitev 
izbranih s Slovenijo primerljivih držav (npr. Irska, Finska, Belgija, Portugalska, Ciper) za uresničevanje izvozno 
spodbujene gospodarske rasti.

4. Planirani indikatorji

Indikatorji za oceno uspešnosti so priprava programa dela za tri predstavništva, usposobitev kritičnega števila 
sodelavcev MG za delo na/z gospodarskimi predstavništvi v tujini ter izdelava sistema in metodologije 
komuniciranja med podjetji, ministrstvom in predstavništvi.

1549 - Stroški delegacij in gospodarskega sodelovanja s tujino

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi te proračunske postavke zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo izvajanje aktivnosti za krepitev in 
poglabljanje gospodarskega sodelovanja s tujino na bilateralni in multilateralni ravni.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, so:

•Naloge in obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o pristopu RS k EU (trgovinsko področje);
•Sklepanje novih bilateralnih sporazumov (spodbujanje gospodarskega sodelovanja, promocija in zaščita investicij); 
•Zasedanja meddržavnih komisij na podlagi ratificiranega gospodarskega sporazuma med RS in posamezno državo; 
•Priprava in organizacija gospodarskih delegacij samostojno ali v sodelovanju z zainteresiranimi institucijami, 
zbornicami, podjetji ali združenji;
•Naloge in obveznosti, ki izhajajo iz članstva v WTO;
•Vključitev RS v mednarodne organizacije (OECD in NATO - gospodarski vidik).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V skladu s Pogodbo o pristopu RS k EU bodo od pristopa za Slovenijo veljale določbe primarnih aktov EU, kar na 
zunanjetrgovinskem področju pomeni prevzem skupne trgovinske politike. Predstavniki RS sodelujejo in zastopajo 
interese slovenskega gospodarstva v vseh odborih in delovnih skupinah Sveta EU in delovnih skupinah Evropske 
komisije, ki se nanašajo na skupno trgovinsko politiko. Predvsem gre za Odbor 133 Sveta EU (polnopravni člani, 
namestniki), odbori za tekstil, jeklo, storitve, delovne skupine za trgovinska vprašanja, delovne skupine za Zahodni 
Balkan, Rusijo, itd.

Sporazumi o spodbujanju in zaščiti naložb so namenjeni tako spodbujanju tujih naložb v Slovenijo kot tudi 
slovenskih naložb v tujino. Taki sporazumi so sklenjeni predvsem s ciljem, da zagotovijo pravno varnost slovenskih 
vlagateljev v državah, kamor ti že ali še bodo vlagali kapital. Zlasti to velja za države, ki sicer veljajo za manj 
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stabilne in katerih pravni sistemi vlagateljem ne nudijo zadostne zaščite, so pa za slovenska podjetja zanimive zaradi 
nižjih stroškov proizvodnje.

Ministrstvo za gospodarstvo se bo s svojimi aktivnostmi vključevalo v proces sodelovanja z OECD in NATO, ki ga 
koordinira Ministrstvo za zunanje zadeve.

4. Planirani indikatorji

Indikatorji za oceno letnega načrta dela za posamezne naloge in obveznosti (EU, sklepanje sporazumov, poslovne 
delegacije itd.) so kvantitativni (npr. število aktivnosti, število udeleženih podjetij, število sporazumov) in 
kvalitativni (npr. uspešno zastopanje slovenskih interesov v institucijah EU, struktura poslovnih delegacij v smislu 
zastopanosti panog in vodstvene ravni podjetij itd.).

Indikatorji uspešnosti izvajanja celotne strategije internacionalizacije slovenskega gospodarstva pa so obseg in 
dinamika mednarodne trgovinske menjave RS, obseg in kakovost slovenskih investicij v tujini in obseg ter kakovost 
neposrednih tujih naložb v Sloveniji.

14012107 - Nacionalni meroslovni sistem

1. Opis podprograma

Poslanstvo SIST, kot slovenskega nacionalnega organa za standarde, je voditi kakovostno, informacijsko podprto 
infrastrukturo slovenske nacionalne standardizacije, ki slovenskemu gospodarstvu, potrošnikom in državi omogoča 
enakopravno in aktivno vključevanje v evropski in globalni standardizacijski sistem, s čimer posledično podpira 
procese razvoja slovenskega gospodarstva in skrbi za varovanje zdravja in življenja, varstvo okolja, splošno 
tehnično varnost in varstvo potrošnikov. Poslanstvo SIST je, da podpira in implementira poslanstva mednarodnih 
(ISO, IEC) in evropskih organizacij za standardizacijo (CEN, CENELEC, ETSI) na področju standardizacije in 
sorodnih dejavnosti ter uveljavlja njihove strateške cilje na nacionalni ravni.

Izvajanje standardizacijske dejavnosti za zadovoljevanje različnih interesov uporabnikov (države, gospodarstva, 
potrošnikov) z opravljanjem naslednjih nalog:

pripravljanje, sprejemanje in vzdrževanje slovenskih nacionalnih standardov in standardizacijskih 
dokumentov, 
izdajanje standardov in standardizacijskih dokumentov,
izdajanje glasila, kije namenjeno objavam o sprejetih slovenskih nacionalnih standardih ter informacijam o 
drugih dokumentih s področja standardizacije in z njo povezanih dejavnosti, 
predstavljanje nacionalnih interesov v mednarodnih, evropskih in drugih nacionalnih organizacijah za 
standardizacijo ter izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva (mednarodno sodelovanje), 
vzpostavitev in vzdrževanje baz podatkov o standardih in drugih dokumentih (informacijska podpora) ter 
posredovanje informacij iz baz podatkov, 
izvajanje informacijskih storitev,
izvajanje drugih nalog v skladu s predpisi (Uredba o postopkih notificiranja na področju na področju 
standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti), 
prodaja standardov in drugih dokumentov s področja standardizacije,
izobraževanje zainteresiranih s področja dejavnosti standardizacije in uporabe standardov, 
promoviranje uporabe slovenskih nacionalnih standardov,
potrjevanje skladnost proizvodov, procesov ali storitev s slovenskimi nacionalnimi standardi SIST.

Poslanstvo in ključne naloge javnega zavoda Slovenska akreditacija (SA)

Slovenska akreditacija je slovenska nacionalna institucija, ki vzdržuje nacionalni sistem akreditiranja na 
mednarodno primerljiv način in s tem omogoča transparentnost in verodostojnost delovanja akreditiranih organov za 
ugotavljanje skladnosti (kalibracijskih in preskuševalnih laboratorijev, certifikacijskih in kontrolnih organov), 
omogoča dosegati mednarodno konkurenčnost preko vzajemnega mednarodnega priznavanja rezultatov 
akreditiranih dejavnosti slovenskemu gospodarstvu, prispeva k razvoju nacionalne tehnične infrastrukture, posredno 
prispeva k izboljševanju kvalitete izdelkov in storitev ter k povečanju njihove varnosti.

Ključne naloge SA:

vzdrževanje sistema akreditiranja v Republiki Sloveniji (RS), ki bo zadostil nacionalnim potrebam ter 
prioritetam in bo mednarodno primerljiv, 
predstavljanje interesov RS v evropskih in mednarodnih združenjih za akreditacijo,
omogočitev izvajanja obveznosti RS, ki izhajajo iz sporazuma Svetovne trgovinske organizacije (WTO) o 
preprečevanju tehničnih ovir pri trgovanju (TBT), Evropskega sporazuma o pridružitvi med RS in EU ter 
podpora vključevanju RS v notranji trg EU, 
izvajanje akreditiranja organov za ugotavljanje skladnosti (laboratorijev, certifikacijskih in kontrolnih 
organov) ter akreditacija za EMAS (Regulativa 761/2001), 
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podpis dogovora o medsebojnem priznavanju akreditacij (MLA) za vsa področje za katera v Sloveniji 
obstaja interes in potreba (v letu 2005 je prioriteta področje akreditiranja kontrolnih organov), 
promocija akreditacijske dejavnosti v Sloveniji.

2. Pravne podlage

Pravne podlage za izvajanje dejavnosti SIST:

Zakon o standardizaciji (Ur. list RS, št. 59/99 - Zsta-1)
Sklep o ustanovitvi slovenskega inštituta za standardizacijo (Ur. list RS, št 70/00 in 91/02)
Statut SIST (Uradni list RS, št 99/02)
Mednarodni sporazum o tehničnih ovirah pri trgovanju, WTO/TBT (Ur. list RS, št. 10/95)
Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje 
skladnosti (Ur. list RS, št 66/00)

Pravne podlage za izvajanje dejavnosti SA:

Zakon o akreditaciji (Ur. list RS, št. 59/99)
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (Ur. list RS, št 36/00 in 23/01)
Statut javnega zavoda, h kateremu je s sklepom št. 392-05/2001-5 z dne 12.2.2002 dala soglasje tudi Vlada 
RS.

Z zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS, Ur. list RS, št. 59/99) je SA 
aktivno vključena v postopek ugotavlja usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti za delo na reguliranem 
področju (v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za trg).

3. Dolgoročni cilji podprograma

SIST kot pravna oseba javnega prava na podlagi zakona o standardizaciji opravlja dejavnost v interesu ustanovitelja, 
to je v javnem interesu:

pripravlja, sprejema, izdaja ter vzdržuje slovenske nacionalne standarde ter druge dokumente s področja 
slovenske nacionalne standardizacije za podporo zakonodaji,
vzdržuje baze podatkov o standardih in drugih dokumentih s področja standardizacije v skladu s 
programom dela ter posreduje informacije iz baz podatkov,
izdaja glasilo “Objave”, ki je namenjeno objavam o sprejetih slovenskih nacionalnih standardih ter 
informacijam o drugih dokumentih s področja standardizacije,
prodaja (posreduje) slovenske nacionalne standarde, druge standardizacijske dokumente, tuje standarde in 
tuje standardizacijske dokumente ter licenčne kopije tujih standardov, za čigar prodajo ima sklenjene 
pogodbe o reproduciranju in distribuciji, 
promovira članstvo v SIST,
predstavlja Slovenijo v mednarodnih in evropskih organizacijah za standardizacijo ter izvaja druge naloge v 
skladu s predpisi in sklenjenimi mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo: 
vodi sistem notificiranja standardov ter obveščanja v skladu z Uredbo o postopkih notificiranja standardov, 
tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti,
vodi sistem notificiranja tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti ter obveščanja v skladu z 
Uredbo o postopkih notificiranja standardov, tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti, 
vodi register predpisov, ki se sklicujejo na slovenske nacionalne standarde,
vodi register slovenskih notifikacij, ki se nanašajo na privzem mednarodnega standarda, ki ne predstavlja 
enakovrednega privzema, izvirni nacionalni standard ali dopolnitev izvirnega nacionalnega standarda, 
vodi register slovenskih notifikacij na področju tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje 
skladnosti.

SIST kot pravna oseba javnega prava na podlagi Zákona o standardizaciji lahko opravlja tudi druge dejavnosti, če 
cilj opravljanja teh dejavnosti ni pridobivanje dobička.

Dolgoročni cilji SA

Vzpostavitev učinkovitega sistema akreditiranja, ki bo omogočal uspešno opravljanje nalog nacionalne 
akreditacijske službe, tekoče zadovoljevanje potreb po akreditaciji v Republiki Sloveniji (RS) ter 
identifikacijo in vpeljavo akreditacije na novih področjih, pomembnih za RS;
z izvajanjem akreditiranja oziroma potrjevanja usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti 
zagotavljanje višjega nivoja zaupanja s strani državnih organov in drugih strank v delo akreditiranih 
organov ter omogočanje zmanjševanja števila preveijanj (preskušanj, certificiranj, ...) v mednarodni 
trgovini;
vzpostavitev mednarodne primerljivosti na področju akreditiranja preskuševalnih in kalibracijskih 
laboratorijev ter kontrolnih in certifikacijskih organov, ki se izkazuje v podpisu sporazumov o 
medsebojnem priznavanju akreditacij in rezultatov akreditiranih dejavnosti (MLA) v okviru EA - 
Evropskega združenja za akreditacijo, ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) in IAF 
(International Accreditation Forum);
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zagotavljanje čim večjega števila domačih ocenjevalcev ter njihovo vključevanje v postopke akreditiranja; 
svetovanje državni upravi na področju akreditiranja in drugega ugotavljanja ali potrjevanja usposobljenosti 
za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti;
ob pomoči promocije doseči uveljavitev sistema akreditiranja v Sloveniji kot najprimernejšega orodja za 
ugotavljanje usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti ter sistematičnega in trajnega nadzora nad 
izpolnjevanjem zahtev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji SIST

Privzemanje harmoniziranih evropskih standardov s ponatisom s prevodom naslova, katerih uporaba 
ustvarja domnevo o skladnosti, v sistem nacionalne standardizacije ter razveljavitev konfliktnih nacionalnih 
standardov;
privzemanje drugih evropskih standardov s ponatisom s prevodom naslova za potrebe uporabe države ter 
razveljavitev konfliktnih nacionalnih standardov;
privzemanje mednarodnih in drugih nacionalnih standardov s ponatisom s prevodom naslova za potrebe 
uporabe v tehničnih predpisih ter razveljavitev konfliktnih nacionalnih standardov;
priprava slovenskih nacionalnih standardov za potrebe gospodarstva;
vzdrževanje sistema kakovosti po standardu SIST ISO 9001, vključno s procesi za nemoteno aktivno 
sodelovanje s CEN, CENELEC, ISO, IEC in ETSI;
elektronizacija dela tehničnih delovnih teles;
zagotovljanje stabilnosti financiranja SIST s prodajo znanja v mednarodnih projektih 
vpeljava informacijskega sistema v uporabo ter vzpostavitev in vzdrževanje baz podatkov o standardih in 
drugih dokumentih ter posredovanje informacij iz baz podatkov;
izdajanje glasila, ki je namenjeno objavam o sprejetih slovenskih nacionalnih standardih ter informacijam o 
drugih dokumentih s področja standardizacije in z njo povezanih dejavnosti;
povečanje števila članov SIST;
izvajanje usposabljanja s področja uporabe standardov v predpisih in uporabe predpisanega postopka 
notificiranja standardov, tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja sldadnosti, ki bi po pravilih EU 
ovirali prost pretok blaga in povzročali mandatomi (obvezni) status standardov;
izvajanje usposabljanja o postopkih nacionalne standardizacije ter pravil za aktivno sodelovanje pri pripravi 
evropskih in mednarodnih standardov v evropskih in mednarodnih tehničnih delovnih telesih;
izvajanje drugih nalog v skladu s predpisi (Mednarodni sporazum o tehničnih ovirah pri trgovanju, 
WTO/TBT - Ur. list RS, št. 10/95, Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih 
predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti - Ur. list RS, št 66/00).
Lemi izvedbeni cilji SA
Povečanje učinkovitosti postopka akreditiranja in njegova nadgraditev z elementi, specifičnimi za 
posamezna področja akreditiranja;
povečanje ažurnosti zadovoljevanja potreb po akreditaciji v Sloveniji (skrajšanje trajanja postopka 
akreditiranja do ocenjevanja in povečanje ažurnosti pri evalvaciji korektivnih ukrepov po ocenjevanjih); 
povečanje baze usposobljenih domačih ocenjevalcev, organizacija izobraževanj za strokovne ocenjevalce 
ter povečanje deleža uporabe domačih strokovnih ocenjevalcev v postopkih akreditiranja;
sodelovanje v mednarodnih organizacijah za akreditacijo ter njihovih glavnih odborih in/ali delovnih 
skupinah (EA: GA - generalna skupščina, MAC - odbor za MLA, LC - odbor za laboratorije, CC - odbor 
za certifikacijske organe, IC - odbor za kontrolne organe, PC - odbor za publikacije in promocijo; 
ILAC/IAF: GA - generalna skupščina);
mednarodno priznavanje izdanih akreditacijskih listin na področju kalibracijskih in preskuševalnih 
laboratorijev ter certifikacijskih organov ter vključitev v postopek ocenjevanja akreditacijske službe za 
podpis MLA na področju kontrolnih organov;
sodelovanje pri pripravi medlaboratorijskih primerjav; 
organizacija seminaijev za uporabnike s področja akreditiranja;

1277 - Slovenska akreditacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnost 1 - Sprejemanje slovenskih nacionalnih standardov in drugih dokumentov s področja slovenske 
nacionalne standardizacije

Sprejemanje slovenskih nacionalnih standardov, kot tudi drugih dokumentov s področja slovenske nacionalne 
standardizacije (tehnična specifikacija, tehnično poročilo, vodilo) poteka v skladu s postopkom, ki ga navaja 
Navodilo o postopku sprejemanja slovenskih nacionalnih standardov in drugih dokumentov s področja slovenske 
nacionalne standardizacije.
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V skladu s 6. členom zakona o standardizaciji bo SIST po vstopu v polnopravno članstvo v CEN in CENELEC 
privzemal evropske standarde z obveznim upoštevanjem datumov, ki jih določijo evropske organizacije za 
standardizacijo:

dav: datum, ko je končno besedilo evropskega standarda razposlano članicam,
doa: datum, do katerega mora SIST objaviti obstoj evropskega standarda, 
dop: datum, do katerega mora SIST izdati istoveten nacionalni standard, 
dow: datum, do katerega mora SIST razveljaviti morebitne nasprotujoče nacionalne standarde.

SIST bo do datuma »dop« izdal istovetne slovenske nacionalne standarde k harmoniziranim in drugim evropskim 
standardom ter hkrati do datuma »dow« razveljavil nasprotujoče nacionalne standarde. Ker je implementacija 
(uporaba) privzetih evropskih standardov v pristojnosti zakonodajalcev (pristojnih ministrstev) bo SIST v skladu s 
pravili CEN in CENELEC uveljavljal odmik od evropskih standardov (A devijacija) na področjih, kjer slovenski 
tehnični predpisi kot reference citirajo dokumente, ki so konfliktni evropskim standardom.

Aktivnost 2 - Izdajanje standardov, standardizacijskih dokumentov in publikacij - založništvo

Odločitev za prevod sprejme strokovni svet SIST ali tehnično delovno telo SIST. Prevod se izvede v skladu z 
Navodilom o postopku sprejemanja slovenskih nacionalnih standardov in drugih dokumentov s področja slovenske 
nacionalne standardizacije in procesnim dokumentom SIST. V skladu z novim postopkom lahko SIST prejme že 
prevedeno besedilo kot delovni osnutek besedila. Priprava SIST v slovenskem jeziku vsebuje naslednje faze, ki jih 
je potrebno financirati: priprava prevoda, terminološko usklajevanje, lektoriranje, urejanje v predlogi za nacionalni 
standard SIST in tiskanje.

V skladu s 5. členom zakona o standardizaciji SIST v delu glasila SIST »OBJAVE« za potrebe države objavlja 
podatke o novih izdajah in razveljavitvah slovenskih nacionalnih standardov.

V skladu s 6. členom Zakona o standardizaciji SIST in v skladu s 5. členom Uredbe o postopkih notificiranja na 
področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti mora SIST mesečno v delu glasila 
SIST »OBJAVE« objavljati vse izvedene in prejete notifikacije na področju standardov, tehničnih predpisov in 
postopkov za ugotavljanje skladnosti po sporazumih WTO/TBT, WTO/SPS in Direktivi 98/34 EC.

V skladu s 6. členom zakona o standardizaciji SIST objavlja tudi vsa izključna sklicevanja na standarde v tehničnih 
predpisih.

Aktivnost 3 - Produkcija in vzdrževanje standardoteke ter arhiva

SIST v skladu z veljavnimi pogodbami z ISO, IEC, CEN, CENELEC in ETSI pripravlja slovenske nacionalne 
standarde s ponatisom, tako, da dodaja razglasitveni list ali nacionalno platnico v slovenskem jeziku, ter pripravlja 
fotokopije standardov, ki veljajo kot izvirniki.

SIST za potrebe države vzdržuje arhiv veljavnih in razveljavljenih slovenskih nacionalnih standardov SIST, na 
katere se sklicuje slovenska zakonodaja. Dokumenti morajo biti dosegljivi za potrebe nadzora na trgu in v primeru 
sporov.

SIST za potrebe države vzdržuje arhiv veljavnih in razveljavljenih slovenskih nacionalnih standardov SIST, na 
katere se sklicuje slovenska zakonodaja. Dokumenti morajo biti dosegljivi za potrebe nadzora na trgu in v primeru 
sporov. V arhivu se v enem izvodu trajno hranijo tudi predhodne izdaje katalogov ISO, IEC, CEN, CENELEC, DIN 
in BSI, delovni programi ISO, IEC, CEN, CENELEC, tuji standardi ISO, IEC, CEN, CENELEC, DIN in BS ter 
Uradni listi RS. SIST deset let hrani revije CONNEX, DIN - Mitteilungen, ISO - Bulletin, The Bulletin - CEN, 
CENELEC, ETSI.

Aktivnost 4 - Kontaktna točka in mednarodne udeležbe

Mednarodno sodelovanje SIST izvaja s svojimi zrcalnimi organi oziroma tehničnimi delovnimi telesi na dveh 
ravneh, in sicer na ravni odločanja (ISO/GA, ISO/Council, ISO/TMB, IEC/GM, IEC/Council Board, IEC/CA, 
CEN/GA, CEN/BT, CENELEC/GA, CENELEC/BT, ETSI/GA, ETSI/Board) in na ekspertni ravni (ISO/TC, 
IEC/TC, CEN/TC, CENELEC/TC ETSI/TC).

Pogoj za izvajanje dejavnosti mednarodnega sodelovanja SIST je plačilo članarin za posamezno leto v mednarodnih 
(ISO, IEC) in evropskih (CEN, CENELEC, ETSI) organizacijah za standardizacijo. V skladu s 20. členom sklepa o 
ustanovitvi se članarine v mednarodnih (ISO, IEC) in evropskih (CEN, CENELEC in ETSI) organizacijah za 
standardizacijo financirajo iz državnega proračuna. Pridobitev polnopravnega članstva SIST v CEN in CENELEC v 
letu 2004 bo pomenila za Slovenijo in SIST pridobitev pravic in nalog v procesih priprave, sprejemanja in uvajanja 
evropskih standardizacijskih dokumentov, kot tudi obveznost plačila višje članarine.

SIST s svojimi zrcalnimi organi oziroma tehničnimi delovnimi telesi sodeluje z mednarodnimi in evropskimi 
organizacijami za standardizacijo na dveh ravneh, in sicer na ravni odločanja (ISO/GA, ISO/Council, ISO/TMB, 
IEC/GM, IEC/Council Board, IEC/CA, CEN/GA, CEN/BT, CENELEC/GA, CENELEC/BT, ETSI/GA in 
ETSI/Board) in na ekspertni ravni (ISO/TC, IEC/TC, CEN/TC, CENELEC/TC, ETSI/TC in WG).
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Na ravni odločanja mora SIST obvezno zagotoviti udeležbo nacionalne delegacije (vsaj dveh predstavnikov) na 
zasedanjih generalnih skupščin ISO, IEC, CEN, CENELEC in ETSI ter hkrati v zrcalnih organih mednarodnih in 
evropskih organizacij za standardizacijo.

V skladu s 6. členom zakona o standardizaciji SIST ter 6. členom uredbe o postopkih notificiranja na področju 
standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti ustanovitelj za izvajanje notifikacij po 
sporazumu WTO/TBT in po pravilih Evropske unije pooblašča »Kontaktno točko« SIST, ki bo v 2004 izvajala 
notifikacije v skladu z uredbo. Uredba pomeni implementacijo Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini (WTO/TBT 
sporazum) na tem področju in evropske direktive 98/34/EC.

Kontaktna točka SIST sodeluje z ministrstvom, pristojnim za trg, glede politike notificiranja po sporazumu 
WTO/TBT in direktivi 98/34/EC na področju tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti in obvešča 
stalno misijo RS v Ženevi ter ostale kontaktne točke o novih tehničnih predpisih in postopkih ugotavljanja 

skladnosti.

Po vstopu RS v EU oziroma po podpisu ustreznega sporazuma z Evropsko komisijo, v zvezi z administrativno 
podporo pri notificiranju po evropski direktivi 98/34/EC bo sodelovala tudi z EU. Na področju tehničnih predpisov 
in postopkov ugotavljanja skladnosti je SIST izvajalec, odloča pa ministrstvo, pristojno za trg.

Na področju notificiranja standardov in obveščanja CEN, CENELEC in ETSI ter njihovih članic ima SIST v skladu 
z 8. členom uredbe vlogo odločanja.

SIST v skladu s 6. členom zakona o standardizaciji za potrebe ministrstev pripravlja sezname harmoniziranih 
evropskih standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s predpisom. SIST objavlja 
sezname tudi na svoji spletni strani.

Aktivnost 5 - Informacijska in telekomunikacijska podpora

V 2005 bomo dokončali graditev informacijskega sistema. SIST bo del sredstev namenil tudi za vzdrževanje registra 
slovenskih nacionalnih standardov, računalniškega omrežja, telefonske centrale in telefonov, za vzdrževanje in 
popravila strojne opreme, najem podatkovnih vodov ter potrošni material (tonerji, CD-ji, kabli,...). Del sredstev bo 
namenjen za vzdrževanje programske opreme ter za vzdrževanje spletnih strani SIST.

Aktivnost 6 - Splošne dejavnosti

SIST opravlja dejavnost v najetih poslovnih prostorih na Šmartinski 140 v skupni izmeri 1.226,03 m2, od tega 
1.013,25 m2 v III. nadstropju in 212,78 m2 v IV. nadstropju. Če bo v letu 2004 dosežen dogovor z ustanoviteljem za 
izpeljavo postopka za selitev v prostore, kijih bo mogoče odkupiti, bo selitev realizirana v letu 2005. Kot nacionalni 
organ za standarde mora SIST trajno zagotavljati arhiv standardov in drugih standardizacijskih dokumentov - 
standardoteko, to je dostopnost do celotnih zbirk vseh mednarodnih (ISO, IEC), evropskih (EN, ETS) standardov in 
celotnih zbirk standardov drugih nacionalnih organov, ki jih najpogosteje uporablja država in slovensko 
gospodarstvo (DIN, BS). Za potrebe proizvodnje in prodaje je potrebna fotokopimica, kjer se pripravljajo kopije 
standardov (veljajo kot originali) in prodajni arhiv za notranje (člani tehničnih delovnih teles) in zunanje odjemalce.

Za potrebe priprave slovenskih nacionalnih standardov SIST koordinira približno 200 sestankov tehničnih odborov, 
pododborov in delovnih skupin na leto ter sestankov organov SIST (skupščina, upravni odbor strokovna sveta). 
Sestanki potekajo v obeh sejnih sobah. Zagotoviti bo treba sredstva za najem dvorane in gostinske storitve. Za 
zasedanja upravnega odbora bo potrebno zagotoviti sredstva za sejnine.

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

SIST v skladu z zakonom o standardizaciji pridobiva sredstva za delo iz državnega proračuna, s članarino, prodajo 
standardizacijskih dokumentov in glasila inštituta, plačili za izvajanje storitev in iz drugih virov (v soglasju z 
ustanoviteljem).

Sredstva so določena glede na oceno stroškov posameznih aktivnosti. Iz proračunskih sredstev se planira zgolj 
financiranje dela plač in drugih izdatkov zaposlenih ter pripadajočih prispevkov delodajalcev za socialno varnost ter 
izdatkov za blago in storitve za izvajanje dejavnosti SIST v javnem interesu.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so oblikovani načrti razvojnih programov, katerih namen je:

nakup zgradb in prostorov,

nakup pisarniškega pohištva in opreme,

posodobitev in vzdrževanje računalniške in programske opreme,

posodobitev in vzdrževanje telekomunikacijske in logistične opreme.
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4. Planirani indikatorji

- Meijenje % privzema harmoniziranih in drugih evropskih standardov, ki jih pripravljajo CEN, CENELEC 
in ETSI;

- merjenje skladnosti in učinkovitosti procesov SIST s procesi CEN, CENELEC, ISO, IEC, ETSI za 
nemoteno aktivno sodelovanje;
kontrolna notranja in zunanja presoja po standardu ISO 9001:2001 ;
meijenje učinkovitosti izvajanja Uredbe o notificiranju standardov, tehničnih predpisov in postopkov 
ugotavljanja skladnosti;
meijenje prirastka članov SIST.

1270 - Slovenski inštitut za standardizacijo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnost 1 - Sprejemanje slovenskih nacionalnih standardov in drugih dokumentov s področja slovenske 
nacionalne standardizacije

Sprejemanje slovenskih nacionalnih standardov, kot tudi drugih dokumentov s področja slovenske nacionalne 
standardizacije (tehnična specifikacija, tehnično poročilo, vodilo) poteka v skladu s postopkom, ki ga navaja 
Navodilo o postopku sprejemanja slovenskih nacionalnih standardov in drugih dokumentov s področja slovenske 
nacionalne standardizacije.

V skladu s 6. členom zakona o standardizaciji bo SIST po vstopu v polnopravno članstvo v CEN in CENELEC 
privzemal evropske standarde z obveznim upoštevanjem datumov, ki jih določijo evropske organizacije za 
standardizacijo:

dav: datum, ko je končno besedilo evropskega standarda razposlano članicam, 
doa: datum, do katerega mora SIST objaviti obstoj evropskega standarda, 
dop: datum, do katerega mora SIST izdati istoveten nacionalni standard, 
dow: datum, do katerega mora SIST razveljaviti morebitne nasprotujoče nacionalne standarde.

SIST bo do datuma »dop« izdal istovetne slovenske nacionalne standarde k harmoniziranim in drugim evropskim 
standardom ter hkrati do datuma »dow« razveljavil nasprotujoče nacionalne standarde. Ker je implementacija 
(uporaba) privzetih evropskih standardov v pristojnosti zakonodajalcev (pristojnih ministrstev) bo SIST v skladu s 
pravili CEN in CENELEC uveljavljal odmik od evropskih standardov (A devijacija) na področjih, kjer slovenski 
tehnični predpisi kot reference citirajo dokumente, ki so konfliktni evropskim standardom.

Aktivnost 2 - Izdajanje standardov, standardizacijskih dokumentov in publikacij - založništvo

Odločitev za prevod sprejme strokovni svet SIST ali tehnično delovno telo SIST. Prevod se izvede v skladu z 
Navodilom o postopku sprejemanja slovenskih nacionalnih standardov in drugih dokumentov s področja slovenske 
nacionalne standardizacije in procesnim dokumentom SIST. V skladu z novim postopkom lahko SIST prejme že 
prevedeno besedilo kot delovni osnutek besedila. Priprava SIST v slovenskem jeziku vsebuje naslednje faze, ki jih 
je potrebno financirati: priprava prevoda, terminološko usklajevanje, lektoriranje, urejanje v predlogi za nacionalni 
standard SIST in tiskanje.

V skladu s 5. členom zakona o standardizaciji SIST v delu glasila SIST »OBJAVE« za potrebe države objavlja 
podatke o novih izdajah in razveljavitvah slovenskih nacionalnih standardov.

V skladu s 6. členom Zakona o standardizaciji SIST in v skladu s 5. členom Uredbe o postopkih notificiranja na 
področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti mora SIST mesečno v delu glasila 
SIST »OBJAVE« objavljati vse izvedene in prejete notifikacije na področju standardov, tehničnih predpisov in 
postopkov za ugotavljanje skladnosti po sporazumih WTO/TBT, WTO/SPS in Direktivi 98/34 EC.

V skladu s 6. členom zakona o standardizaciji SIST objavlja tudi vsa izključna sklicevanja na standarde v tehničnih 
predpisih.

Aktivnost 3 - Produkcija in vzdrževanje standardoteke ter arhiva

SIST v skladu z veljavnimi pogodbami z ISO, IEC, CEN, CENELEC in ETSI pripravlja slovenske nacionalne 
standarde s ponatisom, tako, da dodaja razglasitveni list ali nacionalno platnico v slovenskem jeziku, ter pripravlja 
fotokopije standardov, ki veljajo kot izvirniki.

SIST za potrebe države vzdržuje arhiv veljavnih in razveljavljenih slovenskih nacionalnih standardov SIST, na 
katere se sklicuje slovenska zakonodaja. Dokumenti morajo biti dosegljivi za potrebe nadzora na trgu in v primeru 
sporov.

SIST za potrebe države vzdržuje arhiv veljavnih in razveljavljenih slovenskih nacionalnih standardov SIST, na 
katere se sklicuje slovenska zakonodaja. Dokumenti morajo biti dosegljivi za potrebe nadzora na trgu in v primeru 
sporov. V arhivu se v enem izvodu trajno hranijo tudi predhodne izdaje katalogov ISO, IEC, CEN, CENELEC, DIN 
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in BSI, delovni programi ISO, IEC, CEN, CENELEC, tuji standardi ISO, IEC, CEN, CENELEC, DIN in BS ter 
Uradni listi RS. SIST deset let hrani revije CONNEX, DIN - Mitteilungen, ISO - Bulletin, Thè Bulletin - CEN, 
CENELEC, ETSI.

Aktivnost 4 - Kontaktna točka in mednarodne udeležbe

Mednarodno sodelovanje SIST izvaja s svojimi zrcalnimi organi oziroma tehničnimi delovnimi telesi na dveh 
ravneh, in sicer na ravni odločanja (ISO/GA, ISO/Council, ISO/TMB, IEC/GM, IEC/Council Board, IEC/CA, 
CEN/GA, CEN/BT, CENELEC/GA, CENELEC/BT, ETSI/GA, ETSI/Board) in na ekspertni ravni (ISO/TC, 
IEC/TC, CEN/TC, CENELEC/TC ETSI/TC).

Pogoj za izvajanje dejavnosti mednarodnega sodelovanja SIST je plačilo članarin za posamezno leto v mednarodnih 
(ISO, IEC) in evropskih (CEN, CENELEC, ETSI) organizacijah za standardizacijo. V skladu s 20. členom sklepa o 
ustanovitvi se članarine v mednarodnih (ISO, IEC) in evropskih (CEN, CENELEC in ETSI) organizacijah za 
standardizacijo financirajo iz državnega proračuna. Pridobitev polnopravnega članstva SIST v CEN in CENELEC v 
letu 2004 bo pomenila za Slovenijo in SIST pridobitev pravic in nalog v procesih priprave, sprejemanja in uvajanja 
evropskih standardizacijskih dokumentov, kot tudi obveznost plačila višje članarine.

SIST s svojimi zrcalnimi organi oziroma tehničnimi delovnimi telesi sodeluje z mednarodnimi in evropskimi 
organizacijami za standardizacijo na dveh ravneh, in sicer na ravni odločanja (ISO/GA, ISO/Council, ISO/TMB, 
IEC/GM, IEC/Council Board, IEC/CA, CEN/GA, CEN/BT, CENELEC/GA, CENELEC/BT, ETSI/GA in 
ETSI/Board) in na ekspertni ravni (ISO/TC, EEC/TC, CEN/TC, CENELEC/TC, ETSI/TC in WG).

Na ravni odločanja mora SIST obvezno zagotoviti udeležbo nacionalne delegacije (vsaj dveh predstavnikov) na 
zasedanjih generalnih skupščin ISO, IEC, CEN, CENELEC in ETSI ter hkrati v zrcalnih organih mednarodnih in 

evropskih organizacij za standardizacijo.

V skladu s 6. členom zakona o standardizaciji SIST ter 6. členom uredbe o postopkih notificiranja na področju 
standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti ustanovitelj za izvajanje notifikacij po 
sporazumu WTO/TBT in po pravilih Evropske unije pooblašča »Kontaktno točko« SIST, ki bo v 2004 izvajala 
notifikacije v skladu z uredbo. Uredba pomeni implementacijo Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini (WTO/TBT 
sporazum) na tem področju in evropske direktive 98/34/EC.

Kontaktna točka SIST sodeluje z ministrstvom, pristojnim za trg, glede politike notificiranja po sporazumu 
WTO/TBT in direktivi 98/34/EC na področju tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti in obvešča 
stalno misijo RS v Ženevi ter ostale kontaktne točke o novih tehničnih predpisih in postopkih ugotavljanja 

skladnosti.

Po vstopu RS v EU oziroma po podpisu ustreznega sporazuma z Evropsko komisijo, v zvezi z administrativno 
podporo pri notificiranju po evropski direktivi 98/34/EC bo sodelovala tudi z EU. Na področju tehničnih predpisov 
in postopkov ugotavljanja skladnosti je SIST izvajalec, odloča pa ministrstvo, pristojno za trg.

Na področju notificiranja standardov in obveščanja CEN, CENELEC in ETSI ter njihovih članic ima SIST v skladu 
z 8. členom uredbe vlogo odločanja.

SIST v skladu s 6. členom zakona o standardizaciji za potrebe ministrstev pripravlja sezname harmoniziranih 
evropskih standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s predpisom. SIST objavlja 
sezname tudi na svoji spletni strani.

Aktivnost 5 - Informacijska in telekomunikacijska podpora

V 2005 bomo dokončali graditev informacijskega sistema. SIST bo del sredstev namenil tudi za vzdrževanje registra 
slovenskih nacionalnih standardov, računalniškega omrežja, telefonske centrale in telefonov, za vzdrževanje in 
popravila strojne opreme, najem podatkovnih vodov ter potrošni material (toneiji, CD-ji, kabli,...). Del sredstev bo 
namenjen za vzdrževanje programske opreme ter za vzdrževanje spletnih strani SIST.

Aktivnost 6 - Splošne dejavnosti

SIST opravlja dejavnost v najetih poslovnih prostorih na Šmartinski 140 v skupni izmeri 1.226,03 m2, od tega 
1.013,25 m2 v III. nadstropju in 212,78 m2 v IV. nadstropju. Če bo v letu 2004 dosežen dogovor z ustanoviteljem za 
izpeljavo postopka za selitev v prostore, kijih bo mogoče odkupiti, bo selitev realizirana v letu 2005. Kot nacionalni 
organ za standarde mora SIST trajno zagotavljati arhiv standardov in drugih standardizacijskih dokumentov - 
standardoteko, to je dostopnost do celomih zbirk vseh mednarodnih (ISO, IEC), evropskih (EN, ETS) standardov in 
celomih zbirk standardov drugih nacionalnih organov, ki jih najpogosteje uporablja država in slovensko 
gospodarstvo (DIN, BS). Za potrebe proizvodnje in prodaje je potrebna fotokopimica, kjer se pripravljajo kopije 
standardov (veljajo kot originali) in prodajni arhiv za notranje (člani tehničnih delovnih teles) in zunanje odjemalce.

Za potrebe priprave slovenskih nacionalnih standardov SIST koordinira približno 200 sestankov tehničnih odborov, 
pododborov in delovnih skupin na leto ter sestankov organov SIST (skupščina, upravni odbor strokovna sveta). 

’3- oktober2003 2829 poročevalec, št. 83/VIII



Sestanki potekajo v obeh sejnih sobah. Zagotoviti bo treba sredstva za najem dvorane in gostinske storitve. Za 
zasedanja upravnega odbora bo potrebno zagotoviti sredstva za sejnine.

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

SIST v skladu z zakonom o standardizaciji pridobiva sredstva za delo iz državnega proračuna, s članarino, prodajo 
standardizacijskih dokumentov in glasila inštituta, plačili za izvajanje storitev in iz drugih virov (v soglasju z 
ustanoviteljem).

Sredstva so določena glede na oceno stroškov posameznih aktivnosti. Iz proračunskih sredstev se planira zgolj 
financiranje dela plač in drugih izdatkov zaposlenih ter pripadajočih prispevkov delodajalcev za socialno varnost ter 
izdatkov za blago in storitve za izvajanje dejavnosti SIST v javnem interesu.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N okviru proračunske postavke so oblikovani načrti razvojnih programov, katerih namen je:

nakup zgradb in prostorov,

' nakup pisarniškega pohištva in opreme,

posodobitev in vzdrževanje računalniške in programske opreme,

posodobitev in vzdrževanje telekomunikacijske in logistične opreme,

nakup opreme za knjižnice.

4. Planirani indikatorji

Meijenje % privzema harmoniziranih in drugih evropskih standardov, ki jih pripravljajo CEN, CENELEC 
in ETSI;
meijenje skladnosti in učinkovitosti procesov SIST s procesi CEN, CENELEC, ISO, IEC, ETSI za 
nemoteno aktivno sodelovanje;
kontrolna notranja in zunanja presoja po standardu ISO 9001:2001 ;
meijenje učinkovitosti izvajanja Uredbe o notificiranju standardov, tehničnih predpisov in postopkov 
ugotavljanja skladnosti;
merjenje prirastka članov SIST.

14022101 - Programi povečevanja konkurenčnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zajema ukrepe in aktivnosti, usmerjene v spodbujanje razvoja mednarodno konkurenčnega 
podjetniškega sektorja. Podprogram je integralni del Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in 
konkurenčnosti za obdobje 2002-2006, ki predstavlja operativni načrt izvajanja politike razvoja podjetniškega 
sektoija in konkurenčnosti z vidika sistemskih in finančnih spodbud (državnih pomoči) podjetjem. Podprogram je 
usmerjen v krepitev ključnih faktoijev konkurenčnih prednosti podjetij v pogojih globalne konkurence. Cilj 
podprograma je spodbuditi razvoj poslovne kulture in vlaganja podjetij v ključne faktorje uspeha globalne 
konkurence tj. v znanje, inovativnost, fleksibilnost, odzivnost in podjetništvo.

Medsebojno povezani horizontalni ukrepi podprograma so usmetjeni na področja internacionalizacije podjetij, 
povečevanja produktivnosti, povezovanja podjetij in razvoja grozdov ter novih investicij. Podprogram zajema 
sistemske in neposredne finančne spodbude. Sistemski ukrepi so usmerjeni na vzpostavitev davčne regulative in 
spodbudne regulative za podjetništvo in konkurenčen nastop slovenskih podjetij na tujih trgih. Neposredne finančne 
spodbude podjetjem pa se dodeljujejo na osnovi javnih razpisov v okviru ukrepov podprograma in v skladu s pravili 
dodeljevanja državnih pomoči.

Podprogram je v skladu s cilji razvojne politike, zastavljenimi v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije, v 
Državnem razvojnem programu za obdobje 2001- 2006 in v Programu za učinkovit vstop v Evropsko unijo in 
Enotnega programskega dokumenta. Podprogram sledi zastavljenemu cilju SGRS v delu, ki se nanaša na krepitev 
sposobnosti podjetij za delovanje na globalnem trgu z razvojem znanja, veščin in ekspertiz za specializacijo ter 
delovanje v mednarodnih omrežnih strukturah. Izvajanje ukrepov podprograma je ključno za doseganje razvojnih 
ciljev Programa za učinkovit vstop v EU in to predvsem v delu, ki se nanaša krepitev tehnološkega napredka in 
krepitev konkurenčnosti podjetij kot ključnih vzvodov povečevanja gospodarske rasti in zaposlovanja. Ukrepi 
podprograma dopolnjujejo in nadgrajujejo ukrepe Enotnega programskega dokumenta v delu, ki se nanaša na razvoj 
inovacijskega okolja in razvoja poslovnih ocen. Izvajanje ukrepov podprograma je zato ključnega pomena za 
doseganje ciljev Enotnega programskega dokumenta.

Izhodišča ukrepov so rezultati in ugotovitve izvajanja programa obdobja 2001-2003 ter številne analize in 
primeijalne študije o konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in podjetij, ki izpostavljajo ključne zaostanke za 
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konkurenti v evropskem in širšem prostoru tj. vrzel v produktivnosti in tehnološko vrzel ter posledično nizko 
stopnjo koncentracije in specializacije, ki jo zahteva globalni trg. Izvajanje ukrepov obdobja 2001-2003 je potrdilo 
pravilnost- zastavljenih usmeritev. Odziv podjetij, povečevanje števila prijavljenih projektov na javne razpise 
ministrstva in povečevanje števila dolgoročnih skupnih projektov skupin podjetij za tehnološki razvoj in razvoj 
novih produktov ter osvajanje novih trgov narekuje potrebo po koncentraciji finančnih spodbud za te vsebine. 
Sredstva so glede na izražene potrebe in pričakovanja podjetij nezadostna (približno 10% vseh subvencij v 
državnem proračunu). V nasprotju z razvojnimi napori podjetij, ki tik pred vstopom v EU pomembno povečujejo 
razvojna vlaganja v razvojno raziskovalno dejavnost in tehnološki razvoj, reorganizacijo proizvodnje, v 
specializacijo, povezovanje, razvoj proizvodno storitvenih verig in grozdov ter pospešujejo procese vključevanja na 
mednarodne trge in investicije, pa delež sofinanciranja takih projektov s strani države pada. V obdobju 2001 in 2002 
se je delež sofinanciranja takih projektov zmanjšal z 8% na 5,4%, v letu 2003 pa na 2,6%. Uresničevanje razvojnih 
projektov za nekatera podjetja pomeni pogoj za preživetje ob vse večji konkurenci. Podpora države s povečevanjem 
sredstev za sofinanciranje teh projektov pa lahko pomembno poveča uspešnost projektov in s tem mednarodno 
konkurenčnost slovenskih podjetij.

2. Pravne podlage

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
Zakon o spodbujanju podjetništva (sprejet do konca 2003)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je krepitev sposobnosti podjetij za delovanje na globalnem trgu z razvojem kritične 
mase znanja, veščin in sposobnosti za specializacijo in delovanje v mednarodnih omrežnih struktura. Cilji 
zastavljeni za 2002-2006 so:

povečanje bruto dodane vrednosti/zaposlenega med slovenskim gospodarstvom in povprečjem EU 
povečanje internacionalizacije slovenskih podjetjih (stopnja izvozne usmeijenosti in intenzivnosti, izhodne 
investicije) 
povečanje deleža izdelkov z visoko dodano vrednostjo v izvozu

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Razvoj novih storitev za podporo internacionalizaciji slovenskih podjetij za povečevanje izhodnih investicij 
na tujih trgih, za podporo tržnih strategij in krepitve gospodarskih predstavništev 
Evalvacija programov, prilagoditev in razvoj novih programov, ukrepov in instrumentov
Izpeljava javnih razpisov na vseh navedenih področjih in podpora perspektivnim projektom (podpreti vsaj 
350 projektov)

2045 - Spodbujanje javnih investicij -EU - Strukturni skladi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki strukturni skladi so zbrana sredstva za financiranje projektov ukrepov Enotnega 
programskega dokumenta za Evropski sklad za regionalni razvoj.

Zakonska in planska osnova za izvajanje Phare ESC predstavljajo naslednji dokumenti:

Enotni programski dokument 2004 -2006 
Programsko dopolnilo 2004 - 2006 
Program ukrepov konkurenčnosti 
Projektni predlogi

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

Izhodišča ukrepov in aktivnosti v okviru proračunske postavke so v Enotnem programskem dokumentu.

Prioritete in ukrepi Enotnega programskega dokumenta so namenjeni predvsem povečevanju konkurenčnosti in 
spodbujanju podjetništva, saj je konkurenčnost gospodarstva nižja od potencialne. Razvoj poslovnih lokacij in 
navezave na širše transportne in komunikacijske mreže podpirajo in nadgrajujejo aktivnosti, usmerjene v 
spodbujanje investicij v nove proizvode in storitve. Potrebno je izboljšati sodelovanje med znanostjo in 
gospodarstvom, kar se lahko doseže z razvojem ustrezne razvojne infrastrukture, kot so raziskovalni centri, 
večnamenski centri, tehnološki centri, ipd. Majhen delež novih inovativnih podjetij v gospodarski strukturi zahteva 
nadaljnji razvoj primerne podporne infrastrukture in nadgrajevanje obstoječih tehnoloških parkov in inkubatorjev. 
Razvoj turističnih destinacij prav tako zahteva investiranje v javno infrastrukturo, ki bo izboljšala kvaliteto 
turističnih produktov in storitev na določenem območju.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bodo zagotovljena sredstva za projekte, katerih rezultat bo modernizirana ali novo 
izgrajena ekonomska infrastruktura za razvoj podjetništva.

4. Planirani indikatorji

Rezultati:

vzpostavitev ustrezne ekonomske infrastrukture

Indikatoiji:

izvedeni projekti

2046 - Spodbujanje javnih investicij - EU - Strukturni skladi - slovenska udeležba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki strukturni skladi so zbrana sredstva za financiranje projektov ukrepov Enotnega 
programskega dokumenta za Evropski sklad za regionalni razvoj.

Zakonska in planska osnova za izvajanje Phare ESC predstavljajo naslednji dokumenti:

Enotni programski dokument 2004 -2006 
Programsko dopolnilo 2004 - 2006 
Program ukrepov konkurenčnosti 
Projektni predlogi

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

Izhodišča ukrepov in aktivnosti v okviru PP Strukturni skladi so v Enotnem programskem dokumentu.

Prioritete in ukrepi EPD temeljijo na spoznanju, da je konkurenčnost nacionalnega gospodarstva nižja od 
potencialne. Med pomembnejšimi pomanjkljivostmi razvojne politike, ki preprečujejo rast konkurenčnosti, so 
dolgotrajni postopki in administrativne ovire za investiranje ter ustanavljanje in rast podjetij. En od vzrokov za 
relativno majhen obseg tujih direktnih investicij je nerazpoložljivost in kvaliteta lokacij za nove investicije (Študija 
FLA.S, 2000). Poslovne cone so primerna rešitev teh težav. Predstavljajo pomemben element razvoja podjetništva in 
aktivne industrijske in regionalne politike, ker izboljšujejo pogoje za razvoj obstoječih dejavnosti in povečujejo 
privlačnost regije za nove investicije, Istočasno je razvoj poslovnih con pomemben tudi s stališča skladnega 
prostorskega razvoja in varovanja elementov naravnega okolja. Slovenija zaostaja za primerljivimi državami v 
zagotavljanju opremljenih poslovnih con, ki ponujajo: primemo geografsko lokacijo in povezavo na prometno 
infrastrukturo, zaledje trga dela, izobraževalnih in razvojnih institucij, prisotnost industrije in storitev, potencialne 
dobavitelje in kupce, visoko kvalitetno opremo in infrastrukturo ter velikost in možnost širitve.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bodo zagotovljena sredstva predvsem za

pomoč pri pripravi dokumentacije za nastajajoče samostojne lokacije in ureditev poslovnih con, 
ustanavljanje in organiziranje upravljavskih institucij, izdelava strategij trženja; razvoj storitev za delovanje 
con in pomoč podjetjem,

4. Planirani indikatorji

Rezultati:

Izvedeni projekti
Pridobljeno znanje uslužbencev v ministrstvu in institucijah, ki bodo sodelovale v projektih

Indikatoiji:

Usposobljenost uslužbencev v ministrstvu za prevzem določenih nalog v okviru izvajanja strukturnih 
skladov.

2224 - Priprava, evalvacija in razvoj programov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 2224 so namenjena razvoju storitev na področju internacionalizacije, evalvaciji programov ter 
pripravi in razvoju novih programov.

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

Sestavni del izvajanja podprograma je sistem spremljanja in vrednotenja učinkov ukrepov kot podlage za 
prilagajanje obstoječih ukrepov spremenjenim razmeram okolja. Poleg tega pa je stalno spremljanje in vrednotenje 
učinkov podlaga za razvoj novih ukrepov in instrumentov.
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Analiza izvajanja ukrepov pospeševanja internacionalizacije v obdobju 2001-2003 kaže, da predvsem storitve za 
majhna in srednje velika podjetja niso ustrezno razvite in ne pokrivajo razvojnih potreb na področju 
internacionalizacije SME. Nezadostna razvitost storitev se prav tako kaže na področju investicijskega prodora 
slovenskih podjetij na tuje trge.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

priprava evalvacij in nadgradnja razvojnih projektov in ukrepov za pospeševanje internacionalizacije 
priprava projektov s področja internacionalizacije, povečevanja produktivnosti, povezovanja podjetij in 
razvoja grozdov ter novih investicij.
zagotoviti dostopnost informacij o ciljnih trgih zainteresirani javnosti prek odprtega portala.

4. Planirani indikatorji

Število novih ukrepov
Število razvitih storitev

2018 - Program izravnave obresti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nov program izravnave obresti (PIO) za izvozne kredite v tujih valutah je eden pomembnejših instrumentov 
spodbujanja izvoza in neposrednih izhodnih investicij, ki bo izvoznikom in investitorjem ter financerjem teh 
mednarodnih gospodarskih poslov omogočal konkurenčno nastopanje na tujih trgih tudi po vstopu v EU. S tem 
programom je oblikovana nova možnost, da se ustrezno zavarujejo pred obrestnimi in drugimi riziki sprememb 
vrednosti valut.

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

Ustrezno kritje valutnih rizikov po novem PIO zagotavlja financerjem izvoznih poslov potrebno varnost in 
predvidljivost stroškov za najem virov sredstev ter prihodkov iz naslova plasmana teh sredstev, jim s tem omogoča 
ustrezne kalkulacije in cenovno stabilnost ponudbe izvoza, pri čemer pa se ustrezni udeleženci programa v skladu s 
sprejetimi pravili v korist tega programa odpovedujejo špekulativnim prihodkom, ki bi nastajali iz za njih ugodnih 
sprememb obrestnih mer.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Za ustrezno delovanje PIO je ob nujnosti zagotavljanja virov za financiranje poslov mednarodne menjave v trdnih 
tujih valutah in ob razumljivo prevladujočem financiranju slovenskega izvoza v tujih valutah treba zagotoviti 
sredstva rezerv, ki jih v obliki začetnih sredstev zagotovi Republika Slovenija. Te rezerve pa se kasneje z 
delovanjem PIO v znesku spreminjajo glede na vplačila oziroma izplačila ustreznim udeležencem programa (glede 
na obrestni razpon med aktivno obrestno mero, ki jo pri financiranju mednarodnih gospodarskih poslov plačujejo 
primarni posojilojemalci in pasivno obrestno mero, ki jo za najete vire sredstev plačujejo posojilodajalci oziroma 
glede na dobičke ali izgube zaradi drugih rizikov sprememb vrednosti valut), ki s pooblaščeno agencijo sklenejo 
ustrezne pogodbe, in to v skladu s sprejetimi pravili in pogoji, kijih sprejema pristojna medresorska komisija.

4. Planirani indikatorji

Osnovi kazalec uspešnosti programa je zagotavljanje stabilnosti pogojev v kreditiranju izvoza.

6372 - Razvojni program za pospeševanje konkurenčnosti slovenske industrije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 6372 zajemajo sistemske ukrepe in razvojne spodbude države za sofinanciranje razvojnih projektov. 
V okviru PP 6372 se izvajajo ukrepi in aktivnosti uvajanja strategij za povečevanje produktivnosti, povezovanje 
podjetij in razvoj proizvodno-storitvenih sistemov/grozdov, internacionalizacija podjetij in spodbujanje investicij.

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

Podprogram se izvaja od 2001. Analize kažejo povečevanje odzivnosti podjetij. Rezultati kažejo, da povpraševanje 
po sredstvih za razvojne projekte usmerjene v krepitev konkurenčnih sposobnosti podjetij vse bolj presega vrednost 
razpisanih sredstev ter potrjuje primernost usmeritve razvojne politike pospeševanje konkurenčnosti. Razporeditev 
projektov med SMEs ter velika podjetja pottjuje primernost razvojnih spodbud za krepitev konkurenčne sposobnosti 
največjega dela slovenskih podjetij.

Začetne spodbude za povečevanje produktivnosti podjetij. Rezultati podjetij, ki uvajajo projekte stalnih izboljšav 
kažejo, da se je v enem letu povečala njihova produktivnost, število inovacij in izboljšav, pretočnost in zmanjšanje 
zalog ter dokazujejo upravičenost vlaganj države. S ciljem zagotavljanja kritične mase znanja na področju celovitih 
metod za povečevanje produktivnosti je potrebno povečati vlaganja predvsem na področju ravnanja z viri podjetja 
(človeški viri, informacijske tehnologije, ....), odnosov z dobavitelji in kupci, managementa tehnologij, ter uvajanju 
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okoljskih tehnologij. Za projekte na teh področjih so v naslednjem obdobju predvidena povečanja razvojnih 
sredstev.

Začetne spodbude za povezovanje podjetij in razvoj grozdov v Sloveniji so spodbudile velik interes med podjetji in 
razvojnimi institucijami. Število sodelujočih, rastoče število prispelih vlog na razpis Spodbujanja razvoja grozdov 
(npr. v 2002 15, v 2003 25) projektov nedvomno potrjuje primernost usmeritve razvojnih spodbud v skupine 
podjetij. Učinek razvojnih spodbud države v povezovanje podjetij in razvoj grozdov se neposredno odraža v razvoju 
novih organizacijskih oblik, specializaciji in produktivnosti posameznega podjetja ter povečanem vlaganju v razvoj, 
raziskave in s tem večji konkurenčnosti celomih sistemov.

Pregled rezultatov javnih razpisov na področju internacionalizacije podjetij kaže, da podjetja načrtujejo nadaljnja 
vlaganja v prihodnjih letih v smislu realizacije zastavljenih projektov. Zaradi vstopa v EU, je pričakovati, da bo 
postal načrten in sistematičen pristop k obdelavi trgov izven Slovenije nuja tudi za slovenska mala in srednja 
podjetja. Slovenska podjetja intenzivno prehajajo v fazo aktivne internacionalizacije (investicijska aktivnost), 
povečuje se aktivnost naših podjetij v nekdanji Jugoslaviji in drugih tranzicijskih državah. Spodbujali bomo celovite 
projekte izhodnih investicij podjetij ki prenašajo (del) obstoječe dejavnosti na novo lokacijo v tujino in hkrati 

. intenzivno vršijo razvojno preobrazbo podjetja doma v smeri povečevanja tehnološke intenzivnosti proizvodnje ter 
uvajanja dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, kar od podjetij zahteva visoka investicijska vlaganja.

Pregled rezultatov javnih razpisov na področju spodbujanja investicij kaže, da je potrebno nadalje zagotavljati 
razvojno podporo države pri izboljšanje ponudbe lokacij za nove investicije ter neposrednih spodbud za odpiranje 
novih delovnih mest in prenos znanja. Pomanjkanje ponudbe konkurenčnih lokacij za nove investicije je pottjeno 
eden pomembnih razlogov za nižji priliv neposrednih tujih investicij. Spodbude lokalnim skupnostim pri urejanju 
zemljišč lahko pomembno pospešijo pripravo kvalitetne ponudbe. Ponudba neposrednih spodbud države pri 
odpiranju novih delovnih mest je pomemben element pri odločanju investitorjev za lokacijo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Uvajanje strategij za povečevanje produktivnosti z uvajanjem sistemov stalnih izboljšav in drugih pristopov za 
izboljšanje organiziranosti in fleksibilnosti podjetji, vključno s podporo strateškim projektom razvoja; spodbujanjem 
vlaganj v razvoj človeških virov; spodbujanjem inovativnih pristopov k organizaciji dela v podjetju in v odnosih z 
okoljem za pospeševanje prenosa znanj in uporabe novih tehnologij (npr. učeče se podjetje, ...) in uvajanja 
fleksibilnih oblik dela. Prioritetne aktivnosti v 2004 bodo:

dodeljevanje spodbud za uvajanje strategij povečevanja produktivnosti, uporabo sodobnih managerskih 
orodij in sistemov za izboljšanje organizacije, povečanje fleksibilnosti in usposobljenosti zaposlenih, 
podporo strateškim razvojnim projektom podjetij;
dodeljevanje spodbud za prenos znanja, metod in orodij povečevanja produktivnosti v slovensko 
gospodarsko okolje, promocijo uspešnih praks, gibanje za kakovost in konkurenčnost, podporo podjetjem 
pri pridobivanju benchmarking informacij in vključevanje v mednarodne benchmarking asociacije ter 
mednarodne programe poslovne odličnosti.

Cilj aktivnosti je okrepiti sposobnosti podjetij za obvladovanje obstoječih in razvoj novih tehnologij ter podpreti 
vzpostavljanje ustreznega inovacijskega okolje v podjetju za pospeševanje inovacijskega procesa.

Povezovanje podjetij in razvoj grozdov zajema dva sklopa aktivnosti. Prvi pomeni spodbujanje povezovanja v 
proizvodnih verigah, s čimer bo spodbujeno vertikalno povezovanje podjetij znotraj proizvodne/dobaviteljske 
verige, ki jo sestavljajo proizvajalci končnih izdelkov ali storitev, specializirani dobavitelji delov in komponent, 
ponudniki storitev, dobavitelji strojev in strojne opreme, kupci,in se usmerjajo v visoko stopnjo medsebojnega 
sodelovanja na ravni kupec dobavitelj, specializacijo v proizvodni verigi in v vzpostavljanje ter krepitev lokalnih 
dobaviteljskih mrež. Drugi pa spodbujanje razvoja grozdov, ki jih sestavljajo medsebojno povezana podjetja iz 
sorodnih ali različnih dejavnosti in druge ustanove,institucije znanja, ki so pomembne za krepitev konkurenčnosti.

V obdobju 2004-2006 je predvidena intenzivna implementacija politike povezovanja in razvoja grozdov s ciljem 
vzpostavitve sistema specializiranih proizvodnih verig ter grozdenja na 12-16 proizvodno storitvenih sistemih 
(velika in SMEs podjetja), vzpostavitve sistema na več kot 25 lokalnih omrežij (mikro in majhna podjetja) ter 
internacionalizacija grozdnih struktur.

V 2004 bo v okviru tega ukrepa poudarek na:

Spodbujanju povezovanja podjetij in specializacija v proizvodnih verigah - usmerjeno prioritetno na 
projekte za krepitev sposobnosti sodelovanja in specializacije vzdolž proizvodnih verig
Spodbujanje razvoja grozdov v začetnih fazah razvoja grozdnih sistemov, kar vključuje vzpostavljanje 
notranje organizacije in komunikacije med sodelujočimi akterji razvoja grozda, opredeljevanje strategij 
razvoja grozda in uresničevanje skupnih projektov razvoja grozda.
Spodbujanje razvoja lokalnih grozdov, povezovanja mikro in malih podjetij na lokalnem/regionalnem 
razvoju ter razvoj skupne razvojne infrastrukture za podporo malim podjetjem pri premagovanju problema 
obsega velikosti ter spodbujanje nastajanja novih enot malega gospodarstva na osnovi lokalnih razvojnih 
potencialov
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Aktivnosti dinamičnega razvoja grozdov so predvidene v okviru razvoja inovacijskega okolja (proračunska postavka 
Strukturni skladi) in vključujejo predvsem investicije potrebne za pospeševanje razvoja znanja v procese, produkte 
in storitve. Aktivnosti dinamičnega razvoja grozdov pomenijo nadaljevanje začetnega spodbujana razvoja grozdov 
in so predmet delovanja že vzpostavljenih in delujočih grozdov in ne projektov razvoja grozdov. Izvajanje 
spodbujanja razvoja grozdov je zato ključnega pomena za uresničevanje razvoja inovacijskega okolja.

Internacionalizacija podjetij bo usmerjeno predvsem v spodbujanje razvoja partnerskih odnosov slovenskih podjetij 
s podjetji v tujini; spodbujanje izhodnih investicij; spodbujanje nastopov slovenskih podjetij na mednarodnih trgih 
ter spodbujanje tujih naložb v Sloveniji. V letu 2004 bo ministrstvo v okviru tega ukrepa izvajalo prioritetno 
naslednje aktivnosti:

Spodbujanje internacionalizacije malih in srednjih podjetij kot podpore malim in srednjim podjetjem pri 
vstopanju in krepitvi položaja na mednarodnih trgih, pridobivanju strateških partnerjev in vzpostavljanju 
poslovnih povezav s podjetji v tujini.
Spodbujanje izhodnih investicij slovenskih podjetij za podporo slovenskim podjetjem pri načrtovanju in 
izvajanju investicij v drugih državah,ki pomenijo prenos znanja,zniževanje stroškov ali krepitev obstoječih 
oziroma odpiranje novih trgov ter hkrati krepitev razvojnega dela v podjetju v Sloveniji.
Spodbujanje neposrednih tujih investicij za povečanje privlačnosti Slovenije za neposredne tuje naložbe v 
okviru Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije.

Spodbujanje investicij za znižanje vhodnih stroškov domačim in tujim investitorjem, kar bo ugodno vplivalo na 
pritok investicij in s tem na prenos znanja in tehnologije, ter imelo ugodne učinke na novo zaposlovanje. V letu 
2004 bo ministrstvo v okviru tega ukrepa prioritetno spodbujalo nove domače investicije v regije, ki zaostajajo v 
razvoju in imajo najvišjo stopnjo brezposelnosti.

4. Planirani indikatorji

št. novih projektov
št. novo vključenih podjetij

2056 - Phare - lastna udeležba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki PHARE - lastna udeležba EU projekti so zbrani vsi deleži sofinanciranja oziroma lastne 
udeležbe ter plačilo davka na dodano vrednost po projektih Ekonomske in socilane kohezije, ki se bodo izvajali v 
okviru Ministrstva za gospodarstvo. Načrtovana sredstva namenjena za progreme po predlogih štirih projektnih 
predlogov, za katere se bodo v mesecu septembru 2003 podpisali Finančni memorandumi so v višini 2.478 mio SIT, 
od tega predstavlja lastna udeležba 622 mio SIT (za obdobje do konca leta 2006).

Zakonska in planska osnova za izvajanje Phare ESC predstavljajo naslednji dokumenti;

Memorandum o soglasju med Vlado republike Slovenije in Evropske komisije (5.6.1995) 
Accession Partnership Programme
National Programme for the Adoption of the Acquis
Program ukrepov konkurenčnosti
Projektni predlogi

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

Dolgoročni cilji programov Ekonomsko socialne kohezije so:

V okviru instrumentov socialne ekonomske kohezije prispevati k odpravi razvojnih ovir in izkoristiti 
potenciale in sinergijske učinke sodelovanja, kar bo dvignilo nivo kvalitete življenja 
Prispevati k izpolnjevanju pogojev za članstvo Slovenije v EU
Vzpostaviti instrumente za izvajanje projektov ekonomske in socialne kohezije (Grant scheme...) in kasneje 
strukturnih skladov.

Kratkoročni cilji so:

Izvedba Phare projektov v skladu s predpisi in planiranimi učinki (Delegacija skozi izvajanje projektov 
sorazmerno enostavno ocenjuje usposobljenost ministrstva za prevzem ostalih nalog npr. akreditacija in na 
osnovi tega določa tudi višino pomoči za področje Evropskega sklada za regionalni razvoj) 
Dvigniti absorbcijo Phare sredstev
Odprava »miselnih« ovir v sodelovanju in vzpostaviti trajnostne povezave med partnerji 
Usposobiti regionalne in lokalne institucije za sodelovanje v strukturnih skladih

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projektni predlogi pokrivajo:

Znanstveno in tehnološko univerzitetni spin-off inkubatorji
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Razvoj in upravljanje poslovnih con
Vzpostavitev sistema vse na enem mestu
Utrditev izbranih tehnoloških centrov

4. Planirani indikatorji

Rezultati:

Izvedeni projekti
Pridobljeno znanje uslužbencev v ministrstvu in institucijah, ki bodo sodelovale v projektih

Indikatorji:

15-20 izvedenih projektov v skladu z Phare pravili
90% absorbcija Phare sredstev
Vzpostavljene številne povezave med partnerji, ki bodo izvajali projekte (srečanja, podpisani dogovori o 
sodelovanju, skupno pripravljeni projekti)
Usposobljenost uslužbencev v ministrstvu za prevzem določenih nalog v okviru izvajanja strukturnih 
skladov.

7134 - PHARE CFCU - Poslovne cone

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zbrana sredstva za sofinanciranje dejavnosti razvoja in upravljanja poslovnih con.

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

Splošni cilj je pospešiti uravnotežen regionalni razvoj v Sloveniji in povečati gospodarsko sposobnost regij z 
razvojnimi težavami.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so sofinancirajo pripravljalne aktivnosti za ustanavljanje poslovnih con (predštudije, študije 
izvedljivosti, popis zemljišč, dokumentacija za spremembo planskih aktov, gradbena dovoljenja, finančni načrti za 
financiranje infrastrukture, tržne možnosti, zaledje delovne sile, povezave, storitve za poslovne cone) in aktivnosti ki 
podpirajo investiranje v poslovno cono (komunalna infrastruktura, dovozne ceste, izgradnja stavb).

4. Planirani indikatorji

Rezultati:

ustanavljanje novih ali nadgrajevanje obstoječih poslovnih con v najmanj štirih regijah 
razvijanje programov usposabljanja in usposabljanje osebja za upravljanje poslovnih con 
razvijanje načrtov trženja in promocije za poslovne cone

Indikatorji:

povečanje razpoložljivih lokacij za poslovanje za 50% 
povečanje števila podjetij v poslovnih conah za 20% 
oblikovanje najmanj štirih poslovnih con in pripadajoče dokumentacije 
najmanj 20 usposobljenih manageijev in drugega osebja za upravljanje poslovnih con 
pripravljen načrt razvoja in trženja za najmanj štiri poslovne cone

7120 - PHARE CFCU - Spin-off inkubatorji

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo bo v okviru tega projekta zagotavljajo spodbude za vzpostavljanje in delovanje podjetniških 
inkubatorjev na univerzah oz. visokošolskih zavodih. Namen projekta je vzpostaviti organizacijo in pogoje za 
podporo preizkušanju novega znanja in idej, ki nastajajo v okviru visokošolskega študija kot potencialne 
podjetniškega priložnosti za realizacijo v obstoječih podjetjih ali novih, na znanju temelječih enotah malega 
gospodarstva. Podjetniški (spin-off) inkubator na univerzah je pomemben instrument spodbujanja hitrejše aplikacije 
znanja in nastajanja novih, tehnološki zahtevnih produktov ali storitev v številnih razvitih gospodarstvih, ki ponuja 
študentov, profesorjem in tudi drugim strokovnjakom prostorske, materialne (raziskovalna in tehnološka oprema) 
možnosti in ustrezno strokovno podporo (tehnološko razvojne in poslovne storitve) za prevajanje njihove ideje pred 
komercializacijo.

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

Dolgoročni cilji projekta so:

Nastanek in delovanje 3 Spin-off inkubatorjev, z vso potrebno opremo (pisarniška oprema, informacijska 
oprema,...)
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- Zaposleni v Spin-off inkubatorju, ki bodo zagotavljali nemoteno delovanje inkubatoija 
Potencialna podjemiška/tehnološka začetna podjetja, ki nastajajo in se razvijajo v inkubatorjih

3 Planirani indikatorji

Rezultati:

Nastanek in delovanje 3 Spin-off inkubatorjev z vso potrebno opremo, ki je potrebna za nastajanje novih 
majhnih podjetij
Število potencialnih novih podjetij, ki bodo nastali v inkubatorju

Nastanek vez med akademsko, raziskovalno in poslovno sfero, ter učinkovit sistem tehnološkega prenosa 
vsaj 20 promocijskih seminarjev in delavnic (inovativne informacijske tehnologije in druge visoko 
tehnološke storitve in produkti)

- Tečaji za izobraževanje osebja Spin-off inkubatorjev
Študijske poti za managerje Spin-off inkubatorjev v EU (pridobivanje izkušenj pri razvoju Spin-off 

inkubatorjev tam)
Dodelitev približno 120 “štipendij” inkubirancem (novim podjetnikom) v času projekta

7116 - PHARE CFCU - Tehnološki centri

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zbrana sredstva donacij za financiranje dejavnosti razvoja in upravljanja poslovnih con.

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

Splošni cilj je pospešiti prenos znanja in rezultatov raziskav v slovenska podjetja, ki v povprečju močno zaostajajo v 
dodani vrednosti in stopnji tehnološke zahtevnosti za primerljivimi podjetji v EU. Ta podatek je še posebej 
zaskrbljujoč za mala in srednja podjetja, ki si le s težavo privoščijo lasten razvoj. Za pomoč podjetjem država že 
nekaj let spodbuja delovanje tehnoloških centrov, ki pomagajo podjetjem pri vpeljevanju in razvoju novih izdelkov. 
Razvoj in razne študije (Phare PPF SL9914 - Škofič 25. “Strategie possibilities for development of Technology 
centres in Slovenia), ki so bile opravljene za evalvacijo programa kažejo, da so tehnološki centri zelo učinkovit 
mehanizem, vendar je potrebno za še učinkovitejše delo te centre opremiti s sodobno razvojno raziskovalno opremo 
ter jim omogočiti specializacijo ter najboljšim preiti v t.i. kompetenčně centre, ki bodo lahko konkurirali in 
sodelovali tudi v okviru mednarodnih znanstveno tehnoloških mrež.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se financira tehnološkim centrom predvsem nakup raziskovalno razvojne opreme, ki bo 
tehnološkim centrom omogočila kvalitetno razvojno raziskovalno delo. Prav tako bodo v okviru te postavke podprte 
aktivnosti tehnoloških centrov in regionalnih pisarn za prenos tehnologij za povečanje prepoznavnosti doma in v 
svetu, ter raziskovalno razvojne aktivnosti za specializacijo in večje vključevanje nosilcev znanja v razvojno 
raziskovalne projekte tehnoloških centrov ter podjetij samih. Pomembna aktivnost je tudi razvoj znanja za 
obvladovanje znanja in novih tehnologij.

4. Planirani indikatorji

Rezultati:

povečana konkurenčnost tehnoloških centrov, z boljšo opremljenostjo ter raziskovalno razvojnim osebjem 
razvijanje programov specializacije in storitev za podjetja

Indikatorji:

povečanje razpoložljivih raziskovalno razvojne opreme za 50% 
povečanje števila podjetij sodelujočih v tehnoloških centrih za 20% 
oblikovanje najmanj treh kompetenčnih centrov

7101 - PHARE CFCU - Vse na enem mestu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki PHARE - lastna udeležba EU projekti so zbrani vsi deleži sofinanciranja oziroma lastne 
udeležbe ter plačilo davka na dodano vrednost po projektih Ekonomske in socilane kohezije, ki se bodo izvajali v 
okviru Ministrstva za gospodarstvo. Načrtovana sredstva namenjena za progreme po predlogih štirih projektnih 
predlogov, za katere se bodo v mesecu septembru 2003 podpisali Finančni memorandumi so v višini 2.478 mio SIT, 
od tega predstavlja lastna udeležba 622 mio SIT.

Zakonska in planska osnova za izvajanje Phare ESC predstavljajo naslednji dokumenti:

Memorandum o soglasju med Vlado republike Slovenije in Evropske komisije (5.6.1995) 
Accession Partnership Programme
National Programme for thè Adoption of thè Aequis
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Program ukrepov konkurenčnosti
Projektni predlogi

Pri projektu ONE STOP SHOP gre za donacijsko shemo v skupni višini 2,67 mio EUR, od tega 2,0 mio EUR Phare 
predpristopne pomoči in 670.000 EUR slovenskega sofinanciranja.

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

2.1. Izhodišča

Z namenom spodbujati podjetništvo, odpraviti administrativne ovire in vzpostaviti enostavnejše administrativne 
postopke in bolj dinamično okolje za mikro, mala in srednje velika podjetja, je slovenska Vlada aprila 2001 
imenovala Komisijo za odpravo administrativnih ovir. Za dosego tega cilja razvija se razvija informacijski sistem, ki 
neposredno povezuje državne institucije, kar bo podjetnikom in začetnikom omogočilo elektronski način 
pridobivanja informacij in dokumentov potrebnih pri registracijskih postopkih. Pričakovani vplivi tega sistema so: 

znižanje stroškov za ustanovitev podjetja, 
skrajšanje časa, potrebnega za ustanovitev podjetja, 
zmanjšanje ovir pri širitvi obstoječih MSP; 
oblikovanje ugodnih pogojev za nove zaposlitve.

Čas, potreben za ustanovitev podjetja seje znižal s treh mesecev na enega in stroški so se znižali za 50%. Napredek 

je viden, vendar se ne more primerjati z dobrimi praksami iz posameznih držav članic EU, kjer lahko ustanovitelj 
podjetja uredi vse formalnosti v zvezi z registracijo in potrebnimi dovoljenji na enem mestu.

V implementaciji je koncept koordinacije med različnimi institucijami, ki je razdeljen v tri faze:

1. faza: aktivnosti za vzpostavitev omrežja komunikacijskih točk;
2. faza: implementacij ske aktivnosti za dostop do informacij in storitev za MSP;
3. faza:implementacija aktivnosti za poenostavljen dostop do storitev.

Prva faza bo financirana iz tega projekta.

22. Kazalci

zmanjšati administrativne ovire za registracijo za podjetja v ustanavljanju in za obstoječa podjetja; 
% znižanja stroškov za ustanovitev podjetja;
% skrajšanja časa za ustanovitev podjetja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zvišati učinkovitost javne uprave za spodbujanje konkurenčnosti in zagotoviti pravni okvir za podporo podjetij v 
ustanavljanju in v fazi rasti.

Osnova sistema VEM je informacijska tehnologija, ki bo omogočala povezovanje do 40 podjetniških informacijsko- 
registrskih točk, kar bo omogočalo podjetnikom registracijo na enem mestu in zagotovilo potrebne informacije za 
njihovo poslovanje.

Sistem VEM bo zagotavljal IT povezavo med različnimi javnimi administrativnimi organi in bazami podatkov ter 
registri, ki so potrebni za VEM informacije na lokalnem nivoju.

Aktivnosti za podporo oblikovanja informacijskih točk:

pridobitev in namestitev informacijskega sistema za povezavo do 40 informacijsko-komunikacijskimi 
točkami z enotno platformo;
zagotovitev opreme za izbrane informacijsko-komunikacijske točke; 
zagotovite potrebne opreme za IT omrežje (2);
nadzor, koordinacija in nadaljnji razvoj sistema (vzdrževanje za čas najmanj treh let);

Aktivnosti za podporo šolanja in izvajanja šolanja svetovalcev za delo s končnimi uporabniki: 

šolanje svetovalcev za izvedbo aktivnosti v okviru informacijsko-komunikacijskih točk.

Aktivnosti za podporo dostopa do storitev: 

promocija podjetništva in sistema VEM.

4. Planirani indikatorji

Enoten standardiziran informacijski sistem informacijskih točk, povezan z enotno CK platformo. 
Omrežje do 40 informacijsko-komunikacijsko točk za podjetja v ustanavljanju in že delujoča podjetja. 
Vsaj 100 usposobljenih svetovalcev za izvedbo standardiziranih aktivnosti.
Primeren IT sistem za izvajanje svetovanja na informacijsko-komunikacijskih točkah. 
Primerna oprema na samih informacijsko-komunikacijskih točkah. 
Promocijske kampanje in aktivnosti.
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14022102 - Prestrukturiranje podjetij

1. Opis podprograma

Ministrstvo za gospodarstvo preko Uredbe o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o 
dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03) sofinancira programe 
prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah s subvencijami, posojili in kapitalskimi naložbami.

2. Pravne podlage

Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02), Uredba 
o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim 
družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03)in Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi 
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. 1. RS, št. 45/95).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Sredstva so namenjena izvedbi celovite sanacije poslovnega procesa, usmeritvam na nove trge, uvajanju 
učinkovitejše organizacije in izvedbi proizvodnega in finančnega prestrukturiranja v gospodarskih družbah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Ministrstvo za gospodarstvo preko Uredbe o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o 
dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03) sofinancira programe 
prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah s subvencijami, posojili, poroštvi, kapitalskimi naložbami.

2006 - Sredstva za pomoč podjetjem v težavah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za gospodarstvo na podlagi Uredbe o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc 
o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03) sofinancira programe 
prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah tudi s subvencijami.

Sredstva na tej postavki v skupni vrednosti 3 milijarde SIT so namenska in se bodo uporabila za pomoč podjetjem v 
težavah, ki bodo izpolnjevala kriterije iz citiranega zakona in uredbe v letu 2004 in 2005. Višina sredstev v 
posameznem letu bo odvisna od pravilno pripravljenih programov prestrukturiranja ter od kazalnikov in podatkov iz 
poslovnega poročila kot to določa 2. in 4. člen uredbe. Skupna višina sredstev za ta namen v letih 2004 in 2005 ne 
bo presegla 3 milijarde SIT.

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

Do državnih pomoči so upravičene gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Zakona o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Smatra se, da je družba v težavah kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami iz preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba skupaj s 
prenesenimi izgubami preteklih let v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala. V 
primerih ko družba ne izkazuje izgube kapitala se upoštevajo kazalniki, ki so podani v 2. členu Uredbe o kazalnikih, 
vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v 
težavah. Upošteva se naraščajoča izguba, povečanje teijatev, zmanjševanje prodaje, povečanje zalog, zmanjševanje 
izkoriščenosti proizvodnih sredstev, padanje denarnih tokov, naraščanje dolgov, naraščanje stroškov obresti in 
zmanjšanje vrednosti premoženja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Posamezne projekte predstavljajo gospodarske družbe, ki se prijavijo za sofinanciranje programov prestrukturiranja 
v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 
110/02) in Uredbo o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih 
pomočeh gospodarskim družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03).

4. Planirani indikatorji

Učinki državnih pomoči se kažejo preko ohranitve delovnih mest (izobraževanju, usposabljanju), finančni stabilnosti 
družb in vzpostavitvi kapitalske ustreznosti.

14022103 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Program ukrepov Ministrstva za gospodarstvo predstavlja operativni načrt izvajanja politike razvoja podjetniškega 
sektorja in konkurenčnosti z vidika sistemskih in finančnih spodbud (državnih pomoči) podjetjem.
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Ukrepi programa izgrajevanja podpornega okolja za podjetništvo ter inovativnost in izkoriščanje podjetniških 
priložnosti so usmeijeni v promocijo podjetništva kot družbene kulture, usposabljanje za podjetništvo na vseh 
ravneh ter nadaljnje odpravljanje administrativnih ovir za ustanavljanje in delovanje podjetij in zagotavljanje 
enostavnejšega dostopa do finančnih virov za mikro in mala podjetja, kar se bo odražalo v povečanju števila novih 
in uspešni rasti obstoječih podjetij.

Vlada RS je zastavila obsežen program za odpravo administrativnih ovir in za področje podjetništva kot nosilca 
izvedbe programa zadolžila Ministrstvo za gospodarstvo. Na osnovi Akcijskega načrta so bili že doseženi merljivi 
rezultati, zlasti v zmanjšanju časa in stroškov za ustanovitev novega podjetja (od več kot treh mesecev na en mesec 
in manj, glede na področje dejavnosti). Znižali pa so se tudi stroški za ustanovitev podjetja vezani na takse. 
Ministrstvo za gospodarstvo je v okviru tega programa izdelalo več fazni projekt vzpostavljanja sistema "Vse na 
enem mestu", ki bo eden izmed prioritetnih v letih 2004 in 2005.

Aktivnosti na področju promocije podjetništva in razvoja podpornega okolja izvaja Pospeševalni center za malo 
gospodarstvo RS. V letu 2001 in 2002 je bil uveden ukrep subvencioniranega svetovanja za mala in srednja velika

■ podjetja preko napotnic ("vavčerski sistem svetovanja"), ki bo prioriteten tudi v naslednjem obdobju, saj zagotavlja 
izboljšanje dostopa, zlasti malih podjetij, do informacij in znanja.

Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva je z ugodnejšimi posojili za podjetnike v preteklih letih pomembno 
prispeval k stimuliranju malih in srednje velikih podjetij k razvojnim naložbam. Analize potrjujejo, daje potrebno v 
naslednjih letih povečati obseg državnih sredstev za ta namen in tudi za namen sovlaganj in garancij, saj sedanji 
obseg namenskih sredstev glede na povpraševanje ne zadošča in da je potrebno nujno uvesti nove instrumente 
podpore, zlasti zagotavljanje začetnega in tveganega kapitala za nove, tehnološko intenzivne dejavnosti.

Vlada RS je v letu 2002 s podpisom t.i. Mariborske deklaracije (skupnim podpisom deklaracije s katero podpisnice 
priznavajo pomembnost principov Evropske listine za mala podjetja s strani vseh držav kandidatk za vstop v EU 
pristopnih držav v Mariboru, 24. aprila 2002) pristopila k izvajanju Večletnega programa EU za podjetja in 
podjetništvo, in posebno za mala in srednje velika podjetja za obdobje do leta 2005, ki temelji na naslednjih ciljih:

promocija podjetništva kot dragocene in produktivne življenjske veščine osnovane na orientaciji k kupcu in 
močnejši storitveni kulturi,
spodbujati zakonodajo in razvoj podjetniškega okolja, ki se zavzema za trajnostni razvoj, v katerem lahko 
uspevata raziskovanje in inovacije, ter podjetništvo,
izboljšati finančno okolje za MSP.
Povečati konkurenčnost MSP in na znanju temelječega gospodarstva. 
Zagotoviti, da so podporne mreže in podjetniške storitve zagotovljene in koordinirane.

S tem se Slovenija enakovredno vključuje v programe skupnosti za ustvarjanje stimulativnega podjetniškega okolja, 
stalno spremljanje trendov in izmenjavo praks med državami, v mrežo EIC, ter evropske finančne programe za 
spodbujanje razvoja podjetništva in podjetij (preko Evropskega investicijskega sklada, s katerim bo JSMG sodeloval 
neposredno).

Glavne naloge programa vzpodbujanja podjetništva in izkoriščanja podjetniških priložnosti so tako na eni strani 
usmeijene k odpravljanju ovir, ki zavirajo hitrejši razvoj podjetništva v Sloveniji in zagotavljanju takšnih pogojev v 
okolju, ki omogočajo rast, kakovost, spodbujajo inovativnost in povezovanje, ter na drugi strani k zagotavljanju 
posebnih razvojnih spodbud za mala podjetja oz. še posebej tudi za mikro podjetja, ki predstavljajo najbolj ranljiv 
segment gospodarstva v fazi priključevanja EU.

Ukrepi in aktivnosti programa:

1. Izboljšanje administrativnega okolja in dostopa do informacij in storitev.

2. Izboljšanje razpoložljivosti in dostopa do finančnih virov.

Proračunska sredstva, kijih ministrstvo za gospodarstvo planira za realizacijo podprograma so predvidena v višini 
1,605 mio SIT. Od tega se predvideva udeležba za sofinanciranje investicij ukrepa 1.3 prve prioritete EPD 
IZBOLJŠANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA PODJETNIŠTVO v predvideni skupni višini 586,3 mio SIT.

2. Pravne podlage
.•f

Zakon o spodbujanju podjetništva (sprejet 2003)

Dokumenti in predpisi dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Državni 
razvojni program 2001 - 2006, Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002 - 
2006, Enotni programski dokument, Primerjava slovenskega podjetništva v luči European Observátory for SMEs 
2001, Slovenski podjetniški observatorij 2002, Zelena knjiga o podjetništvu 2003, Program za učinkovit vstop v 
Evropsko unijo, Program Vlade RS.
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3. Dolgoročni cilji podprograma

Temeljni razvojni cilji podprograma izhajajo iz Strategije gospodarskega razvoja Slovenije in Državnega razvojnega 
programa za obdobje 2001 - 2006 (prednosti sklop 1 - spodbujanje podjetniškega sektoija in konkurenčnosti): 

zmanjšanje gospodarskega zaostanka Slovenije napram povprečju EU.

Cilj podprograma je izgrajevanje podjetniškega okolja, ki bo zagotavljalo pogoje za enostavno vstopanje novih in 
uspešno rast delujočih podjetij ter s tem optimalno izkoriščanje vseh človeških, finančnih in okoljskih podjetniških 
potencialov v Sloveniji.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvedbeni cilj podprograma: dvig podjetniške kulture v okolju in ustvaijanje stimulativnega okolja za pospešeno 
nastajanje in uspešno delovanje malih.

Glavni pričakovani rezultati:

zagotoviti učinkovite in dostopne podporne storitve svetovanja in informiranja za podjetja za izboljšanje 
delovanja, konkurenčnosti in dvig zaposlitvenih možnosti ter razvoj dinamičnega, podjetju prijaznega 
okolja z namenom stimulirati ustanavljanje podjetij in njihovo rast.
zagotoviti učinkovito podporno okolje za podjetništvo
podpora inovativnim podjetniškim projektom 
zagotoviti učinkovite in dostopne finančne instrumente, ki bodo spodbujali uspešen zagon in dinamično rast 
MSP.

Indikatorji:

neto prirast podjetij /leto
povečanje investicij v sektorju MSP
stopnja preživetja novih podjetij
BDV na zaposlenega v sektoiju MSP

1828 - Odprava administrativnih ovir za podjetništvo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti so usmeijene v izboljšanje administrativnega okolja, poenostavitev postopkov in odpravo ovir za 
nastajanje in rast malih podjetij. Ključna naloga na tem področju je sprememba Obrtnega zakona in Zakona o 
pospeševanju malega gospodarstva ter prilaganje druge zakonodaje ter predpisov, ki bodo zagotavljali "prijaznost" 
do najmanjšega gospodarskega subjekta.

Prioriteten ukrep v tem sklopu je nadaljnji razvoj in postavitev sistema VEM, "Vse na enem mestu", v okviru 
katerega bo v letu 2004 vzpostavljena enotna registracijska točka za podjetja v okviru AJPES, Agencija RS za 
javnopravne evidence in storitve, in ki bo zagotovila informacijsko povezavo med vsemi uradnimi institucijami, ki 
sodelujejo v upravnih postopkih registracije ali delovanja podjetja in tako možnost za izvedbo vseh postopkov na 
enem mestu. V letu 2004 se bo pričel izvajati tudi drugi del projekta, v okviru katerega bo nadaljnje vzpostavljena 
informacijska povezava med centralno registracijsko točko in lokalnimi okolji (informacijske točke v regijah), s 
čimer bo storitev tudi lokacijsko približana uporabnikom. Za izvedbo projekta bodo v letih 2003 in 2004 
zagotovljena tudi dodatna sredstva EU (Program Phare, Ekonomska in socialna kohezija, Podpis finančnega 
memuranduma v septembru 2003).

V okviru ministrstva že deluje stalna strokovna skupina za spremljanje prijaznosti zakonodaje do najmanjših 
gospodarskih subjektov, ki spremlja in pripravlja predloge za spremembe zakonskih predpisov, ki predstavljajo 
oviro podjetništvu.

Aktivnosti so usmerjene v izboljšanje administrativnega okolja, poenostavitev postopkov in odpravo ovir za 
nastajanje in rast malih podjetij. Financirane bodo:

projektne aktivnosti za izvedbo posameznih faz projekta VEM (centralna komunikacijska točka, info točka 
in podporna točka) v skladu s potrjenim projektom,
organizacija in delovanje strokovnih in delovnih skupin za spremljanje zakonodaje, poenotenje dokumentov 
in informiranje, 
organiziranje okroglih miz, 
priprava in izdaja gradiv,
nabava in delovanje komunikacijskih orodij (software in hardware in brezplačni telefon, internet strani, 
elektronska pošta, e-portal, CKT). Izvajalske institucije so Ministrstvo za gospodarstvo, Pospeševalni center 
za malo gospodarstvo, AJPES ter ostale institucije v skladu s potrjenim programom.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Vzpostavitveni dokument projekta VEM zajema celovito področje komuniciranja podjetja z organi države in sicer 
od faze ustanavljanja podjetja do faze prenehanja obstoja podjetja, s tem, da je v prvi fazi projekt usmerjen 
predvsem v tiste aktivnosti, ki se lahko izvedejo v sorazmerno kratkem času in s sorazmerno nizkimi finančnimi 
vložki in zelo velikimi finančnimi prihranki. Zato bo projekt v prvi fazi usmerjen predvsem na področje registracije 
samostojnih podjetnikov na enem mestu in oddajanje davčnih napovedi in drugih poročil na eno mesto ter v 
postavitev info točke VEM na spletu, s tem, da se bodo v vzporedni fazi projekta obdelali tudi postopki registracije 
gospodarskih družb, pridobivanja upravnih dovoljenj in vzpostavitve lokalnih točk VEM.

Projekt temelji na predpostavki, da pretežni del infrastrukture za vzpostavitev centralne komunikacijske točke VEM 
že obstaja in sicer pri AJPES, ki je postavljena v vlogo izvajalca in vzdrževalca centralne komunikacijske točke 
VEM, kar je glede na značaj sistema VEM že njeno osnovno poslanstvo. AJPES razpolaga z ustrezno informacijsko 
tehnologijo, kadri in ima že dejansko vzpostavljen sistem komunikacij z institucijami, med katerimi komunikacije 
obravnava sistem VEM. <

Vrednost realizacije proračunske postavke 1828 je v letu 20Ó1 znašala 45,5 mio SIT, v letu 2002 je znašala 43,4 

' mio SIT in v letu 2003, ko je znašala 105,0 mio SIT. Vzpostavljanje sistema VEM je trajen proces, zato se trend 
porabe sredstev v skladu s predvidenimi projektnimi aktivnostmi, fazami in pristojnostmi v lem 2005 planira v višini 
70,0 mio SIT.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Za vzpostavitev sistema VEM se prioritetno vzpostavi centralna komunikacijska točka (CKT), ki bo predstavljala 
centralni kontaktni organ sistema VEM, preko katerega bo potekala komunikacija z institucijami in organi države 
tako v fazi ustanavljanja kot poslovanja podjetja. Info točka v prototipni fazi že poskusno deluje v okviru spletne 
strani PCMG. Podporna točka zagotavlja (potencialnim) podjetnikom prijazno podporno okolje, Id vključuje lokalno 
vstopno točko za izvedbo registracijskih postopkov na enem mestu, dostop do svetovalnih storitev, informacij za 
podjetnike in spremljanje administrativnih ovir. Z razvojem e-uprave in sistema VEM se bosta info in podporna 
točka komunikacijsko integrirali v portal e-uprava.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost podprograma se bo merila s:

številom poenotenih prijavnih dokumentov (singl registration form) v fazi ustanavljanja, poslovanja, 
razvoja in prenehanja obstoja podjetja,
številom povezanih in operativnih e-registrov in e-baz podatkov,
skrajšanjem časa za registracijo podjetja na največ 3 delovne dni ter skrajšanje časa za pridobitev dovoljenj 
in soglasij za najmanj 50 %, 
znižanjem operativnih stroškov ustanavljanja podjetij na minimum, 
vzpostavitvijo mreže lokalnih vstopnih točk sistema VEM.

6107 - Pospeševalni center za malo gospodarstvo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva sofinanciranja delovanja Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo (plače in 
materialni stroški) za izvajanje poslanstva in stalnih nalog PCMG.

Stalne naloge Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo skupaj s stalnimi nalogami mreže Euro Info Centrov:

1. informiranje: zbiranje, organiziranje in posredovanje informacij do podjetij kot končnih uporabnikov, 
informiranje mreže regionalnih in lokalnih centrov, informiranje svetovalne mreže, posredovanje povratnih 
informacij in pobud iz okolja nosilcem razvojne politike, izdaja Informatorja in EIC novic, vzpostavitev in 
delovanje informacijsko-dokumentacijskega centra (v povezavi z EIC), razvoj informacijskega sistema, ki bo 
zagotavljal organizirano zbiranje in sodoben pretok informacij do uporabnikov,

2. koordinacija: koordinacija mreže regionalnih in lokalnih centrov (s spremljanjem delovanja mreže in 
poročanjem o realizaciji letnih programov), koordinacija svetovalne mreže (Sekcija podjetniških svetovalcev,...), 
koordinacija partneijev na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju s ciljem razvoja podpornega okolja (mreža 
poslovnih angelov, sekcija tveganega kapitala,...), vzpostavljeno tesnejše sodelovanje s partnerji (Javni sklad RS za 
razvoj malega gospodarstva, Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, 
OZS, GZS, Turistična zveza Slovenije, Urad RS za mladino, Slovenska turistična organizacija, Zavod RS za 
zaposlovanje, Agencija RS za regionalni razvoj, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Kmetijska 
zbornica Slovenije, itd), koordinacija mreže EIC v Sloveniji (sofinanciranje izvajanja stalnih nalog mreže EIC,

3. mednarodno sodelovanje: mednarodna izmenjava informacij, vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja z 
različnimi tujimi institucijami, sodelovanje v mednarodnih programih, ki zagotavljajo podporo razvoju malih in 
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srednjih podjetij, pospeševanje mednarodnega sodelovanja med malimi in srednjimi podjetji, ki se izvaja preko 
mreže Euro Info Centrov:

svetovanje pri pridobivanju standardov kakovosti za vstopanje podjetij na notranji trg EU, zagotavljanje 
informacij o pogojih za poslovanje na notranjem trgu EU 
zagotavljanje informacij o razvojnih programih EU za razvoj malih in srednjih podjetij 
svetovanje pri povezovanju malih in srednjih podjetij držav EU in Slovenije 
oblikovanje skupnih projektov med domačimi in tujimi partnerji pri uresničevanju osnovnega poslanstva 
EIC (Plato projekt, Krepitev vloge EIC Ljubljana s pomočjo sredstev belgijske vlade, Promocija e- 
commerce),

4. Vodenje in skupne službe v podporo izvajanju osnovne dejavnosti in programov, ki jih izvaja PCMG skupaj z 
EIC (administracija, računovodstvo, pravna služba, vodstvo).

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

Najnovejše mednarodne primerjave konkurenčnosti Slovenije kažejo na napredek v posameznih segmentih. Na 
socialnem in okoljskem področju se Slovenija uvršča zadovoljivo visoko glede na primerljive države, medtem, koje 
največji zaostanek še vedno na ekonomskem področju. Največji zaostanki so na kazalcih konkurenčnosti 
gospodarstva med katerimi najbolj izstopa kakovost poslovnega okolja, dostopnost in učinkovitost razvojnih 
institucij, razvitost gospodarske infrastruktura in učinkovitost vlade. V Sloveniji seje v preteklem obdobju razvilo 
veliko različnih podpornih in razvojnih institucij (npr. Pospeševalni center za malo gospodarstvo, regionalne 
razvojne institucije, tehnološki centri, tehnološki parki). Njihova velika razdrobljenost pomembno omejuje njihovo 
lastno učinkovitost in s tem tudi njihov pričakovani prispevek k promociji podjetništva in inovativnosti, razvoj 
kakovostnega podpornega okolja za podjetništvo in inovativnost s povečanim vlaganjem v krepitev kakovosti 
obstoječih razvojnih in podpornih institucij, njihovo specializacijo in medsebojno povezanost, večjo prepoznavnost 
in enakomernejšo regionalno pokritost. Še zlasti je pomembna vzpostavitev ustrezne implementacijske strukture za 
izvajanje politike na državni ravni. Predvidena je reorganizacija obstoječih javnih zavodov in skladov za 
podjetništvo na način, ki bo njihovo delovanje uskladil in prilagodil novim zahtevam podjetniškega sektorja (javna 
pooblastila)

Realizacija proračunske postavke je bila v preteklih 3 letih sledeča:

2001300,0 mio SIT

2002408,8 mio SIT

2003 412,0 mio SIT

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Pospeševalni center za malo gospodarstvo bo v okviru svojih stalnih nalog na osnovi potrjenega programa dela za 
2004-2005 izvajal naslednje sklope aktivnosti:

promocija podjetništva in informiranje: zbiranje, organiziranje in posredovanje informacij do podjetij kot 
končnih uporabnikov, informiranje mreže regionalnih in lokalnih centrov, informiranje svetovalne mreže, 
posredovanje povratnih informacij in pobud iz okolja nosilcem razvojne politike, izdaja Informatorja in EIC 
novic, delovanje informacijsko-dokumentacijskega centra (v povezavi z EIC), razvoj informacijskega 
sistema, ki bo zagotavljal organizirano zbiranje in sodoben pretok informacij do uporabnikov, 
koordinacija: koordinacija mreže regionalnih in lokalnih centrov (s spremljanjem delovanja mreže in 
poročanjem o realizaciji letnih programov), koordinacija svetovalne mreže (Sekcija podjetniških 
svetovalcev,...), koordinacija partnerjev na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju s ciljem razvoja 
podpornega okolja (mreža poslovnih angelov, sekcija tveganega kapitala,...), vzpostavljeno tesnejše 
sodelovanje s partnerji (Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva, Javni sklad RS za regionalni razvoj 
in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, OZS, GZS, Turistična zveza Slovenije, Urad za mladino, 
Slovenska turistična organizacija, Zavod RS za zaposlovanje, Agencija RS za regionalni razvoj. Agencija 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Kmetijska zbornica Slovenije, itd), koordinacija in sofinanciranje 
izvajanja stalnih nalog mreže EIC v Sloveniji

mednarodno sodelovanje: mednarodna izmenjava informacij, vzpostavljanje mednarodnega 
sodelovanja z različnimi tujimi institucijami, sodelovanje v mednarodnih programih, ki zagotavljajo 
podporo razvoju malih in srednjih podjetij, pospeševanje mednarodnega sodelovanja med malimi in 
srednjimi podjetji, ki se izvaja preko mreže Euro Info Centrov: 
svetovanje pri pridobivanju standardov kakovosti za vstopanje malih podjetij na notranji trg EU, 
zagotavljanje informacij o pogojih za poslovanje na notranjem trgu EU 
zagotavljanje informacij o razvojnih programih EU za razvoj malih in srednjih podjetij 
svetovanje pri povezovanju malih in srednjih podjetij držav EU in Slovenije 
oblikovanje skupnih projektov med domačimi in tujimi partnerji pri uresničevanju osnovnega poslanstva 
EIC.
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4. Planirani indikatorji

izvedene stalne naloge PCMG v planiranem obsegu, 
izboljšanje učinkovitosti izvajanja ukrepov, 
vzpostavljene povezave med partneiji za izvedbo programov in projektov.

172S - Promocija podjetništva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomemben sklop nalog in aktivnosti je izvajanje stalne promocije podjetništva, inovativnosti in dobrih praks z 
namenom povečevanja podjetniške kulture v Sloveniji - raziskave, brošure, katalogi, knjige, radijske in televizijske 
oddaje, obveščanje podjetnikov in javnosti o aktivnostih pospeševanja podjetništva preko rednih promocijskih 
aktivnosti, organizacija domačih in mednarodnih okroglih miz, posvetov in konferenc v sodelovanju s 
Pospeševalnim centrom za malo gospodarstvo (PCMG) in drugimi institucijami in sodelovanje v mednarodnih 
projektih in programih ter mednarodnih institucijah (EU, MAP, JJP, OECD, CEI), delovanje ekspertnih skupin. 
Aktivnosti so usmerjene tudi k podpori različnih programov in delavnic podjetništva za mlade v osnovnih in 

■ srednjih šolah in na visokošolskih ustanovah, ki izvajajo delavnice in programe za podjetništvo, in oblikam podpore 
dualnega sistema izobraževanja.

V okviru PP 1728 se bodo izvajale aktivnosti glede promocije podjetništva in usposabljanja ter izobraževanja za 
podjetništvo:

organizacija srečanj partnerjev Pospeševalne mreže za malo gospodarstvo, 
organizacija domačih in mednarodnih okroglih miz, posvetov, konferenc, 
sofinanciranje stroškov promocije slovenske obrti in podjetništva v Sloveniji in v tujini (sejmi v 
Muenchnu, Zenici, Beogradu, Splitu, Rennsu, Milanu - Obrtna zbornica Slovenije, Mednarodni obrtni 
sejem v Celju),
oblikovanje enotne zunanje podobe Pospeševalne mreže in promocijske akcije z namenom povečevanja 
podjetniške kulture v Sloveniji. Podprli bomo raziskave, brošure, kataloge, knjige in radijske in televizijske 
oddaje o podjetništvu.
sofinanciranje stroškov promocije in diseminacije inovativnih podjetniških projektov in dobrih praks, 
sofinanciranje sodelovanja v mednarodnih projektih in z mednarodnimi institucijami (OECD, 
Srednjeevropska pobuda, Jonsko Jadranska pobuda), 
sofinanciranje projektov SEP delovne skupine za MSP, 
sofinanciranje izvedbe in organizacije SEP Ekonomskega vrha 2005,
sofinanciranje delovanje mreže ekspertov in njihovih aktivnosti v Sloveniji, vključenih v sodelovanje v 
okviru EU Večletnega programa za podjetja in podjetništvo,
Programi podjetništva v šolah: zbiranje predlogov o študijski literaturi za podjetništvo in sofinanciranje 
izbranih del, podpora projektu Spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti mladih preko PCMG-ja, 
podpora dualnemu sistemu izobraževanja (preko OZS in GZS): sofinanciranje stroškov delodajalcem preko 
OZS in GZS, sofinanciranje stroškov izvajanja dualnega sistema izobraževanja OZS in GZS, sofinanciranje 
OZS pri predstavitvi projekta promocije dualnega sistema na MOS v Celju, 
sofinanciranje usposabljanja podjetnikov na delavnicah.

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

Izhodišča programa predstavljajo mednarodne primerjave podjetniškega okolja in uspešnosti razvoja malih in 
srednjih podjetij v Sloveniji, ki kažejo na ključne slabosti v administrativnih ovirah ter dostopu do informacij, 
znanja in virov financiranja.

Realizacija proračunske postavke je bila v preteklih 3 letih sledeča:

2001 160,0 mio SIT

2002 194,7 mio SIT

2003 198,6 mio SIT

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projektni predlogi pokrivajo:

podporo sistemu izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo mladih,
podporo poklicnemu izobraževanju,
podporo domačim in mednarodnim promocijskim aktivnostim slovenske obrti in podjetništva, 
spodbujanju delovanja civilnih iniciativ,
podporo za delovanje v mednarodnih iniciativah in programih za podjetništvo in iz njih izhajajočih 
mednarodnih projektov.
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4. Planirani indikatorji

število izvedenih skupnih promocijskih aktivnosti, 
število podjetij, ki so sodelovala pri promociji, 
število sofinanciranih projektov promocije.

1724 - Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloge usmeijene k izboljšanju podpornega okolja ter kvalitete in dostopa do informacij in storitev za podjetnike: 
ministrstvo bo preko Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo zagotavljalo sredstva za razvoj, delovanje in 
nadgradnjo sistema subvencioniranega svetovanja za potencialne podjetnike in mala in srednje velika podjetja, tako 
v fazi nastajanja podjetja kot v fazi rasti. Dodamo bo PCMG izvajal ukrepe za spodbujanje podjetništva in nastajanje 
malih podjetij za posebne ciljne skupine (mladi, ženske, podjetništvo na podeželju, inovatorji) in ukrepe za razvoj 
kvalitetnih storitev, kijih podjetja potrebujejo (preko pospeševalne mreže za malo gospodarstvo):

sofinanciranje delovanja in nadgradnje programa vavčerskega sistema svetovanja preko Pospeševalnega 
centra za malo gospodarstva. Sredstva, namenjena za izvajanje vavčerskega sistema svetovanja, so: plačilo 
storitev, ki jih izvajajo regionalni oziroma lokalni podjetniški centri, plačilo dela Pospeševalnega centra za 
malo gospodarstvo, plačilo stroškov evalvacije programa, nadgradnje in izdelave standardov svetovanja, 
sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev potencialnim podjetnikom.
sofinanciranje aktivnosti podpore pri zagotavljanju dostopa do informacij in storitev po sistemu »vse na 
enem mestu« na lokalnem nivoju.
podpora programu za posebne ciljne skupine: Spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk, ki ga 
sofinancirata Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Sredstva so 
namenjena za usposobitev promotork ženskega podjetništva na nivoju regij, sofinanciranje delovanja 
informacijskega središča Meta in za pripravo in izvedbo mednarodnih in domačih projektov pospeševanja 
ženskega podjetništva, sofinanciranje izvedbenih projektov programa podjetniške prenove podeželja in 
Projekt izvaja PCMG.
sofinanciranje usposabljanja in prenos informacij na področjih povezovanja podjetij,
sofinanciranje storitev lokalnih in regionalnih podjetniških centrov za izvajanje inovativnih podjetniških 
projektov,
sofinanciranje izvajanja javnih pooblastil.

Iz sredstev ERDF se bo financiralo investicijo v sistem subvencioniranega svetovanja (vavčer) in investicije 
inovativnih projektov.

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

Izhodišča programa predstavljajo mednarodne primeijave podjetniškega okolja in uspešnosti razvoja malih in 
srednjih podjetij v Sloveniji, ki kažejo na ključne slabosti v administrativnih ovirah ter dostopu do informacij, 
znanja in virov financiranja.

2001-370,0 mio SIT, 2002-485,5 mio SIT, 2003-450,0 mio SIT

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projektni predlogi pokrivajo:

delovanje in nadgradnjo sistema subvencioniranega svetovanja,
podporo programu posebnih ciljnih skupin,
podporo inovativnim projektom mreže.

4. Planirani indikatorji

število in kvaliteta inovativnih projektov mreže, 
število posredovanih informacij podjetnikom, 
število podjetij, ki so prejela svetovalno pomoč.

1736 - Spodbujanje nastajanja in razvoja malih podjetij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram se bo izvajal preko dveh osnovnih ukrepov in sicer preko zagotavljanja finančnih instrumentov za 
spodbujanje investicij v MSP in s tem zlasti spodbujanja bank k večji odprtosti za financiranje projektov MSP v 
Sloveniji in zagotavljanja večje učinkovitosti vlaganj in razpršenosti tveganj posameznih naložb, in na drugi strani 
preko stimuliranja lastniških oblik financiranja spodbuditi privatne sklade tveganega kapitala, da se bodo le-ti hitreje 
in v večjem obsegu odločali za vlaganja v razvojne projekte MSP s poudarkom na začetnikih.

Ministrstvo za gospodarstvo bo:
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izvajalo podpora Javnemu skladu RS za razvoj malega gospodarstva za vzpostavitev informacijskega 
sistema za spremljanje dodeljevanja garancij na nacionalnem nivoju, sistema notranjih kontrol in 
obvladovanja riziko v, 
sofinanciralo aktivnosti razvoja in uvajanja novih finančnih instrumentov za MSP in povezovanja 
(raziskave, uvajanje modela, priprava rizičnega in garancijskega sklada, tehnična pomoč za usposobitev 
Javnega sklada s strani evropskih institucij)

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

Izhodišča programa predstavljajo mednarodne primeijave podjetniškega okolja in uspešnosti razvoja malih in 
srednjih podjetij v Sloveniji, ki kažejo na ključne slabosti v administrativnih ovirah ter dostopu do informacij, 
znanja in virov financiranja. Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva je z ugodnejšimi posojili za podjetnike v 
preteklih letih pomembno prispeval k stimuliranju malih in srednje velikih podjetij k razvojnim naložbam. Analize 
potijujejo, da je potrebno v naslednjih letih povečati obseg državnih sredstev za ta namen, saj sedanji obseg 
namenskih sredstev glede na povpraševanje ne zadošča in da je potrebno nujno uvesti nove instrumente podpore, 
zlasti zagotavljanje začetnega in tveganega kapitala za nove, tehnološko intenzivne dejavnosti.

Sredstva za zagotavljanje garancijskega in kreditnega potenciala za financiranje razvojnih projektov se bodo 
zagotavljala iz lastnega potenciala JSMG in namenskih sredstev v B bilanci proračuna RS za leto 2004 in 2005.

Realizacija proračunske postavke je bila v preteklih 3 letih sledeča:

2002 91,2mio SIT

2003 91,9 mio SIT

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projektni predlogi pokrivajo:

podporo JSMG za vzpostavljanje sistema spremljanja, notranjih kontrol in obvladovanja rizikov, 
podporo razvoja in uvajanja novih finančnih instrumentov.

4. Planirani indikatorji

število podjetij, ki so prejela finančno podporo, 
število novih finančnih instrumentov. _

2058 - Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo - EU - Strukturni skladi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki strukturni skladi so zbrana sredstva za financiranje projektov ukrepov Enotnega 
programskega dokumenta za Evropski sklad za regionalni razvoj.

Zakonska in planska osnova za izvajanje Phare ESC predstavljajo naslednji dokumenti:

Enotni programski dokument 2004 -2006 
Programsko dopolnilo 2004 - 2006 
Program ukrepov konkurenčnosti 
Projektni predlogi

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

Mala in srednje velika podjetja (MSP) so pomembna za ustvarjanje delovnih mest in dohodka, ključnih faktoijev 
stabilnosti in socialne kohezije in nujno potrebna.za lokalni razvoj. MSP se srečujejo z večjimi ovirami pri 
ustanavljanju, dostopu do finančnih virov, podpornih storitev in raziskav in razvoja kot velika podjetja. Njihovi 
stroški na enoto so v primeijavi s stroški velikih podjetij visoki.

V državah članicah EU predstavljajo MSP 98,8% vseh podjetij in zaposlujejo 52% celotne delovne sile. Vsaj 23% 
vseh zaposlenih je zaposlenih v mikro podjetjih. Statistični podatki za Slovenijo kažejo, da predstavljajo MSP 
99,7% vseh podjetij, zaposlujejo 65,9% celome delovne sile. Rezultati raziskave Slovenski podjetniški observatorij 
kažejo, daje od 22 odraslih (18-64 let) le ena oseba vključena v podjetniško aktivnost. To postavlja Slovenijo na 
25. mesto med 37 državami, ki so vključene v raziskavo. 4 izmed 10 novoustanovljenih podjetnikov so prisiljeni, da 
postanejo podjetniki zaradi potrebe po preživetju in ne prostovoljno zaradi podjetniške priložnosti. Le 1 podjetje 
izmed 2,14 novoustanovljenih podjetij preživi. Prav tako je nizka stopnja produktivnosti, saj MSP ustvarjajo le 
17.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega (v primeijavi z EU, kjer ustvarijo 65.000 EUR dodane vrednosti na 
zaposlenega).

Številne študije o podjetništvu in podjetniškem okolju v Sloveniji (Slovenski podjetniški observatorij, GEM - Kako 

podjetna je Slovenija) so pokazale, da so glavne ovire za razvoj podjetništva dostop do virov financiranja, dostop do 
informacij in storitev in podporno okolje, ki ni najbolje prilagojeno potrebam podjetnikov. Odločilnega pomena za 
preživetje in rast podjetij je primemo podporno okolje. Upoštevajoč strukturne in regionalne razlike, posebno tiste, 
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ki so povezane z MSP, se izvaja podpora preko podpornih institucij za podjetništvo. Zagotavljanje informacij in 
svetovalnih storitev (osnovne storitve zagotavljajo v glavnem vse podporne institucije) so izjemnega pomena 
posebno pri ustanavljanju podjetja in v prvih treh letih njegovega delovanja. Prepoznavanje slabosti in groženj, ki 
izhajajo iz SWOT analize (internacionalizacija in znanje tujih jezikov, nezadovoljiva podpora zaposlovanja 
izobražene delovne sile, drage svetovalne storitve, migracije delovne sile iz obrobnih in ruralnih območij v mesta, 
itd) je vodilo do novih ukrepov, ki omogočajo boljši dostop do svetovalnih storitev, dvignejo kvaliteto svetovalnih 
storitev in prispevajo k nadgradnji podpornih institucij za podjetništvo na lokalni ravni.

Eden od pogojev za uspešen zagon novih podjetij in dinamično rast podjetij je prav tako razvito finančno okolje, 
ustrezen obseg in enostaven dostop do virov financiranja za razvojne naložbe. Strukturni zaostanki v Sloveniji pa 
kažejo prav na pomanjkanje ugodnih dolžniških, predvsem pa lastniških virov financiranja. Zato so med ukrepi 
potrebni tudi izboljšanje finančnega okolja, dostopa do virov financiranja za razvojne naložbe podjetij in dostopa do 
lastniškega kapitala za zagon in rast podjetij.

V okviru Phare Ekonomsko-socialna kohezija 2003 je bil pripravljen projekt “Ustanovitev sistema Vse na enem 
mestu”, katerega namen je ustanovitev sistema Vse na enem mestu, ki temelji na Informacijsko komunikacijski

. tehnologiji, da bi povezali do 40 podjetniških informacijskih točk, ki bodo omogočile podjetnikom, da se registrirajo 
na eni točki ter zagotovile poslovne informacije. Zagotovljena bo koherentnost ukrepa s projektom. Rezultati 
projekta bodo doprinesli k učinkovitejšemu podpornemu okolju.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bodo zagotovljena sredstva na področju izboljšanja podpornega okolja predvsem za:

1. Zagotavljanje in izvajanje dostopa do informacij in svetovalnih storitev

2. Podporo sodelovanju mikro in malih podjetij in podpornih institucij

3. Zagotavljanje in izvajanje finančnih instrumentov za zagon in rast podjetij s kombiniranjem povratnih in 
nepovratnih sredstev.

4. Planirani indikatorji

Rezultati:

Izvedeni projekti
Pridobljeno znanje uslužbencev v ministrstvu in institucijah, ki bodo sodelovale v projektih

Indikatorji:

Usposobljenost uslužbencev v ministrstvu za prevzem določenih nalog v okviru izvajanja strukturnih 
skladov.

2057 - Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo - EV - Strukturni skladi - 

slovenska udeležba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke <

Na proračunski postavki strukturni skladi so zbrana sredstva za financiranje projektov ukrepov Enotnega 
programskega dokumenta za Evropski sklad za regionalni razvoj.

Zakonska in planska osnova za izvajanje Phare ESC predstavljajo naslednji dokumenti:

Enotni programski dokument 2004 -2006 
Programsko dopolnilo 2004 - 2006 
Program ukrepov konkurenčnosti 
Projektni predlogi

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

Mala in srednje velika podjetja (MSP) so pomembna za ustvarjanje delovnih mest in dohodka, ključnih faktorjev 
stabilnosti in socialne kohezije in nujno potrebna za lokalni razvoj. MSP se srečujejo z večjimi ovirami pri 
ustanavljanju, dostopu do finančnih virov, podpornih storitev in raziskav in razvoja kot velika podjetja. Njihovi 
stroški na enoto so v primerjavi s stroški velikih podjetij visoki.

V državah članicah EU predstavljajo MSP 98,8% vseh podjetij in zaposlujejo 52% celotne delovne sile. Vsaj 23% 
vseh zaposlenih je zaposlenih v mikro podjetjih. Statistični podatki za Slovenijo kažejo, da predstavljajo MSP 
99,7% vseh podjetij, zaposlujejo 65,9% celotne delovne sile. Rezultati raziskave Slovenski podjetniški observatorij 
kažejo, daje od 22 odraslih (18-64 let) le ena oseba vključena v podjetniško aktivnost. To postavlja Slovenijo na 
25. mesto med 37 državami, ki so vključene v raziskavo. 4 izmed 10 novoustanovljenih podjetnikov so prisiljeni, da 
postanejo podjetniki zaradi potrebe po preživetju in ne prostovoljno zaradi podjetniške priložnosti. Le 1 podjetje 
izmed 2,14 novoustanovljenih podjetij preživi. Prav tako je nizka stopnja produktivnosti, saj MSP ustvarjajo le 
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17.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega (v primeijavi z EU, kjer ustvarijo 65.000 EUR dodane vrednosti na 
zaposlenega).

Številne študije o podjetništvu in podjetniškem okolju v Sloveniji (Slovenski podjetniški observatorij, GEM - Kako 

podjetna je Slovenija) so pokazale, da so glavne ovire za razvoj podjetništva dostop do virov financiranja, dostop do 
informacij in storitev in podporno okolje, ki ni najbolje prilagojeno potrebam podjetnikov. Odločilnega pomena za 
preživetje in rast podjetij je primemo podporno okolje. Upoštevajoč strukturne in regionalne razlike, posebno tiste, 
ki so povezane z MSP, se izvaja podpora preko podpornih institucij za podjetništvo. Zagotavljanje informacij in 
svetovalnih storitev (osnovne storitve zagotavljajo v glavnem vse podporne institucije) so izjemnega pomena 
posebno pri ustanavljanju podjetja in v prvih treh letih njegovega delovanja. Prepoznavanje slabosti in groženj, ki 
izhajajo iz SWOT analize (internacionalizacija in znanje tujih jezikov, nezadovoljiva podpora zaposlovanja 
izobražene delovne sile, drage svetovalne storitve, migracije delovne sile iz obrobnih in ruralnih območij v mesta, 
itd) je vodilo do novih ukrepov, ki omogočajo boljši dostop do svetovalnih storitev, dvignejo kvaliteto svetovalnih 
storitev in prispevajo k nadgradnji podpornih institucij za podjetništvo na lokalni ravni.

Eden od pogojev za uspešen zagon novih podjetij in dinamično rast podjetij je prav tako razvito finančno okolje, 
ustrezen obseg in enostaven dostop do virov financiranja za razvojne naložbe. Strukturni zaostanki v Sloveniji pa 
kažejo prav na pomanjkanje ugodnih dolžniških, predvsem pa lastniških virov financiranja. Zato so med ukrepi 
potrebni tudi izboljšanje finančnega okolja, dostopa do virov financiranja za razvojne naložbe podjetij in dostopa do 
lastniškega kapitala za zagon in rast podjetij.

V okviru Phare Ekonomsko-socialna kohezija 2003 je bil pripravljen projekt “Ustanovitev sistema Vse na enem 
mestu”, katerega namen je ustanovitev sistema Vse na enem mestu, ki temelji na Informacijsko komunikacijski 
tehnologiji, da bi povezali do 40 podjetniških informacijskih točk, ki bodo omogočile podjetnikom, da se registrirajo 
na eni točki ter zagotovile poslovne informacije. Zagotovljena bo koherentnost ukrepa s projektom. Rezultati 
projekta bodo doprinesli k učinkovitejšemu podpornemu okolju.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke bodo zagotovljena sredstva na področju izboljšanja podpornega okolja predvsem za:

1. Zagotavljanje in izvajanje dostopa do informacij in svetovalnih storitev

2. Podporo sodelovanju mikro in malih podjetij in podpornih institucij

3. Zagotavljanje in izvajanje finančnih instrumentov za zagon in rast podjetij s kombiniranjem povratnih in 
nepovratnih sredstev.

4. Planirani indikatorji

Rezultati:

Izvedeni projekti
Pridobljeno znanje uslužbencev v ministrstvu in institucijah, ki bodo sodelovale v prpjektih

Indikatorji:

Usposobljenost uslužbencev v ministrstvu za prevzem določenih nalog v okviru izvajanja strukturnih 
skladov.

14032101 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1. Opis podprograma

Podprogram razvoja turizma je namenjen ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega 
gospodarstva in povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti kar sta tudi temeljna strateška cilja nove Strategije 
slovenskega turizma 2002 - 2006, ki jo je sprejela Vlada RS v juliju leta 2002.

Turizem po svoji vsebini v svetovnem merilu postaja najpomembnejša gospodarska panoga. Povezuje številne 
gospodarske dejavnosti, zato ima enega najvišjih panožnih multiplikatorjev (1,8). Poleg tega pomembno pospešuje 
regionalni razvoj, povečuje ekonomsko vrednost biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine ter 
omogoča povečanje družbene blaginje. Po oceni Svetovnega potovalnega sveta (WTTC) bo turistična dejavnost v 
širšem pomenu v Sloveniji v letu 2003 prispevala približno 12,2% BDP. Turistični devizni priliv je v letu 2002 
znašal 1,1 milijarde EUR in ima trend rasti tudi v letu 2003. V letu 2002 je v Sloveniji bivalo 2.161.960 turistov, 
ki so ustvarili 7.321.061 turističnih nočitev, kar v primerjavi s preteklim letom predstavlja 3,7% porast števila 
turistov in 2,7% porast števila turističnih prenočitev.

Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti v zadnjih letih v novi strategiji ugotavljamo, da v slovenskem 
turizmu še vedno obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za učinkovito izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi 
turizem za narodno gospodarstvo. Te slabosti so predvsem: slaba prepoznavnost Slovenije in slovenske turistične 
ponudbe v tujini;razpršenost in nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje jasnih razvojnih strategij posameznih 
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turističnih območij, neustrezna struktura in premajhen obseg nastanitvenih kapacitete, premajhno število in razvitost 
prepoznavnih turističnih blagovnih znamk, premajhna trženjska usmeijenost, nizka izobrazbena struktura 
zaposlenih, relativno slabo razvita turistična infrastruktura, finančna šibkost turističnih podjetij, ki se kaže v 
majhnem obsegu investiranja, nerazvitost celovitega, standardiziranega in transparentnega turistično 
informacijskega sistema.

Navedene slabosti bistveno vplivajo na konkurenčnost slovenskega turizma na globalnem trgu, zato smo v novi 
strategiji slovenskega turizma postavili vrsto kvalitativnih in kvantitativnih ciljev, ki so usmerjeni k povečanju 
globalne konkurenčnosti slovenskega turizma in obsega turistične dejavnosti. Glavni cilji so:

Povečati prepoznavnost Slovenije
Spodbuditi investicijski cikel v vrednosti 1,6 mrd EUR do leta 2010
Povečati vlogo znanja in izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih na vseh področjih in ravneh razvoja 
slovenskega turizma,
Izboljšati prostorske pogoje za razvoj turizma na območjih, ki so strateškega pomena za razvoj turizma.

- Za uresničitev temeljnih strateških ciljev na področju razvoja turizma nova strategija opredeljuje pet 
temeljnih razvojnih politik: politiko prostorskega razvoja, politiko trženja, politiko razvoja človeških virov, 
investicijsko politiko in politiko spodbujanja razvoja novih proizvodov in dviga kakovosti v turizmu,

Letne prioritete delovanja Vlade RS na področju turizma so opredeljene v letni turistični politiki. Vlada RS je 
marca 2003 sprejela Turistično politiko za leto 2003 z usmeritvami za leto 2004, v kateri so opredeljeni letni cilji, 
ukrepi in aktivnosti Vlade RS na področju spodbujanja turizma. Ključni ukrepi turistične politike, ki so obenem tudi 
ključne naloge tega podprograma so:

- Zagotavljanje sistemskih in organizacijskih pogojev za razvoj turizma 
Zagotavljanje kvalitetne in sistematične promocije in trženja slovenskega turizma
Spodbuditev zagona in izvedbe investicijskega cikla v obnovo in izgradnjo nove turistične infrastrukture ter 
oblikovanje novih, tržno zanimivih, kakovostnih integralnih turističnih proizvodov 
Spodbuditev razvoja človeških virov v turizmu.

2. Pravne podlage

Zakon o pospeševanju turizma (Ur. list RS, št.57/98), ki ga bo v letu 2004 predvidoma nadomestil nov 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
Zakon o gorskih vodnikih (Ur. list RS, št.63/99)
Državni razvojni program 2001-2006,
Strategija slovenskega turizma 2002 - 2006 (Vlada RS, 25.72002),
Enotni programski dokument 2004 -2006
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002 - 2006,
Turistična politika za leto 2003 z usmeritvami za leto 2004
Program razvoja integralnega turistično informacijskega sistema za leto 2004.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Temeljni razvojni cilj podprograma razvoja turizma je ustvarjanje pogojev za krepitev konkurenčnosti slovenskega 
turizma na globalnem trgu in povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti. To je tudi temeljni strateški cilj 
Strategije slovenskega turizma 2002 - 2006 in strateški cilj Strategije gospodarskega razvoja Slovenije.

Temeljni cilj bomo dosegli z uresničitvijo naslednjih dolgoročnih ciljev:

Zagotoviti sistematično in kvalitetno promocijo slovenskega turizma za povečanje prepoznavnosti Slovenije 
in slovenskega turizma na tujih trgih,
Spodbuditi zagon investicijskega cikla z ustvarjanjem ugodnih pogojev za investiranje v turizem in z 
odpravo kritičnih točk za uspešno investiranje v obnovo in izgradnjo novih turističnih kapacitet in skupne 
turistične infrastrukture
Spodbuditi razvoj managementa turističnih destinacij za skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje 
integralnih turističnih proizvodov, ki bodo temeljili na javno-privatnem partnerstvu, domačem znanju, na 
izrabi naravnih vrednot in kulturne dediščine ter drugih prednosti in danosti
Spodbuditi razvoj človeških virov na vseh področjih turizma.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Povečati prepoznavnost Slovenije in slovenske turistične ponudbe na tujih trgih. Indikator: rast števila 
gostov in nočitev. Planirani rezultat: 4% povečanje števila tujih gostov in nočitev.
Vzpostaviti integralni turistično informacijski sistem. Indikator: dosežena stopnja pokritosti slovenskih 
turističnih območij z računalniško podprtim informacijskim sistemom. Planirani rezultat: 100% stopnja 
pokritosti slovenskih turističnih območij z računalniško podprtim informacijskim sistemom.
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Spodbuditi pripravo občinskih prostorskih izvedbenih aktov za razvojne potrebe turizma na temeljnih 
turističnih območjih. Indikator: število izdelanih prostorskih izvedbenih aktov. Planirani rezultat: Izdelani 
prostorski izvedbeni akti za že načrtovane investicije na temeljnih geografskih in produktnih področjih. 
Spodbuditi razvoj turističnih destinaci) z dodeljevanjem razvojnih spodbud za pripravo in izvedbo celovitih 
projektov razvoja turističnih destinaci). Indikator: število podprtih celovitih projektov turističnih destinacij. 
Planirani rezultat: potijenih najmanj pet celovitih projektov razvoja turističnih destinacij za sofinanciranje v 
obdobju 2004 - 2006, začetek izvedbe vseh potijenih celovitih projektov v letu 2005.
Spodbujati izvajanje programov in aktivnosti turistične društvene organizacije na nacionalni ravni, 
programov za dvig kakovosti v turizmu in usposabljanje v turizmu. Indikator: število podprtih programov in 
projektov: Planirani rezultat: podprti najmanj 4 celoviti programi.

1710 - Slovenska turistična organizacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki bodo namenjena za delovanje Slovenske turistične organizacije in sicer za plače, materialne 
■ stroške vezane na delovanje Slovenske turistične organizacije, stroške delovanja turističnih predstavništev in 
informativnih uradov v tujini, ter za stroške delovanja distribucijskega centra.

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

Višina postavke je določena na osnovi porabe v preteklih letih. Do leta 2004, so bila v tej postavki zajeta tudi 
sredstva za izvedbo programa trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in na tujih trgih, od leta 
2004 pa so sredstva ločena, tako da se sredstva za program trženja nahajajo v okviru postavke 1732 - trženje in 
razvoj turizma

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Slovenska turistična organizacija izvaja in kreira politiko trženja slovenskega turizma. Na osnovi potrjenega 
programa dela bo izvajala naslednje aktivnosti na treh glavnih področjih delovanja:

promocijo Slovenije na domačem in tujih trgih
razvoj in raziskave
razvoj integralnega turističnega informacijskega sistema

4. Planirani indikatorji

Izveden program dela Slovenske turistične organizacije

1897 - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke zajemajo:

razvojne spodbude občinam za sofinanciranje priprave občinskih prostorskih izvedbenih aktov za razvojne 
potrebe turizma,

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

Za doseganje temeljnega strateškega cilja slovenskega turizma v načrtovanem obdobju strategija predvideva izvedbo 
investicij v kakovostno obnovo in izgradnjo novih prenočitvenih kapacitet in novih integralnih turističnih 
proizvodov z vključevanjem naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo, nadalje v kakovostno 
obnovo in izgradnjo turistične infrastrukture in nenazadnje tudi v izgradnjo druge splošne in prometne 
infrastrukture, kije potrebna za nadaljnji razvoj turizma v določeni turistični destinacij i.

S ciljem spodbuditve zagona investicijskega cikla smo na ministrstvu zato že v letu 2003 v sodelovanju z MOP 
pripravili in izvedli javni razpis za sofinanciranje izdelave občinskih prostorskih izvedbenih aktov za leti 2003 in 
2004 na temeljnih geografskih in produktnih področjih slovenskega turizma, s katerim smo podprli pripravo 38-ih 
prostorskih aktov v 23-ih občinah, ki bodo pripravljeni najkasneje do konca leta 2004. V letu 2005 načrtujemo 
nadaljevanje tega ukrepa za zagotovitev ustreznih prostorskih podlag za investicije v turizem po letu 2006.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 načrtujemo nadaljevanje izvajanja ukrepa spodbujanja priprave občinskih prostorskih izvedbenih aktov 
za razvojne potrebe turizma, s čimer želimo zagotoviti prostorske podlage za izvedbo načrtovanih investicij v 
turizmu po letu 2006.

4. Planirani indikatorji

sofinanciranje priprave občinskih prostorskih izvedbenih aktov za razvojne potrebe turizma - najmanj 20 
projektov v višini 100 mio SIT.
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1732 - Trženje in razvoj turizma

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki bodo namenjena za naslednje aktivnosti:

izvajanje programa trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih, 
Pripravo in izvedbo nacionalnih partnerskih projektov razvoja in trženja posameznih turističnih 
Spodbujanje izvedbe projektov usposabljanja s področja turizma
Pripravo in izvajanje programov in z njimi povezanih aktivnosti turistične društvene dejavnosti na 
nacionalni ravni za krepitev turistične kulture, 
Pripravo in izvajanje programov za dvig kakovosti v turizmu.
Nadgradnja integralnega turistično informacijskega sistema

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

zvajanje programa trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih, se izvaja v okviru 
programa dela Slovenske turistične organizacije in temelji na Strategiji slovenskega turizma ter na njej izvedeni 
Strategiji trženja slovenskega turizma, ki izpostavlja celovit pristop trženja slovenskega turizma na posameznih 
ciljnih trgih, nadaljnje vključevanje Slovenije v e-poslovanje na globalnem turističnem trgu, prestrukturiranje 
turističnih predstavništev v tujini z vidika uveljavljanja modela celovitega upravljanja odnosov s turisti kot 
poslovnimi strankami širitev mreže turističnih predstavništev na prioritetnih tujih trgih, partnersko sodelovanje s 
turističnim gospodarstvom, razvoj in trženje turističnih blagovnih znamk ter razvoj Slovenske turistične organizacije 
kot komunikacijsko informacijskega in marketinškega centra za turizem;

Za leto 2005 je predvideno povečanje sredstev na tej postavki zaradi večje intenzivnosti dela pri izvajanju rednih 
aktivnosti Slovenske turistične organizacije zaradi nujno potrebnih nadaljnjih aktivnosti tržnega komuniciranja po 
vstopu Slovenije v Evropsko unijo, zaradi nadaljnjega doseganja ciljev zastavljenih v Strategiji slovenskega turizma 
in uresničevanja Strategije trženja slovenskega turizma, zaradi usklajevanja višine sredstev, ki jih nam konkurenčne 
evropske države namenjajo za trženje turizma, zaradi prilagajanja vse bolj negotovim razmeram na turističnem trgu 
in zaradi pritiskov na zniževanje cen prevoznikov in nastanitvenih kapacitet.

V okviru te postavke je predviden tudi nadaljnji razvoj in nadgradnja integralnega turističnega informacijskega 
sistema, kot podlage za vodenj učinkovite turistične razvojne politike in informiranosti potencialnih turistov o 
turistični ponudbi Slovenije, ki se bo v letu 2005 nadgrajeval glede na sodobne trende na tem področju v svetu.

Za uspešen razvoj in trženje integralnih turističnih proizvodov bistvena povezava ukrepa za spodbujanje promocije 
in trženja ter razvoja turistične ponudbe oz. integralnih turističnih proizvodov s spodbujanem razvoja znanja o 
oblikovanju in trženju integralnih turističnih proizvodov, o pomenu turističnih blagovnih znamk, o menedžmentu 
turističnih destinacij, s spodbujanjem kakovosti v turizmu, programov turistične društvene organizacije za krepitev 
turistične kulture ter s podporo partnerskim projektom razvoja in trženja integralnih turističnih proizvodov na 
nacionalni ravni, s katerim se krepi nujno potrebno javno partnersko sodelovanje med turističnimi ponudniki 
določenega turističnega proizvoda oz. med ponudniki določene turistične destinacije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru programa trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih,ki ga kot krovna 
nacionalna turistična organizacija: izvaja Slovenska turistična organizacija bodo v letu 2004 izvedene naslednje 
aktivnosti:

1. načrtovanje in izvajanje aktivnosti tržnega komuniciranja države kot turistične destinacije v tujini s poudarkom 
na: koncentraciji aktivnosti tržnega komuniciranja na petih največjih trgih Italiji, Avstriji, Nemčiji, Hrvaški in Veliki 
Britaniji

2. pospeševanje in razvoj obstoječih in novih produktov na nacionalni ravni in izvajanje tržnih raziskav in

3. dodatne aktivnosti trženja slovenskega turizma po vključitvi Slovenije v Evropsko

4. nadgradnja integralnega turističnega informacijskega sistema z nadaljnjo nadgradnjo portala v skladu z novimi 
trendi, z novimi aplikacijami, animacijo, vključitvijo več jezikovnih variant, prilagajanje portala različnim trgom, 
digitalizacijo brošur. Predviden je prenos podatkov preko vmesnikov na različne medije, možnost povezovanja z 
mobilnimi tehnologijami, razširitev možnosti on line rezervacijskega sistema ter nadgraditev informacijske 
infrastrukture.

Ostale predvidene aktivnosti v okviru te postavke po svoji vsebini predstavljajo podporo za učinkovitejše izvajanje 
drugih projektov in aktivnosti tega podprograma in turistične politike v skladu s predstavitvijo v izhodiščih te 
proračunske postavke.

4. Planirani indikatorji

število izvedeni akcij tržnega komuniciranja skladno s programom dela STO 
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podprt najmanj en celovit program s področja krepitve turistične kulture in en program za dvig kakovosti v 
turizmu
podprtih najmanj 10 partnerskih projektov razvoja in trženja integralnih turističnih proizvodov na ciljnih 
trgih
izvedba najmanj treh programov usposabljanja za potrebe turizma.
Izveden prenos podatkov na medije, izdelane jezikovne variante

2043 - Razvoj turističnih destinaci] - EU - Strukturni skladi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki strukturni skladi so zbrana sredstva za financiranje projektov ukrepov Enotnega 
programskega dokumenta za Evropski sklad za regionalni razvoj.

Zakonska in planska osnova za izvajanje ukrepov predstavljajo naslednji dokumenti:

Enotni programski dokument 2004 -2006 
Programsko dopolnilo 2004 - 2006 
Program ukrepov konkurenčnosti 
Projektni predlogi

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

Za doseganje temeljnega strateškega cilja slovenskega turizma v načrtovanem obdobju strategija predvideva izvedbo 
investicij v kakovostno obnovo in izgradnjo novih prenočitvenih kapacitet in novih integralnih turističnih 
proizvodov z vključevanjem naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo, nadalje v kakovostno 
obnovo in izgradnjo turistične infrastrukture in nenazadnje tudi v izgradnjo druge splošne in prometne 
infrastrukture, kije potrebna za nadaljnji razvoj turizma v določeni turistični destinaciji.

V letu 2005 se nadaljuje izvajanje ukrepa spodbujanja razvoja turističnih destinacij, ki je vključen v prvo prioriteto 
ukrepov Enotnega programskega dokumenta 2004 - 2006.

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ukrep Spodbujanja razvoja turističnih destinacij se nanaša na programsko obdobje 2004 - 2006 z možnostjo črpanja 
sredstev do leta 2008. Ukrep je usmerjen k krepitvi razvojnih sposobnosti turističnih destinacij, s spodbujanjem 
oblikovanja javilo privatnega partnerstva na lokalno regionalnem in nacionalnem nivoju, s spodbujanjem razvoja in 
trženja novih atraktivnih in kakovostnih integralnih turističnih proizvodov turističnih destinacij in k spodbujanju 
vlaganj v obnovo in razvoj skupne turistične infrastrukture in vključevanju kulturne dediščine in naravnih vrednot v 
turistično ponudbo. Ukrep predstavlja celovit pristop k razvoju turističnih destinacij na dveh ključnih področjih in 
sicer:

na področju razvoja znanja in sposobnosti za celovito, povezano upravljanje turistične ponudbe na nivoju 
turistične destinacije in
na področju razvoja osnovne turistične ponudbe (turistične in športno-turistične infrastrukture) ter 
vključevanja primarnih atrakcij (naravne vrednote, kulturna dediščina), kot glavnih generatorjev razvoja 
raznovrstnih turističnih proizvodov in storitev v turistični destinaciji, ki skupaj tvorijo njeno celovito 
turistično ponudbo.

Cilj ukrepa je spodbuditi razvoj turističnih destinacij na temeljnih turističnih območjih in

vzpostaviti management turističnih destinacij na temeljnih geografskih in produktnih področjih, 
opredeljenih v Strategiji slovenskega turizma 2002 - 2006
spodbuditi vlaganja v razvoj skupne turistične, športno turistične in prometne infrastrukture in vključevanje 
kulturne dediščine in naravnih vrednot v turistično ponudbo na teh območjih.

Učinek izvajanja ukrepa se bo odražal v povečanju števila turistov in njihovih prenočitev, v večji potrošnji turistov 
in s tem v višjem deviznem prilivu od turizma, izboljšala se bo prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije. 
Izvajanje ukrepa pa bo ne nazadnje z generiranjem novih podjetniških priložnosti prispevalo tudi k povečanju števila 
delovnih mest.

V okviru tega ukrepa se bodo v načrtovanem obdobju sofinancirali celoviti projekti turističnih destinacij, ki jih bodo 
prijavile skupine investitorjev (podjetja, občine, zavodi, društva, druge organizacije, ki delujejo na področju 
turizma), ki bodo s svojimi sinergičnimi učinki prispevali k doseganju strateških ciljev na nacionalni ravni (rast 
števila nočitev in gostov, večja prepoznavnost Slovenije in njene turistične ponudbe, višji devizni priliv,...). 
Sredstva te postavke bodo namenjena za sofinanciranje naslednjih vrst projektov oz. investicij:

investicije za vzpostavitev managementa turističnih destinacij za skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje 
celovite turistične ponudbe turističnih destinacij, ki vključujejo tržne raziskave in analize, izdelavo 
projektnih študij, benchmarking analize, razvoj in zagon skupnih rezervacijskih sistemov, oblikovanje 
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blagovnih znamk turistične destinacije, pripravo in izvedbo skupnih programov trženja (izdelava 
pomocijskega materiala, izvedba celovitih promocijskih akcij), 
investicije v obnovo in izgradnjo nove turistične infrastrukture,

Za ostale vrste projektov oz. investicij so sredstva zagotovljena na drugih postavkah sodelujočih ministrstev.

Pri izvajanju tega ukrepa Ministrstvo za gospodarstvo sodeluje z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za šolstvo, 
znanost in šport ter Ministrstvom za promet.

Glavne aktivnosti v okviru tega ukrepa v letu 2005 bo izvajanje projektov v skladu s terminskim planom za to leto.

4. Planirani indikatorji

Rezultati:

Izvedeni projekti
Pridobljeno znanje uslužbencev v ministrstvu in institucijah, ki bodo sodelovale v projektih

Indikatoiji: /

Usposobljenost uslužbencev v ministrstvu za prevzem določenih nalog v okviru izvajanja strukturnih 
skladov.

2044 - Razvoj turističnih destinacij - EU - Strukturni skladi - slovenska udeležba
•r

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki strukturni skladi so zbrana sredstva za financiranje projektov ukrepov Enotnega 
programskega dokumenta za Evropski sklad za regionalni razvoj.

Zakonska in planska osnova za izvajanje ukrepov predstavljajo naslednji dokumenti:

Enotni programski dokument 2004 -2006 
Programsko dopolnilo 2004 - 2006 
Program ukrepov konkurenčnosti 
Projektni predlogi

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

Za doseganje temeljnega strateškega cilja slovenskega turizma v načrtovanem obdobju strategija predvideva izvedbo 
investicij v kakovostno obnovo in izgradnjo novih prenočitvenih kapacitet in novih integralnih turističnih 
proizvodov z vključevanjem naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistično ponudbo, nadalje v kakovostno 
obnovo in izgradnjo turistične infrastrukture in nenazadnje tudi v izgradnjo druge splošne in prometne 
infrastrukture, ki je potrebna za nadaljnji razvoj turizma v določeni turistični destinaciji.

V letu 2005 se nadaljuje izvajanje ukrepa spodbujanja razvoja turističnih destinacij, ki je vključen v prvo prioriteto 
ukrepov Enotnega programskega dokumenta 2004 - 2006.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ukrep Spodbujanja razvoja turističnih destinacij se nanaša na programsko obdobje 2004 - 2006 z možnostjo črpanja 
sredstev do leta 2008. Ukrep je usmerjen k krepitvi razvojnih sposobnosti turističnih destinacij, s spodbujanjem 
oblikovanja javno privatnega partnerstva na lokalno regionalnem in nacionalnem nivoju, s spodbujanjem razvoja in 
trženja novih atraktivnih in kakovostnih integralnih turističnih proizvodov turističnih destinacij in k spodbujanju 
vlaganj v obnovo in razvoj skupne turistične infrastrukture in vključevanju kulturne dediščine in naravnih vrednot v 
turistično ponudbo. Ukrep predstavlja celovit pristop k razvoju turističnih destinacij na dveh ključnih področjih in 
sicer:

na področju razvoja znanja in sposobnosti za celovito, povezano upravljanje turistične ponudbe na nivoju 
turistične destinacije in
na področju razvoja osnovne turistične ponudbe (turistične in športno-turistične infrastrukture) ter 
vključevanja primarnih atrakcij (naravne vrednote, kulturna dediščina), kot glavnih generatorjev razvoja 
raznovrstnih turističnih proizvodov in storitev v turistični destinaciji, ki skupaj tvorijo njeno celovito 
turistično ponudbo.

Cilj ukrepa je spodbuditi razvoj turističnih destinacij na temeljnih turističnih območjih in

vzpostaviti management turističnih destinacij na temeljnih geografskih in produktnih področjih, 
opredeljenih v Strategiji slovenskega turizma 2002 - 2006
spodbuditi vlaganja v razvoj skupne turistične, športno turistične in prometne infrastrukture in vključevanje 
kulturne dediščine in naravnih vrednot v turistično ponudbo na teh območjih.
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Učinek izvajanja ukrepa se bo odražal v povečanju števila turistov in njihovih prenočitev, v večji potrošnji turistov 
in s tem v višjem deviznem prilivu od turizma, izboljšala se bo prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije. 
Izvajanje ukrepa pa bo ne nazadnje z generiranjem novih podjetniških priložnosti prispevalo tudi k povečanju števila 
delovnih mest.

V okviru tega ukrepa se bodo v načrtovanem obdobju sofinancirali celoviti projekti turističnih destinacij, kijih bodo 
prijavile skupine investitorjev (podjetja, občine, zavodi, društva, druge organizacije, ki delujejo na področju 
turizma), ki bodo s svojimi sinergičnimi učinki prispevali k doseganju strateških ciljev na nacionalni ravni (rast 
števila nočitev in gostov, večja prepoznavnost Slovenije in njene turistične ponudbe, višji devizni priliv,...). 
Sredstva te postavke bodo namenjena za sofinanciranje naslednjih vrst projektov oz. investicij:

investicije za vzpostavitev managementa turističnih destinacij za skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje 
celovite turistične ponudbe turističnih destinacij, ki vključujejo tržne raziskave in analize, izdelavo 
projektnih študij, benchmarking analize, razvoj in zagon skupnih rezervacijskih sistemov, oblikovanje 
blagovnih znamk turistične destinacije, pripravo in izvedbo skupnih programov trženja (izdelava 
pomocijskega materiala, izvedba celovitih promocijskih akcij), 
investicije v obnovo in izgradnjo nove turistične infrastrukture,

Za ostale vrste projektov oz. investicij so sredstva zagotovljena na drugih postavkah sodelujočih ministrstev.

Pri izvajanju tega ukrepa Ministrstvo za gospodarstvo sodeluje z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za šolstvo, 
znanost in šport ter Ministrstvom za promet.

Glavne aktivnosti v okviru tega ukrepa v letu 2005 bo izdajanje projektov v skladu s terminskim planom za to leto.

4. Planirani indikatorji

Rezultati:

Izvedeni projekti
Pridobljeno znanje uslužbencev v ministrstvu in institucijah, ki bodo sodelovale v projektih

Indikatorji:

Usposobljenost uslužbencev v ministrstvu za prevzem določenih nalog v okviru izvajanja strukturnih 
skladov.

20032101 - Socialno varstvo in odškodnine zaradi prestrukturiranja proizvodnje

1. Opis podprograma

Sredstva za navedeni programje za leto 2005 težko načrtovati zaradi naslednjih dejstev:

1. Ministrstvo za gospodarstvo s koncem leta 2003 končuje s prestrukturiranjem azbestne proizvodnje, zato je 
potrebno določiti novega nosilca ZPPPAI.

2. Ustanovljena je medresorska delovna skupina za proučitev ZPPPAI . Delovna skupina bo proučila status 
prebivalcev, ki so določeni v zakonu, stroške diagnosticiranja poklicnih bolezni in način nadaljnjega izvajanja 
zakona.

3. Sklepi medresorske delovne skupine bodo posredovani Vladi RS, katera bo sprejela zanjo ustrezne odločitve in v 
zvezi z njimi tudi potrebna finančna sredstva.

2. Pravne podlage

Zakon, ki mora biti sprejet do konca leta 2003.

Uredba Vlade RS št. 524-00798-1 (Ur.list RS, št.20/98)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Prestrukturiranje proizvodnje azbestnih izdelkov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Poravnavanje zakonskih obveznosti.

8289 - Dokup zavarovalne dobe in odškodnine po ZPPPAI

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 8289 se zagotavljajo sredstva namenjena za dokup delovne dobe in za izplačilo 
odškodnin obolelim za azbestozo ter sredstva za stroške interdisciplinarne skupine.

poročevalec, št. 83/VIII 2854 13. oktober2003



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

Število upravičencev.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ppomoč podjetjem za prestrukturiranje azbestne v neazbestno proizvodnjo. Delavcem v teh podjetjih se nudi 
denarna pomoč v obliki dokupa razlike do polnih pokojninskih let in ustrezna odškodnina, če so zboleli za poklicno 
boleznijo zaradi izpostavljenosti azbestu.

4. Planirani indikatorji

Plačilo odločb za dokup delovne dobe po ZPPPAI Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
- Plačilo odškodnin oškodovancem obolelim za azbestozo po ZPPPAI.

Plačilo stroškov za opravljene preglede obolelih za azbestozo po ZPPPAI.

23012101 - Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv

1. Opis podprograma

Storitev oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv je gospodarska javna služba. Za njeno izvajanje je 
Republika Slovenija ustanovila javni gospodarski zavod za blagovne rezerve. Blagovne rezerve so oblikovane za 
zagotavljanje potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgih, ob naravnih in drugih nesrečah 
večjega obsega in vojni. Obveznosti in pravice države in Zavoda RS za blagovne rezerve pri programiranju 
državnih blagovnih rezerv in pri zagotavljanju storitev na področju oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv so 
opredeljene v Zakonu o blagovnih rezervah (Uradni list RS št. 60/95 in 38/99).

2. Pravne podlage

Zakon o blagovnih rezervah (Uradni list RS št. 60/95 in 38/99)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Skladno z določili 4. člena zakona o blagovnih rezervah bo Vladi Republike Slovenije bo v letu 2003 predložen v 
sprejem nov 5 letni program državnih blagovnih rezerv za obdobje od 1.1.2004 do 31.12.2008, s katerim bodo 
določeni cilji, ki jih bo potrebno uresničiti v tem obdobju ( obstoječi petletni program je sprejet za obdobje do 
konca let 2003).

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni so bodo določeni v letnem programu dela in finančnem načrtu tako, da bo zagotovljeno 
postopno doseganje ciljev sprejetega petletnega programa oblikovanja državnih blagovnih rezerv in sicer:

vrste in najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti vedno na razpolago za potrebe preskrbe in 
število dni preskrbe s tem blagom 
način skladiščenja blaga
teritorialna razmestitev blaga (vključujoč program prestrukturiranje vrste in lokacije ter izgradnjo novih 
skladišč)

- obseg in vir sredstev za namen.

J924 - Obnavljanje in dopolnjevanje blagovnih rezerv

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv je trajna naloga javnega gospodarskega zavoda za 
blagovne rezerve. Blagovne rezerve so oblikovane za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in 
nestabilnostih na trgih, ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega in vojni.

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

Sredstva s te postavke so namenjena oblikovanju, obnavljanju, vzdrževanju in dopolnjevanju državnih blagovnih 
rezerv.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N okviru proračunske postavke so oblikovani načrti razvojnih programov, katerih nameni so:

obnavljanje in vzdrževanje državnih blagovnih rezerv
ohranjanje in vzdrževanje stabilnosti trga
izgradnja skladišča z rekonstrukcijo obstoječe plinske postaje v Račjem selu 
sanacija rezervoarja B-3 v Lendavi in ureditev sistema za zajemanje hlapov 
posodobitev in vzpostavitev skladišč v skladu s pozitivnimi predpisi
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4. Planirani indikatorji

Oblikovanje, obnavljanje, vzdrževanje in dopolnjevanje državnih blagovnih rezerv.

1902 - Zavod RS za blagovne rezerve

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod RS za blagovne rezerve izvaja storitev oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv in za svoje 
delovanje porablja sredstva, ki so namenjena za plače in prispevke zaposlenih ter stroške materiala in storitev.

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

Ocena sredstva, ki so namenjena za plače in prispevke zaposlenih ter stroške materiala in storitev.

3 Planirani indikatorji

Plače s prispevki zaposlenih ter stroški materiala in storitev Zavoda RS za blagovne rezerve.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

05042101 - Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva

2035 - Sklad za investiranje v razvoj tehnologij - Talum

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sklad za investiranje v razvoj tehnologij je namenjen dobrim podjetjem in sicer v obliki povratnih sredstev ter 
sovlaganja v projekte razvoja novih tehnologij in razvoj novih proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo in 
večjo vsebnostjo znanja, ki bo tem podjetjem omogočila določeno konkurenčno prednost na globalnem trgu..

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

Izhodišče za ukrep je podatek, da slovenska podjetja v svoji tehnološki razvitosti zaostajajo za podjeli iz tujine. 
Prav tako je delež izvoza visoko tehnoloških izdelkov v izvozu le približno 5%, medtem ko je na Madžarskem 
približno 20% ter na Irskem 45%. Tudi stopnja tehnološke zahtevnosti slovenskih izdelkov je sorazmerni nizka (6 
na lestvici do 14), kar se odraža v približno 3-4 krat nižji dodani vrednosti slovenskih podjetij.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je spodbujati investicije v nove produkte, nove tehnologije in prenos razvojno raziskovalnih 
rezultatov in novih tehnologij v gospodarsko izkoriščanje. Pri tem bo poudarek dan projektom, ki bodo usmetjeni na 
strateške projekte podjetij in projekte, ki bodo podpirali razvoj in krepitev tehnoloških mrež. Na ta način namerava 
ministrstvo podpreti podjetja, ki so že uveljavljena oziroma imajo konkurenčne prednosti, ki jim bodo omogočile 
uspešen prodor na mednarodne trge.

4. Planirani indikatorji

št. prij avlj enih proj ektov
povečanje tehnološke zahtevnosti proizvodov in storitev

14022102 - Prestrukturiranje podjetij

7220 - Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za gospodarstvo preko Uredbe o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o 
dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03) sofinancira programe 
prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah z dolgoročnimi in kratkoročnimi posojili ter kapitalskimi naložbami. 
Sredstva na tej postavki predstavljajo vračila dolgoročnih posojil za sanacijo podjetij in gospodarstva, dodeljenih na 
podlagi Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (Ur. 1. RS, št. 45/95).

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

Do državnih pomoči so upravičene gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Zakona o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Smatra se, daje družba v težavah kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami iz preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba skupaj s 
prenesenimi izgubami preteklih let v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala. V 
primerih ko družba ne izkazuje izgube kapitala se upoštevajo kazalniki, ki so podani v 2. členu Uredbe o kazalnikih, 
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vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v 
težavah. Upošteva se naraščajoča izguba, povečanje teijatev, zmanjševanje prodaje, povečanje zalog, zmanjševanje 
izkoriščenosti proizvodnih sredstev, padanje denarnih tokov, naraščanje dolgov, naraščanje stroškov obresti in 
zmanjšanje vrednosti premoženja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Posamezne projekte predstavljajo gospodarske družbe, ki se prijavijo za sofinanciranje programov prestrukturiranja 
v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 
110/02) in Uredbo o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih 
pomočeh gospodarskim družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03).

4. Planirani indikatorji

Učinki so vidni v finančni stabilnosti družb, vzpostavitvi kapitalske ustreznosti, posodobitvi tehnologije in celoviti 
sanaciji poslovnega procesa.

14022103 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

7221 - Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva - Talum

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za spodbujanje investicij in naložb v projekte MSP preko instrumentov 
Javnega sklada.

Ministrstvo za gospodarstvo želi v letih 2004-2005 v večjem obsegu zagotoviti nove oblike financiranja (tvegani 
kapital, kapital za začetnike, kapital za rizične projekte, garancije,...) v obstoječem Javnem skladu RS za razvoj 
malega gospodarstva z namenom zagotavljanja učinkovitejše finančne podpore za hitrejši razvoj in povečevanje 
konkurenčnih sposobnosti malih in srednjih podjetij v Sloveniji.

Glavni instrumenti za pridobivanje ugodnejših finančnih virov za samostojne podjetnike posameznike kot tudi za 
mala in srednje velika podjetja na nacionalni ravni bo tako tudi v letih 2004-2005 izvajal Javni sklad RS za razvoj 
malega gospodarstva. Njegove aktivnosti bodo usmerjene v odobravanje ugodnih posojil malim in srednjim 
podjetjem posredno preko bank, odobravanje garancij posebni rizični skupini mladih podjetnikov za investicijske 
kredite bank s sočasno odobritvijo subvencije nominalne obrestne mere, ki jo zaračunajo banke in odobravanje 
neposrednih kreditov rizični skupini mladih podjetnikov z višjo in visoko stopnjo izobrazbe tehnične smeri, 
odobravanjem garancij v skladu z državno garancijsko shemo za MSP in sovlaganji v projekte MSP.

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

V času vstopa na skupni evropski trg in v času vse večje konkurence je za MSP v Sloveniji nujen zagon novega 
investicijskega cikla, predvsem investicije MSP v opremo, razvoj, kadre in organizacijo poslovanja. Za razvoj pa 
MSP potrebujejo ustrezne finančne vire v vseh fazah življenjskega cikla podjetja. Za dosego konkurenčnosti naših 
MSP je potrebno zagotoviti tudi vzpodbude in pogoje, ki bodo tudi na finančnem -investicijskem delu konkurenčni 
pogojem, ki veljajo za MSP v EU. Se vedno lahko enega od glavnih vzrokov ne rasti mikro in malih podjetij in obrti 
v Sloveniji izpostavimo dostop do ustreznih finančnih virov. Dolžniški kapital še vedno prevladuje pri financiranju 
investicij, saj je organiziranega tveganega kapitala za financiranje večjih projektov, ki bi zajemal tako semenski 
kapital kot kapital za nadaljnjo rast podjetij, premalo oziroma je predvsem za mikro in mala podjetja nedosegljiv.

Lastniških virov na slovenskem finančnem trgu je premalo, oziroma jih za mikro in mala podjetja sploh ni. 
Podjetnikom in obrtnikom je še vedno v večini primerov na razpolago le financiranje z dolžniškimi viri, ki pa imajo 
velikokrat obremenjujoč vpliv na investicije v rast in razvoj.

Izhodišča za plan 2004 -2005 so :

sredstva za dokapitalizacijo Javnega sklada RS za razvoj malega gospodarstva se zmanjšujejo; 
zmanjšujejo se obrestne mere na slovenskem finančnem trgu;
letno povpraševanje MSP po ugodnejših razvojnih sredstvih je vsako leto bistveno večje od ponudbe; 
pretežni, konzervativni finančni instrument Javnega sklada RS za razvoj malega gospodarstva - ugodna 
posojila v sodelovanju z bankami - izloča mlada podjetja, oz. začetnike;
na slovenskem trgu izrazito primanjkuje lastniških virov za mala podjetja;
rizični instrumenti narekujejo bistveno zahtevnejše in obsežnejše strokovne naloge, ki jih je potrebno 
vgraditi v dolgoročne cilje Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva.

Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva je v letu 2003 prejel 189.101.865 SIT iz naslova kupnin, iz naslova 
odprodaje državnega premoženja pa v letu 2003 Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva ni prejel nobenih 
sredstev.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena:

povečanju zaposlovanja na podlagi novih programov, 
pospeševanju in spodbujanju konkurenčnosti MSP, zlasti na mednarodnih trgih, 

' pospeševanju uvajanja sodobnih tehnologij v enotah MSP, 
pospeševanju ustanavljanja in razvoja enota MSP, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja,

Investicijski projekt izpolnjevati naslednje pogoje:

donosnost (profitibilnost) programa, 
likvidnost za celotno ekonomsko dobo, 
zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa, 
organizacijsko usposobljenost, 
usposobljenost za dejavnost, 
finančno usposobljenost.

4. Planirani indikatorji

Število in obseg naložb v projekte MSP.

14032101 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2227 - Razvoj turizma - Talum

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na teh postavkah so namenjena za spodbujanje investicijske dejavnosti in naložbe v zahtevnejše 
investicijske projekte, zlasti s področja naravne in kulturne dediščine in v izgradnjo prometne in druge splošne 
infrastrukture pomembne za razvoj turizma v turističnih destinacijah na temeljnih geografskih in produktnih 
področjih, opredeljenih v Strategiji slovenskega turizma 2002 - 2006

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

Eden od glavnih kvantitativnih strateških ciljev slovenskega turizma je izpeljati investicijski cikel v vrednosti 1,6 
mrd EUR do leta 2010. Investicijski cikel predvideva izvedbo investicij v kakovostno obnovo in izgradnjo novih 
prenočitvenih kapacitet in novih integralnih turističnih proizvodov z vključevanjem naravne in kulturne dediščine v 
turistično ponudbo, nadalje v kakovostno obnovo in izgradnjo turistične infrastrukture in nenazadnje tudi v 
izgradnjo druge splošne in prometne infrastrukture, ki je potrebna za nadaljnji razvoj turizma. Vloga države pri 
izvedbi investicijskega cikla je spodbuditi zagon investicijskega cikla z zagotavljanjem osnovnih pogojev za 
izvedbo načrtovanih investicij ter spodbujanje investicijske dejavnosti privatnih investitotjev s subvencioniranjem 
ali ugodnim kreditiranjem izgradnje in obnove objektov turistične infrastrukture, s sovlaganji v turistične projekte 
posebnega pomena za razvoj turizma s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter s sovlaganji in 
naložbami v izgradnjo prometne in druge splošne infrastrukture, pomembne za razvoj turizma v turističnih 
destinacijah na temeljnih geografskih in produktnih področjih, opredeljenih v Strategiji slovenskega turizma 2002 - 
2006.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti v okviru teh proračunskih postavk dopolnjujejo ukrep spodbujanja razvoja turističnih destinacij s 
spodbujanjem investicijske dejavnosti in naložbami v zahtevnejše investicijske projekte izrazito infrastrukturnega 
značaja in projekte s področja naravne in kulturne dediščine.

4. Planirani indikatorji

Število in obseg naložb v zahtevnejše investicijske projekte.

——

poročevalec, št. 83/VIII 2858 13. oktober2003



A - Bilanca odhodkov

14012105 - Varstvo potrošnikov

1; Opis podprograma

Urad za varstvo potrošnikov opravlja in koordinira strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na pripravo in 
izvajanje programa varstva potrošnikov v državnih organih, strokovnih organizacijah ter nevladnih organizacijah, 
opravlja in koordinira delo na področju usklajevanja slovenske zakonodaje z zakonodajo EU na področju varstva 
potrošnikov ter zagotavlja svetovanje potrošnikom, njihovo izobraževanje ter obveščanje.

2. Pravne podlage

Delovanje urada temelji na Zakonu o državni upravi (Ur.l.RS, št.52/02 in 56/03), Zakonu o varstvu potrošnikov 
(Ur.LRS, št,14/03-prečiščeno besedilo), Nacionalnem programu varstva potrošnikov za obdobje 2001 do 2005 
(Ur.l.RS, št.61/00), izvaja tudi nekatere določbe Zakona o potrošniških kreditih (Ur.l.RS, št.70/00).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Temeljni cilji na področju varstva potrošnikov so: zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov, uskladitev 
slovenske zakonodaje z evropsko, zagotoviti višjo stopnjo osveščenosti potrošnikov o njihovih pravicah in njihovi 
vlogi v tržni ekonomiji, izvajanje javne službe na področju varstva potrošnikov ter vzpostavitev sistema reševanja 
potrošniških sporov. Cilji so podrobneje opredeljeni v Zakonu o varstvu potrošnikov (Ur.LRS, št. 14/03-prečiščeno 
besedilo) in Nacionalnem programu varstva potrošnikov za obdobje 2001 do 2005 (Ur.l. RS, št. 61/00) ter 
pogajalskem izhodišču za področje prost pretok kapitala.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V omejenem obsegu se bo izvajala javna služba na področju varstva potrošnikov in sicer svetovanje potrošnikom ter 
izobraževanje in obveščanje potrošnikov preko revije za potrošnike ter raznih brošur in drugih prispevkov v medijih.

1856 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi za leto 2005 smo sredstva za plače načrtovali v skladu s proračunskimi izhodišči za leto 2005, ki jih je sprejela 
Vlada RS. Sredstva smo planirali za enako število zaposlenih, s tem da smo upoštevali povečanje izhodiščne plače 
od julija 2005 dalje in povečanje dodatka za minulo delo. Sredstva za povračilo stroškov prehrane in prevoza ter 
regresa za letni dopust smo uskladili s predpisano stopnjo. Radi bi opozorili na dejstvo, da v letu 2005 nismo 
planirali sredstev za plače za tri pripravnike-štipendiste, ki zaključijo šolanje v tem letu in smo jih v skladu s 
štipendijsko pogodbo dolžni zaposliti.

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

Makrofiskalni okviri za leto 2005.

1740 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov najemnin, pisarniškega materiala, službenih poti, stroškov energije, 
vode, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja, nakupu strokovne literature ter drugih storitev.

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

Program dela urada.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Pokrivanje stroškov delovanja urada.

4. Planirani indikatorji

Zagotovitev osnovnega delovanja urada.

1555 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup enega računalnika z opremo, fotokopirnega stroja in skenerja.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Obnovitev stare in iztrošene opreme.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zagotovitev pogojev za delo.

4. Planirani indikatorji

Dvig učinkovitosti poteka dela.

1929 - Izvajanje programa varstva potrošnikov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l.RS, ŠL 14/03-prečiščeno besedilo) se dejavnosti kot so svetovanje 
potrošnikom, obveščanje in izobraževanje potrošnikov ter izvajanje primeijalnih ocenjevanj blaga, opravljajo kot 
javna služba, katere trajnost in nemotenost opravljanja zagotavlja v javnem interesu Republika Slovenija.

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

S sprejetim Nacionalnim programom varstva potrošnikov za obdobje 2001 do 2005 (Ur.l.RS, št61/2000) je 
opredeljen obseg dejavnosti s področja varstva potrošnikov, ki se financira oz. sofinancira iz državnega proračuna 
ter okvirni obseg sredstev za izvedbo nalog iz nacionalnega programa. Proračunski okviri za leto 2005 bistveno 
odstopajo od okvirnega obsega sredstev za izvajanje aktivnosti s področja varstva potrošnikov, sprejetega z 
nacionalnim programom.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izvajanje javne službe svetovanja potrošnikom ter obveščanja in izobraževanja potrošnikov tako preko revije za 
potrošnike kot drugih oblik izobraževanja in obveščanja potrošnikov.

4. Planirani indikatorji

Dvig osveščenosti potrošnikov o njihovih pravicah in obveznostih.

1880 - Študije in raziskave s področja varstva potrošnikov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi analitskih podlag za uvajanje evropske zakonodaje, raziskavam in študijam, pripravi 
predpisov ter obveščanju potrošnikov.

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

Potreba po usklajevanje slovenske zakonodaje z evropsko ter pripravi potrebnih raziskav oz. študij na področju 
varstva potrošnikov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zakonodaja na področju varstva potrošnikov v EU se hitro spreminja in nadgrajuje, čemur mora s prilagajanjem 
zakonodaje in potrebnimi drugimi raziskavami oz. študijami slediti tudi naša država

4. Planirani indikatorji

Priprava novih predpisov oziroma njihovih sprememb ter drugih projektov za dvig ravni varstva potrošnikov ter 
osveščenosti potrošnikov.

A - Bilanca odhodkov

14012104 - Varstvo konkurence

1. Opis podprograma

Urad RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad ) skrbi za korektno izvajanje določil Zakona o preprečevanju 
omejevanja konkurence (Ur.l.RS,št.56/99) in njegovih podzakonskih aktov. Citirani zakon omogoča izvajanje 
enotne politike varstva konkurence po evropskem vzoru. S podpisom Evropskega sporazuma o pridružitvi in v 
nadaljevanju Pogodbe o pristopu k EU, se je Slovenija zavezala da bo na področju konkurence prevzela pravni red 
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Evropske Unije v svojo zakonodajo in institucionalno ureditev. Na področju varstva konkurence je prenos predpisov 
EU v slovenski pravni red s sprejemom ustrezne zakonodaje končan, vendar sedanja kadrovska in finančna 
usposobljenost institucije za varstvo konkurence še ne omogoča ustrezno intenzivnega izvajanja zakonodaje. 
Aktivnosti Urada bodo tudi v letu 2005 tesno povezane z aktivnim delovanjem Slovenije v EU. V letu 1999 
sprejeti Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence vzpostavlja potrebno harmonizacijo zakonodaje na tem 
področju, njegova uveljavitev pa terja še intenzivnejše delovanje predvsem v smislu implementacije sprejete 
zakonodaje.

2. Pravne podlage

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK), Uradni list RS, št. 56/1999,
Zakon o varstvu konkurence, Uradni list RS, št. 18/1993.
Zakon o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št 80/1999.
Uredba o vsebini in zahtevanih elementih obrazca za priglasitev koncentracije podjetij, Uradni list RS, št. 
4/2000.
Uredba o skupinskih izjemah, Uradni list RS, št. 69/2002.
Navodilo o načinu in pogojih določanja upoštevanega trga, Uradni list RS, št. 83/2000.
Uredba o dampinškem in subvencioniranem uvozu, Uradni list RS, št. 38/1994. 
Ustava Republike Slovenije (URS), Uradni list RS/I, št. 33-1409/1991. 
Pogodba o pristopu Slovenije k EU

3. Dolgoročni cilji podprograma

V okviru izvajanja politike varstva konkurence po evropskem vzoru so tudi obveznosti in pristojnosti Urada RS za 
varstvo konkurence širše, izhajajo predvsem iz pravne osnove izvajanja osnovnega Zakona o preprečevanju 
omejevanja konkurence in pripadajočih podzakonskih aktov, vzporedno pa tudi iz zavez, sprejetih v okviru 
predpristopnih dokumentov,Evropskega sporazuma in Pogodbe o pristopu Slovenije k EU .

Na osnovi sprejetih zavez je dolgoročno predvidena intenzivna implementacija sprejete zakonodaje in uveljavitev 
postopkov v praksi ter zagotovitev transparentnosti delovanja in ustrezne koordinacije.

Poleg rednih obveznosti Urada bo ena glavni nalog v prihodnje aktivna vloga Urada pri oblikovanju politike 
svobodne konkurence, predvsem v smislu sektorske deregulacije na področju monopolov 
(energetika,telekomunikacije) in podeljenih izključnih pravic (javni zavodi, komunalne dejavnosti). Preprečevanje 
omejevanja konkurence je možno le na podlagi ustrezno kadrovsko zasedenega in finančno okrepljenega, predvsem 
pa usposobljenega Urada.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilji na nivoju podprograma so:

ustrezno delovanje urada v okviru izvajanja Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, predvsem v 
smislu hitrejšega reševanja postopkov,
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, ki se z vstopom v EU intenzivno povečujejo 
ustrezna kadrovska in strokovna krepitev urada 
odgovorno zagotavljanje implementacije evropske konkurenčne zakonodaje na nacionalni ravni

1865 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi za leto 2005 smo sredstva za plače načrtovali v skladu s proračunskimi izhodišči za leto 2005, ki jih je sprejela 
Vlada RS. Sredstva smo planirali za enako število zaposlenih, s tem da smo upoštevali povečanje izhodiščne plače 
od julija 2005 dalje in povečanje dodatka za minulo delo. Sredstva za povračilo stroškov prehrane in prevoza ter 
regresa za letni dopust smo uskladili s predpisano stopnjo. Glede na pomembnost in na večje pristojnosti Urada za 
varstvo konkurence z vstopom Slovenije v EU bi nujno morali povečati kadrovske kapacitete, na kar je že večkrat 
opozorila Evropska komisija v okviru Pododbora za notranji trg, Pridružitvenega odbora in v okviru Monitoring 
poročila bodočih pridruženih držav. V kolikor bi v letu 2004 zaposlili pripravnika-štipendista Vlade RS se sredstva 
za plače povečajo za približno 9.000.000,00 SIT.

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

Makrofiskalni okviri za leto 2005.

1741 - Materialni stroSki

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakonska podlaga za delovanje Urada je Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l.RS,št.56/99) in 
podzakonskih akti na njegovi osnovi.
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Operativno delovanje Urada poteka na represivni in preventivni ravni. Represivno delovanje se izvaja preko odločb, 
ki so izdane v posameznih obravnavanih primerih in pomenijo prepoved, v pretežni meri pa tudi ničnost posameznih 
pogodb, dogovorov, sklepov ali ravnanj. Primeri, ki so na osnovi pozitivne zakonodaje v pristojnosti Urada so 
predvsem:

ugotavljanje obstoja omejevalnih (kartelnih) sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj horizontalnega in 
vertikalnega tipa in izdaja dokončnih odločb

- podeljevanje posamičnih izjem od splošne prepovedi omejevalnih sporazumov 
podeljevanje negativnih izvidov
ugotavljanje obstoja prevladujočega položaja in zlorabe takšnega položaja, predvsem na področjih t.i. 
javnih storitev in izdajanje dokončnih odločb 
vodenje postopkov v primerih dumpinškega in subvencioniranega uvoza 
presoja dopustnosti koncentracij podjetij

- oblikovanje strokovnih stališč v primerih prevzemov podjetij
spremljava podatkov o strukturi in delovanju trga ter izdelava ekspertiz, mnenj in stališč.

Preventivno delovanje bo potekalo predvsem z izdajo predhodnih mnenj, konzultacij ter preko predavanj na 
specializiranih seminaijih, poleg tega pa tudi s predlaganjem sprejetja pravil o konkurenci, zbirk dobrih poslovnih 
običajev in posebnih uzanc.

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

Program dela urada.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Za osnovno delovanje Urada RS za varstvo konkurence,kot izhaja iz utemeljene dejavnosti na represivni in 
preventivni ravni, so potrebna finančna sredstva za pokrivanje nujnih materialnih stroškov Urada.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost zastavljenih ciljev bo mogoče meriti v smislu doseganja ciljev programa dela, krajših rokih obravnave 
pripadajočih primerov in učinkovite mednarodne dejavnosti Urada, na ravni Evropske Unije in tudi širše.

1560 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke je predviden nakup in posodobitev opreme, predvsem računalnikov, programske opreme in 
opreme za tiskanje, v skladu s programom dela Urada RS za varstvo konkurence.

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

Načrt nabav opreme.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N okviru načrta nabav bo računalniška oprema in pripadajoča programska oprema postopno toliko posodobljena, da 
bo omogočala s tega vidika neoviran delovni proces zaposlenih v uradu.

4. Planirani indikatorji

V okviru planiranih sredstev je v letu 2005 možen nakup treh računalnikov s pripadajočo programsko opremo.

4310 - Tržne raziskave, ekspertize in izvedenjska mnenja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postopkov, ki se izvajajo na osnovi zakona predstavljajo izdelava ekonomskih analiz, pridobitev ekspertnih 
mnenj in revizijski postopki v okviru antidumpinških preiskav tehnično in strokovno zahtevno delo, za katere Urad 
nima kadrovskih potencialov . Na tem področju Urad sodeluje z zunanjimi institucijami. Zakonsko podlago teh 
dejavnosti predstavlja tako izvajanje Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence(Uradni list RS,št.56/99), kot 
tudi Uredba o dumpinškem in subvencioniranem uvozu (Uradni list RS, ŠL 38/94).

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

Program dela Urada

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na osnovi programa dela je poleg raziskav, vezanih na obravnavo tekočih primerov, predvidena tudi sektorska 
analiza posameznih segmentov trga z vidika konkurence.
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4. Planirani indikatorji

Sektorske analize posameznih segmentov trga z vidika konkurence bodo omogočile kvalitetno podlago za strokovno 
odločanje urada, širše pa tudi eno od osnov za konsistenten razvoj politike konkurence v Sloveniji.

A - Bilanca odhodkov

14022106 - Spodbujanje tujih investicij in pospeševanje internacionalizacije

1. Opis podprograma

Podprogram Spodbujanje investicij in pospeševanje internacionalizacije ima v osnovi dva namena: spodbujati 
slovenska podjetja k temu, da delujejo navzven, se internacionalizirajo in posledično povečajo svoj izvoz. Drugi 
namen podprograma pa je promocija Slovenije za tuja podjetja kot lokacije za tuje investicije in pomoč tujim 
podjetjem pri iskanju investicijskih rešitev znotraj Slovenije.

2. Pravne podlage

Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti industrije

Strategija razvoja malega gospodarstva

Program Vlade RS za spodbujanje tujih neposrednih investicij 2001 - 2004 (Sklep Vlade RS št. 436-07/2001-2)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so povečanje prepoznavnosti Slovenije med podjetji v tujini, povečanje tujih neposrednih investicij, 
posledično večji zaposlenost in gospodarska rast. Hkrati je cilj povečati izvoz slovenskih podjetij na tuje trge in s 
tem rast domačih podjetij.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so zbiranje in posredovanje zunanjetrgovinskih informacij, posredovanje informacij tujim 
kupcem, svetovalne storitve za tuje investitorje, trženje Slovenije kot lokacije za TNI.

1870 -Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi za leto 2005 smo sredstva za plače načrtovali v skladu s proračunskimi izhodišči za leto 2005, ki jih je sprejela 
Vlada RS. Sredstva smo planirali za enako število zaposlenih, s tem da smo upoštevali povečanje izhodiščne plače 
od julija 2005 dalje in povečanje dodatka za minulo delo. Sredstva za povračilo stroškov prehrane in prevoza ter 
regresa za letni dopust, ostale prejemke, ki pripadajo zaposlenim v skladu z zakonom in podzakonskimi akti 
(jubilejne nagrade,...) smo uskladili s predpisano stopnjo. Radi pa bi opozorili na dejstvo, da pri planiranju sredstev 
za leto 2005 nismo upoštevali zaposlitev dveh pripravnikov-štipendistov in vrnitve ekonomske svetnice iz tujine v 
septembru 2005. Zaposlitev dodatnih kadrovskih kapacitet bi bila, glede na pomembnost in majhnost organa, nujno 
potrebna.

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

Makrofiskalni okviri za leto 2005.

1752 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški so namenjeni za pokrivanje najemnin, stroškov vzdrževanja, plačevanju članarin, in pokrivanju 
ostalih materialnih stroškov za nemoteno delovanje AGPTI.

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

Gibanje rasti tekočih stroškov in najemnin.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projektov znotraj materialnih stroškov ni, razen tekočega nemotenega delovanja.
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4. Planirani indikatorji

Nemoteno delovanje AGPTI.

1561 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki 1561 so namenjena nabavi osnovnih sredstev, investicijam in investicijskem vzdrževanju.

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

Izhodišča za investicije os nezadostna opremljenost delovnih mest za nemoteno delo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti so nabava osnovnih sredstev, računalnikov in opreme.

4. Planirani indikatorji

Zmožnost zaposlenih na AGPTI za nemoteno delo.

1938 - Spodbujanje vhodnih neposrednih tujih investicij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru spodbujanja tujih neposrednih investicij AGPTI nudi storitve tujim neposrednim investitotiem, izvaja 
aktivnosti's področja trženja Slovenije kot lokacije za TNI in sodeluje pri pripravi in izvajanju ukrepov za povečanje 
konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za TNI.

Dejavnost: Storitve za tuje investitoije

Storitve za tuje investitorje zajemajo storitve v predinvesticijski dobi, storitve v procesu investiranja in storitve v 
postinvesticijskem obdobju. Storitve v predinvesticijski dobi so promocij sko-s veto vaine narave in vključujejo 
posredovanje potrebnih informacij tujim investitorjem, podporo pri organiziranju poslovnih srečanj in obiskov ter 
pomoč pri vzpostavljanju stikov z drugimi institucijami. Na drugi strani storitve v procesu investiranja zajemajo 
'pomoč pri pridobivanju različnih dovoljenj in soglasij pristojnih organov, primernih lokacij in objektov, dostopa do 
infrastrukture ter pomoč pri zagonskih problemih, ki nastopijo pri vsaki novi investiciji. Zadnja skupina, 
postinvesticijske storitve, pa vključujejo ohranjanje poslovnih stikov z obstoječimi tujimi investitorji, animiranje in 
pomoč pri novih (dodatnih) investicijah ter pomoč pri oblikovanju dobaviteljskih mrež med domačimi podjetji in 
tujimi investitorji.

Dejavnost: Izboljšanje ponudbe stavbnih zemljišč za industrijo

Ponudba in dostopnost stavbnih zemljišč za industrijo bo srednjeročno ena največjih vstopnih ovir za nove TNI. 
Težave nastopijo tako pri obstoječih kakor tudi pri novih industrijskih zemljiščih. Obstoječa industrijska zemljišča 
in objekti, ki ne služijo svojemu namenu, imajo pogosto neustrezno infrastrukturo, nerazrešeno ekološko 
problematiko in lastniški status ter nedefinirane možnosti za širitev območja. Za industrijo se nameni zelo malo na 
novo vzpostavljenih stavbnih zemljišč. AGPTI bo vzdrževala bazo podatkov o zemljiščih in zgradbah, ki so na voljo 
na trgu ter nudila svetovalne storitve in pomoč investitoijem pri iskanju razpoložljivih zemljišč na različnih 
lokacijah v Sloveniji, prav tako pa bo nudila strokovno pomoč upravljavcem industrijskih con.

Dejavnost: Trženje Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije

Odločitveni proces investitola je zaradi nepopolnosti informacij odvisen predvsem od impulzov, ki prihajajo iz 
ožjega in širšega okolja. Prav zaradi tega je promocija podobe države kot lokacije za tuje neposredne investicije 
pomembna aktivnost pridobivanja tujih investicij, saj le-ta oblikuje podlago, ki pomaga prepričati možne tuje 
vlagatelje, da je država dobra lokacija za investiranje. Izoblikovanje podobe je posebej koristno, če so razmere v 
državi boljše, kot je njena percepcija v državi, od koder prihaja investitor, oziroma, če prihaja do pozitivnih 
sprememb v politikah spodbujanja tujih neposrednih investicij in investicijski klimi. V procesu izgradnje imidža je 
potrebno v prvi vrsti identificirati percepcije potencialnih investitoijev in na osnovi tega določiti cilje promocije 
podobe. Osrednja tržna sporočila, ki sledijo ciljem podobe, morajo upoštevati specifične/sektorske konkurenčne 
prednosti države. Čeprav je glavni generator novih investicij skladnost karakteristik lokacije s potrebami in željami 
investitorjev, pa na končno odločitev lahko v določeni meri vpliva tudi promocijska agencija. Pridobivanje tujih 
investicij z neposrednim trženjem je najbolj učinkovit način za vzpostavljanje stika s potencialnimi novimi 
investitoiji, saj gre za neposreden in investitoiju prilagojen pristop.

Dejavnost: Sistemske rešitve za povečanje konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije

Med prednostne naloge Agencije sodi priprava oziroma sodelovanje pri iskanju in realizaciji sistemskih rešitev na 
področju TNI, ki so definirane z vladnim program spodbujanja TNI za obdobje 2001 do 2004. Dejavnost zajema
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izvajanje programa dodeljevanja finančnih spodbud, evidentiranje administrativnih ovir za investicije in oblikovanje 
predlogov za povečanje konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za TNI.

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

Neprepoznavnost Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije
Nizka realizacija neposrednih tujih investicij glede na začetno povpraševanje 
Nedostopnost in premajhna razpoložljivost mednarodno konkurenčnih industrijskih stavbnih zemljišč za 
tuje investitorje
Neustrezen konkurenčni položaj Slovenije kot lokacije za TNI

3. Obrazložitev projektový okviru proračunske postavke

Projekti dejavnosti Storitve za tuje investitorje

Projekt: Svetovalne storitve za tuje investitorje

AGPTI vsakodnevno komunicira s tujimi investitorji, ki se obračajo nanjo z željo po določenih informacijah s 
. področja investiranja v Sloveniji. V ta namen AGPTI pripravlja informacijska gradiva, analize in študije za 
specifična povpraševanja potencialnih investitorjev, organizira obiske potencialnih investitorjev v Sloveniji in jih 
poveže z ustreznimi institucijami na lokalni ravni. Svetovalne storitve so organizirane projektno in so prilagojene 
posameznemu tujemu investitorju.

Projekt: Obnavljanje baze informacij za tuje investitorje

AGPTI redno vzdržuje in obnavlja obsežno informacijsko bazo v angleškem jeziku za posredovanje informacij 
tujim investitorjem, enkrat letno pa se baza generalno pregleda in spremeni. Baza vključuje splošne informacije o 
Sloveniji, kakor tudi specifične podatke o zakonodaji, administrativnem okvirju, davkih, faktorskih stroških in 
podobno. Bazo informacij je potrebno stalno ažurirati ter prilagajati in nadgrajevati novim zahtevam.

Projekt: Internetni servis za potencialne tuje investitorje in nadgradnja

Od začetka leta 1997 ima AGPTI vzpostavljeno tudi domačo stran na internetu, na kateri posreduje vse bistvene 
informacije s področja spodbujanja investicij. Komunikacija s tujimi investitorji preko interneta postaja vse bolj 
pomembna, domača stran agencije pa postaja vse bolj orodje za zagotavljanje storitev potencialnim tujim 
investitorjem. Hkrati internetna stran prispeva k izboljšanju prepoznavnosti Slovenije kot lokacije za tuje 
neposredne investicije.

Projekt: Storitve za obstoječe investitorje

Glede na to, daje kar 50% novih investicij posledica investiranja že obstoječih tujih investitorjev, je pomembna 
naloga Agencije tudi vzdrževanje stikov z že obstoječimi tujimi investitorji in pomoč pri njihovem nadaljnjem 
razvoju. Tako kot storitve za nove investitorje so tudi storitve za obstoječe investitorje organizirane projektno, po 
posameznem investitorju.

Projekti dejavnosti Izboljšanje ponudbe stavbnih zemljišč za industrijo

Projekt: Vzdrževanje baze razpoložljivih stavbnih zemljišč

V okviru aktivnosti izboljšanja ponudbe zemljišč za industrijo se enkrat letno podrobno pregleda in nadgradi 
obstoječa baza razpoložljivih lokacij ter se izvede aktivnosti za pridobitev novih lokacij.

Projekt: Svetovalne storitve na področju pridobivanja zemljišč in izgradnje objektov

Svetovalne storitve na področju pridobivanja zemljišč in izgradnje objektov bi prinesle visoko dodano vrednost 
glede na to, da prav to področje predstavlja eno najresnejših ovir pri izbiri Slovenije kot lokacije za tuje investicije. 
Storitve so projektno zasnovane, prilagojene posameznemu investitorju.

Projekt: Izobraževanje za pripravo industrijskih con oziroma zemljišč

Organiziranje izobraževanja na temo priprave industrijskih con oziroma stavbnih zemljišč v posameznih regijah v 
smislu vzpostavitve mednarodno primerljiv lokacij, ki so v skladu s standardi in pričakovanji tujih investitorjev.

Projekt: Analiza regij z vidika privlačnosti za tuje neposredne investicije

V okviru tega projekta bo AGPTI pripravila analizo regij z vidika privlačnosti regije za neposredne tuje investicije 
in identifikacije bistvenih pomanjkljivosti.

Projekt: Priprava promocijskih gradiv industrijskih con

V letu 2003 je AGPTI sodelovala in finančno podprla izdelavo promocijskih gradiv za trženje šestih industrijskih 
con. Cilj Agencije je pripraviti promocijsko gradivo za dve industrijski coni v vsaki regiji (oziroma tri v manj 
razvitih regijah), ki so primerne za tuje investicije.
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Projekti dejavnosti Trženje Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije

Projekt: Aktivno sodelovanje na investicijskih sejmih in konferencah

Promocija Slovenije na specializiranih investicijskih konferencah, ki so namenjene ciljnim podjetjem, ter srečanje in 
izmenjava izkušenj med sorodnimi organizacijami v drugih državah.

Projekt: Oglaševanje Slovenije kot lokacije za tuje investicije

Zaradi omejenih finančnih sredstev in relativno posrednih učinkov morajo biti orodja za promocijo podobe 
Slovenije kot lokacije za TNI v pretežni meri vezana na ciljne skupine/sektorje. Osredotočili se bomo predvsem na 
brezplačne možnosti plasmaja poslovnih sporočil.

S
Projekt: Organiziranje investicijskih konferenc za potencialne tuje investitoije

AGPTI bo za potencialne tuje investitoije na ciljnih trgih pripravila konference, kjer jim bo predstavila informacije 
in možnosti za investiranje v Sloveniji. Izvedba projektov je odvisna od možnosti pridobitve partneija na lokalnem 
trgu, ki bo konference sofinanciral in prevzel del organizacije.

Projekt: Izdelava promocijskih gradiv

AGPTI bo pripravila tiskana promocijska gradiva v večih jezikovnih različicah in izdala novi številki biltena v 
elektronski obliki, ki jih bo uporabila pri neposrednem trženju, kot informativno gradivo za nastope na 
investicijskih sejmih, konferencah in seminarjih, kot informativno podporo za delo ekonomskih svetnikov na DKP- 
jih RS, ipd.

Projekti dejavnosti Sistemske rešitve za “povečanje konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za tuje neposredne 
investicije

Projekt: Izdelava analiz in raziskav

AGPTI bo sodelovala pri vsakoletni raziskavi mednarodne konkurenčnosti Slovenije in bo opravila anketo o motivih 
in ovirah za investicije.

Projekt: Implementacija sistema nepovratnih finančnih spodbud za investicije

AGPTI bo sodelovala pri izvajanju sistema nepovratnih spodbud (oblikovanje predlogov izboljšav, svetovanje 
podjetjem, ocenjevanje projektov) in izdelala analizo učinkovitosti finančnih spodbud za investicije v preteklem 
letu.

4. Planirani indikatorji

Indikatoiji dejavnosti Storitve za tuje investitorje

Indikator 1: Povprečni odzivni čas na povpraševanje po informaciji in število povpraševanj na mesec. Pričakovan 
rezultat: Uveljavitev Agencije kot verodostojne svetovalne institucije za investitorje v vseh fazah investicijskega 
projekta.

Indikator 2: Število in obseg novih vnosov v bazo. Pričakovan rezultat: Vzpostaviti primemo bazo, s pomočjo katere 

AGPTI hitro in ažurno oskrbi potencialne tuje investitoije s potrebnimi informacijam

Indikator 3: Število prenovljenih in dodanih internetnih strani. Meijenje povečanja obiskov domače strani v 
korelaciji s povečanim povpraševanjem. Posebne storitve za redne uporabnike. Pričakovan rezultat: Vzpostaviti 
sodoben internet portal, ki bo v skladu z novo celostno podobo Agencije in bo primerljiv z domačimi stranmi v 
svetu najbolj uveljavljenih agencij za spodbujanje tujih investicij.

Indikator 4: Obseg svetovalnega dela že obstoječim podjetjem v večinski tuji lasti. Število promocijskih aktivnosti. 
Pričakovan rezultat: Pridobiti vsaj eno novo investicijo letno kot posledica reinvestiranja obstoječih tujih podjetij.

Indikatorji dejavnosti Izboljšanje ponudbe stavbnih zemljišč za industrijo

Indikator 1: Število novih vnosov v bazo. Število sprejetih lokacij iz baze s strani tujih investitoijev. Pričakovan 

rezultat: Izbor vsaj treh lokacij s strani tujih investitorjev na leto, kot primernih za implementacijo investicijskega 
projekta.

Indikator 2: Število projektov, pri katerih sodeluje AGPTI kot svetovalec pri izbiri lokacije in izgradnji objekta. 

Pričakovan rezultat: Ponudba vsaj dveh lokacij vsakemu potencialnemu investitoiju, ki se na AGPTI obme po 
pomoč.

Indikator 3: Število mednarodno konkurenčnih industrijskih con. Pričakovan rezultat: Najmanj ena industrijska cona 

v vsaki regiji, ki bo mednarodno konkurenčna.
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Indikator 4: Izdelava analiz dveh regij na leto. Pričakovani rezultat: Priprava dveh analiz, ki bodo dobra podlaga za 
nadaljnje korake v smislu povečanja konkurenčnosti regije z vidika tujih neposrednih investicij.

Indikator 5: Število izdelanih promocijskih letakov za industrijske cone. Pričakovan rezultat: Izdelati od tri do pet 

promocijskih letakov.

Indikatoiji dejavnost Trženje Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije

Indikator 1: Število podjetij, ki se udeleži investicijskih konferenc, in zahteva informacije o Sloveniji kot lokaciji za 

TNI. Spremembe v procesu pridobivanja tujih investitoijev kot posledica pridobljenih informacij s strani sorodnih 
institucij. Pričakovan rezultat: Povečanje povpraševanja po Sloveniji kot lokaciji za neposredne tuje investicije.

Indikator 2: Število oglasov, člankov in intervjujev v domačih in tujih medijih.

Indikator 3: Število konferenc oziroma seminarjev, ki jih bo AGPTI organizirala. Pričakovan rezultat: Povečanje 
števila povpraševanj in obiskov potencialnih tujih investitoijev iz teh državah.

Indikator 4: Število promocijskih gradiv in njihova naklada. Pričakovan rezultat: Za obdobje 2004 - 2005 je 

■ predvidena izdelava, tisk in ponatis prospektov v angleščini (5000 izvodov), nemščini (3000 izvodov) in italijanščini 
(3000 izvodov), obsežnejše brošure v nemščini (5000 izvodov) in izdelava dveh številk biltena na leto (elektronska 
oblika).

Indikatorji dejavnosti Sistemske rešitve za povečanje konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za tuje neposredne 
investicije

Indikator 1: Izdelane analize in raziskave. Uvrstitev Slovenije na referenčne mednarodne lestvice lokacij za tuje 
investicije. Pričakovan rezultat: Priprava analitičnih osnov za delo AGPTI.

Indikator 2: Povečanje števila kvalitetnih investicijskih projektov, ki se bodo prijavljala na naslednje razpise za 
podeljevanje finančnih spodbud za investicije. Pričakovan rezultat: Mednarodno primerljiv in konkurenčen sistem 
nepovratnih finančnih spodbud za investicije.

1548 - Spodbujanje internacionalizacije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti:

pospeševanje internacionalizacije slovenskih podjetij
- zmanjšanje stroškovnega praga za nove vstope na tuje trge

pomoč slovenskim izvoznikom pri pridobivanju informacij o tujih trgih
večja prepoznavnost slovenskih proizvodov med tujimi kupci,
večja diverzifikacija slovenskega izvoza.
Informacijske storitve za tuje kupce

§ Servis IZVOZNO OKNO združuje informacije, ki jih izvoznik potrebuje za lažje odločanje na tujih trgih. 
Predstavljal bo odskočni portal za nadaljevanje iskanj po tujih in drugih slovenskih ponudnikih izvoznih informacij. 
Prav tako bo predstavljal pregledno, obširno, lahko dostopno in kvalitetno zbirko informacij, podatkov in storitev z 
najrazličnejših področij zunanje trgovine.

§ Vzpostavljen je bil sistem zbiranja informacij, ki poleg zaposlenih na AGPTI za gospodarsko promocijo in tuje 
investicije, ter nekaterih sodelavcev iz Ministrstva za gospodarstvo, zaradi omejenih človeških virov zajema tudi 
mrežo zunanjih sodelavcev, ki dobro poznajo poslovna okolja v posameznih državah.

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

Iz podatkov raziskave o potrebah slovenskih podjetij po zunanjetrgovinskih informacijah, ki jih potrebujejo za 
nastop na tujih trgih, ter težav, s katerimi se pri tem srečujejo so izhodišča za pomoč pri pospeševanju 
internacionalizacije sledeča:

nizek nivo znanja o načinih pridobivanja zunanjetrgovinskih informacij
uporaba interneta kot vira informacij je slaba, čeprav se podjetja zavedajo pomembnosti tega vira, 
problem, da so podatki na internetu običajno presplošni in neažurni
iskanje podatkov dolgo traja (zagotoviti podjetjem pomoč pri iskanju virov - koristni naslovi) 
zagotoviti podjetjem podatke iz nekaterih plačljivih in prostih baz (sejmi, tržni pregledi, predpisi, podatki o 
potencialnih kupcih in poslovnih partnerjih, carine...)

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekt - Nadgrajevanje sistema zbiranja informacij:
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Nadaljevali bomo z nadgradnjo vzpostavljenega sistema zbiranja in posredovanja informacij o posameznih trgih in 
poslovnih priložnostih v sodelovanju s sorodnimi organizacijami za spodbujanje izvoza (Slovenska izvozna družba, 
Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovenska tiskovna agencija idr.), ter s pomočjo zunanjih sodelavcev.

Projekt - Izboljšanje posredovanja informacij o izbranih ciljnih trgih slovenskim podjetjem. Na podlagi rezultatov 
pridobljenih z raziskavo potreb slovenskih podjetji in sprotnega spremljanja statistike zadetkov bomo dopolnjevali 
vsebine zunanjetrgovinskih informacij.

Nadgrajevali bomo sistem posredovanja informacij slovenskim podjetjem o tujih poslovnih okoljih. Posebej se 
bomo osredotočili na zbiranje in posredovanje konkretnih poslovnih priložnosti, ter na svetovanje podjetjem.

Informacijske storitve za tuje kupce:

Informacijske storitve za tuje kupce zajemajo nudenje celovitih informacij o Sloveniji tujemu poslovnemu okolju s 
poudarkom na informiranju potencialnih tujih kupcev. Informiranje zajema nudenje splošnih informacij o Sloveniji 
in poslovnem okolju, izdelavo in ažuriranje poslovnega direktorija slovenskih izvoznikov, predstavitev sektorjev in 
grozdov, odgovarjanje na povpraševanja tujih podjetij, aktivnosti na tujih trgih s predstavitvijo slovenskega 

- gospodarstva in potencialnih slovenskih dobaviteljev in organizacijo obiskov potencialnih tujih kupcev v Sloveniji.

4. Planirani indikatorji

Planirani indikatoiji:

Nadgrajevanje sistema zbiranja informacij:
Število zadetkov/državo (Povečanje učinkovitosti zbiranja in posredovanja zunanjetrgovinskih informacij); 
Število držav, urednikov, dopisnikov in zunanjih organizacij;
Čas potreben za zbiranje in posredovanje zunanjetrgovinskih informacij.

Izboljšanje posredovanja informacij slovenskim podjetjem:
Število pridobljenih in posredovanih informacij;

Pogostost uporabljanja spletnega portala;
Število stalnih uporabnikov;
Število podjetij, ki zaprosijo za svetovanje

število sklenjenih poslov kot rezultat pridobljenih informacij

Informacijske storitve za tuje kupce:

stalno ažuriranje in nadgradnja spletne strani Sloveniapartner z infomacijami o poslovnem okolju Slovenije 
v angleškem jeziku

- osvežitev in nadgradnja poslovnega registra slovenskih izvoznikov
število in hitrost posredovanih informacij
število tuj ih podj etij, ki se odzovej o s povpraševanj em
število izdelanih programov obiskov tujih kupcev
sklepanje novih poslov med tujim podjetjem kot iskalcem in slovenskim podjetjem, ki smo ga predlagali

A - Bilanca odhodkov

14012106 - Tržni nadzor (cene in kakovost)

1. Opis podprograma

Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nadzor nekaj manj kot 20 zakonov in več kot 50 podzakonskih 
predpisov, ki urejajo odnose na trgu.

Pomembna dejavnost so tudi predpristopne aktivnosti v zvezi s prilagajanjem tehnične zakonodaje evropski. Glavna 
naloga je izvajanje sistema učinkovitega nadzora blaga za trgu.

Pričakujemo pa, da se bodo v 1. 2005 pojavile nove naloge v zvezi z nadzorom notranjega trga, ki bodo izvirale iz 
polnopravnega članstva Slovenije v Evropski skupnosti.

2. Pravne podlage

Izmed zgoraj navedenih zakonov je Tržni inšpektorat RS pristojen za izvajanje določil naslednjih zakonov: Zakon o 
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ter podzakonski predpisi, Zakon o splošni varnosti 
proizvodov, Zakon o trgovini s podzakonskimi predpisi, Obrtni zakon, Zakon o varstvu konkurence, Zakon o 

poročevalec, št. 83/VIII 2868 13. oktober2003



varstvu potrošnikov, Zakon o gostinstvu, Zakon o meroslovju, Zakon o društvih, Zakon o avtorski in sorodnih 
pravicah, Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti, Zakon o preprečevanju dela na 
črno, Zakon o potrošniških kreditih, Zakon o bančništvu, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o pospeševanju 
turizma, Zakon o igrah na srečo, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o gorskih 
vodnikih, Zakon o športu, energetski zakon, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o gradbenih proizvodih, Zakon o 
kontroli cen, Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter 
snovi, ki prihajajo v stik z živili, Zakon o eksplozivih, Zakon o davku na dodano vrednost.

V luči prilagajanja zakonodaji Evropske skupnosti ter prevzema pravnega reda Evropske skupnosti je Tržni 
inšpektorat pristojen tudi za izvajanje nekaterih direktiv novega pristopa, in sicer. Zakon o splošni varnosti, Odredba 
o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, Pravilnik enostavnih tlačnih 
posodah, Pravilnik o elektromagnetni združljivosti, Odredba o osebni varovalni opremi, Odredba o varnosti 
strojev,Pravilnik o plinskih napravah in nekateri drugi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj Tržnega inšpektorata Republike Slovenije temelji na učinkovitem in kakovostnem sistemu nadzora 
' trga, ki se izvaja v skladu s pristojnostmi organa ter pristopi, ki se uveljavljajo na področju nadzora notranjega trga v 

luči vključevanja Republike Slovenije v Evropsko skupnost.

V 1. 2005 želimo še okrepiti sodelovanje s sorodnimi institucijami v Evropski skupnosti, z namenom zagotoviti 
delovanje Tržnega inšpektorata RS s smernicami in priporčili ter predvsem predpisi, ki bodo veljali za celotno 
območje Evropske skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Tudi v 1. 2005 bodo glavni izvedbeni cilji podprograma temeljili na sistematičnem nadzoru trga, v skladu z letnim 
načrtom dela. Pri pripravi načrta dela bo zagotovo eden izmed glavnih kriterijev članstvo Slovenije v Evropski 
skupnosti. Glede na nove naloge in projekte, ki se bodo pojavili iz tega naslova bo potrebno lemi načrt dela 
prilagoditi razvoju na področju tržnega nadzora.

V skladu z izvajanjem nadzora na podlagi direktiv novega pristopa se bodo že v 1.2004 pojavile nove naloge, za kar 
bo potrebno zagotoviti zadostna proračunska sredstva, z namenom zagotoviti tržni nadzor na nivoju kakovosti in 
učinkovitosti ostalih držav članic Evropske skupnosti.

1871 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki so v neposredni povezavi s PP 1871 - Plače, so neposredno izvajanje inšpekcijskega nadzorstva na 
področjih, na katerih je pristojen Tržni inšpektorat RS.

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena za:

osnovne plače zaposlenih,
druge osebne prejemke zaposlenih, 
povračila stroškov v zvezi z delom.

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

Pri načrtovanju sredstev za plače, druge osebne prejemke, prispevke in davke delodajalca za leto smo izhajali iz 
Navodil za načrtovanje sredstev za plače v letu 2004 in 2005, ki temeljijo na novem načinu določanja in obračuna 
plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št 56/02 in 72/03) in Kolektivno 
pogodbo za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/91, 34/93, 3/98, 39/99 in 99/01) ter z Dogovorom o 
višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za lemi dopust (Uradni list RS, št.73/03).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 1871 - Plače se zagotavljajo sredstva za opravljanje neposrednega inšpekcijskega 
nadzorstva, prav tako pa potekajo projekti v povezavi s prevzemom evropskega pravnega reda, predvsem tehnične 
zakonodaje v nacionalni pravni red. Med najpomembnejšimi so programi v okviru Phara, izpostavimo lahko 
predvsem Twinning programe ter sodelovanje v npr. TAIEX shemi. Drugi projekti, ki potekajo v tem okviru so 
Trapex, Rapex, sodelovanje v sistemin ADCO, ICSMS.

4. Planirani indikatorji

Glede uspešnosti delovanja organa v neposredni povezavi s to proračunsko postavko lahko govorimo o dveh 
različnih področjih, in sicer:
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1763 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pričakujemo, da bo nivo oz. razrez porabe sredstev v okviru dejavnosti, ki so v neposredni povezavi s PP 1763 - 
Materialni stroški ostal enak kot za 1.2004.

Glavni, obstoječi stroški bodo posledično ostali nespremenjeni, predvidevamo pa, da se bodo v skladu z prevzemom 
novih del in nalog pojavili dodatni stroški. V mislih imamo predvsem izvajanje nalog v okviru projektnih skupin, ki 
delujejo na področju notranjega nadzora trga v Evropski skupnosti.

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

Izračuni temeljijo na številu organizacijskih enot in izpostav, kjer skušamo s čim večjo razpršenostjo približati 
delovanje Tržnega inšpektorata državljanom ter zagotoviti čim lažji dostop potrošnikov do pisarn Tržnega 
inšpektorata RS. V nadaljevanju temeljijo izračuni na številu zaposlenih delavcev, na projektih, v katerih sodeluje 
Tržni inšpektorat v Sloveniji in tujini in na načrtu letnega programa dela, kjer sta predvidena obseg in širina del in 
nalog, kijih bodo delavci Tržnega inšpektorata RS izvajali v 1.2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 1763 - Materialni stroški potekajo projekti v povezavi s prevzemom evropskega 
pravnega reda, predvsem tehnične zakonodaje v nacionalni pravni red. Tudi v 1. 2005 nameravamo nadaljevati s 
sodelovanjem v projektih kot so Trapex, Rapex, ADCO, ICSMS. Med glavne stroške, ki nastopajo v povezavi s 
temi projekti sodijo stroški izobraževanj in usposabljanj ter s tem povezani potni stroški, predvsem za usposabljanje 
v tujini.

Med precejšnje stroške tako v povezavi z dejavnostjo EU, kot tudi v povezavi z vsakodnevnim nadzorom trga sodi 
nakup strokovne literature.

V1. 2005 želimo vzpostaviti t. i. register pravnih oseb, ki bo namenjen izključno tržnim inšpektoijem in iz katerega 
bo razvidna celotna zgodovina obravnave posameznega gospodarskega subjekta s strani Tržnega inšpektorata. Na 
tak način bomo vzpostavili večji nadzor, zagotovili večjo učinkovitost delovanja inšpekcijske službe in pripomogli k 
še večjemu poenotenju in usklajenosti tržnih inšpektoijev.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost zastavljenih nalog merimo v povezavi z drugimi proračunskimi postavkami, v okviru katerih potekajo 
tudi drugi projekti.

Kar zadeva učinkovito izvajanje inšpekcijskega nadzorstva se enkrat letno pripravi poročilo o delu za preteklo leto, 
iz katerega so razvidni numerični kazalci glede opravljenih pregledov in izrečenih kazni. Slednja dva skupno tvorita 
zelo pomemben pokazatelj uspešnost dela Tržnega inšpektorata RS. Večje spoštovanje zakonskih predpisov in 
določil iz pristojnosti Tržnega inšpektorata RS na območju celotne Slovenije pa je zagotovo ključni pokazatelj 
uspešnosti dela organa.

1571 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Neposredno navezujoč na PP 1571 - Investicije potekajo dejavnosti v okviru neposrednega inšpekcijskega nadzora 
ter dejavnosti v luči prevzema novega pravnega reda Evropske skupnosti, predvsem prevzem iz izvajanje 
zakonodaje s področja direktiv novega pristopa, ki vključuje tako neposredni inšpekcijski nadzor, kot tudi 
sodelovanje v projektih preko organizacij Evropske skupnosti (Trapex, Rapex, ADCO, ICSMS, Twinning)z 
namenom izboljšati obstoječi način inšpekcijskega dela v skladu s priporočili in merili, ki za to področje veljajo v 
Evropski skupnosti.

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

V kolikor se bo razvoj strojne in programske informacijske opreme tudi v bodoče nadaljeval s takšno hitrostjo, kot 
do sedaj, predvidevamo, da bomo morali v letu 2005 zamenjati 50 obstoječih računalnikov z novimi zaradi njihove 
zastarelosti (v uporabi so od leta 1999). V skladu z zastavljenimi cilji Tržnega inšpektorata RS, opredeljenimi v 
Osnutku izgradnje komunikacijskega in informacijskega sistema Tržnega inšpektorata RS iz julija 2002, kjer smo si 
zastavili za končni cilj opremiti tržne inšpektoije z informacijsko opremo, ki bo omogočala delo tudi na terenu. Zato 
planiramo v letu 2005 obstoječe računalnike (ki bodo takrat zastareli) zamenjati z novimi prenosnimi računalniki.

Poleg tega planiramo v letu 2005 za potrebe spremljanja zgodovine dogodkov pri pravnih osebah, pri katerih vršimo 
nadzor, vzpostaviti Register pravnih oseb. V tem registru bomo tako imeli vse podatke, pri katerih pravnih osebah 
smo opravili nadzor, kaj je nadzor obsegal in kakšni so bili izdani ukrepi.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Glavni projekt v okviru PP 1571 - Investicije bo prvi korak h končnemu cilju zagotovitve primerne opreme za 
terensko delo inšpektorja. Zastarelo opremo informacijske tehnologije bomo postopno začeli nadomeščati z novimi 
prenosnimi računalniki s pripadajočo opremo.

Drugi pomembnejši projekt v okviru te proračunske postavke je vzpostavitev Registra pravnih oseb, kar bo 
omogočalo pregledno delovanje Tržnega inšpektorata, ki bo gradil svojo bazo podatkov.

V. 2005 pa so predvidene tudi selitve na nekaterih enotah in izpostavah, kar verjetno pomeni, da bo potrebno 
zagotoviti primemo pisarniško opremo. Kljub težnji, da želimo zagotoviti potrošniku prijazno in dostopno upravo, 
se pojavljajo predlogi glede ukinitve določenih izpostav ter združitve z obstoječo organizacijsko enoto.

V okviru razpoložljivih kvot proračunskih sredstev pa bomo najprej pristopili k reševanju opremljenosti Tržnega 
inšpektorata RS z opremo informacijske tehnologije, predvsem z opremljenostjo z računalniki.

4. Planirani indikatorji

Kar zadeva učinkovito izvajanje inšpekcijskega nadzorstva se enkrat lemo pripravi poročilo o delu za preteklo leto, 
iz katerega so razvidni numerični kazalci glede opravljenih pregledov in izrečenih kazni. Slednja dva skupno tvorita 
zelo pomemben pokazatelj uspešnost dela Tržnega inšpektorata RS. Večje spoštovanje zakonskih predpisov in 
določil iz pristojnosti Tržnega inšpektorata RS na območju celome Slovenije pa je zagotovo ključni pokazatelj 
uspešnosti dela organa.

1775 - Analize vzorcev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 1775 - Analize tudi za 1. 2005 poteka predvsem v obliki 
vzorčenja proizvodov in testiranja odvzetih proizvodov, s ciljem zagotoviti varnost potrošnikov na območju 
Republike Slovenije ter v luči polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski skupnosti pomembno 
prispevati k varnosti potrošnikov na celotnem ozemlju EU. Pri tem imamo v mislih predvsem sodelovanje v 
sistemih oz. organizacijah za izmenjavo podatkov o nevarnih in pomanjkljivih proizvodih odkritih tako na drugih 
območjih EU, kot tudi na območju Republike Slovenije.

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

S projektom vzorčenja smo pričeli že v 1.2000 ter nadaljevali v naslednji letih.

V omenjenih letih je vzorčenje potekalo predvsem na področju električne varnosti in elektromagnetne združljivosti, 
v 1.2003 smo v projekt vključili tudi vzorčenje na področju nekaterih drugih direktiv novega pristopa.

Pri nadzoru dejanske skladnosti električne opreme po metodi vzorčenja je TIRS v letih 2000 in 2001 ugotovil, daje 
razmerje med skladno in neskladno električno opremo, ki se je že nahajala v prometu na slovenskem tržišču 54 proti 

' 46 %, da je med neskladnimi 26,1 % nevarnih in 3,6 % smrtno nevarnih proizvodov; podobne delne rezultate je 
TIRS dobil pri vzorčenju v letu 2003 do sredine julija.

Glavna naloga TIRS je tudi v 1. 2005 zagotoviti potrošnikom pravico kupovati in uporabljati samo vame ter 
podrejeno skladne proizvode, obveza poiskati neustrezne proizvode in z ukrepi, ki jih določajo veljavni predpisi, 
izločiti nevarne in smrtno nevarne proizvode iz prometa ter na ustrezen način obvestiti potrošnike o nevarnih in 
smrtno nevarnih proizvodih.

Pri proračunu za omenjeno področje za leto 2005 izhaja TIRS iz ugotovitev, pridobljenih na terenu v v preteklih 
letih, ko smo ugotavljali, da kroži po državi omejeno število različnih tipov in modelov električne opreme.

TIRS smatra, da je pri poglobljeni uporabi kriterijev za vzorčenje ter z upoštevanjem podatkov iz informacijskega 
sistema TRAPEX (po včlanitvi v EU sistem RAPEX) za nevarne proizvode in sistema ICSMS za vse vzorce kot 
tudi, da se z dajanjem električne opreme na trg ukvarja končno število pravnih oseb z dobavo iz centralnega 
skladišča firme, daje okvirno število vzorcev, kijih TIRS lahko realno procesira v koledarskem letu, med 160 in 
180 vzorci oz. odvzem vzorcev glede na dejansko stanje na trgu.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razrez potrebnih sredstev po posameznih direktivah za 1. 2005:

1. LVD in EMC, Nizkonapetostna direktiva in Direktiva o Elektromagnetni združljivosti, 40.000.000 SIT

2. GPSD, Zakon o splošni varnosti proizvodov, 5.000.000 SIT
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3. MD, Direktiva o strojih, 20.000.000 SIT

4. OVO, Direktiva o osebni varovalni opremi, 5.000.000 SIT

5. Direktiva o plinskih napravah, 5.000.000 SIT

Projekti vzorčenja v okviru te proračunske postavke bodo podrobneje določeni takrat, ko bodo znani rezultati 
vzorčenja iz 1.2003 in definirani cilji za vzorčenje za leto 2004 in ko bodo za vzorčenje za leto 2005 znani vsaj delni 
rezultati tega projekta po posameznih direktivah.

V primeru, da Tržni inšpektorat RS v proračunskem 1. 2005 ne bo pridobil dodatnih sredstev za namen vzorčenja, 
realizacija navedenih projektov v celoti ne bo možna.

4. Planirani indikatorji

Pričakujemo, da bo - glede na izdelane kriterije vzorčenja - glavni indikator uspešnosti projekta v 1. 2005 št 
neustreznih oz. nevarnih proizvodov na trgu ter izvajanje ustreznih ukrepov pri odkritju takih proizvodov.

Glede na dejstvo, da bo Slovenija postala v tem letu polnopravna članica EU, pričakujemo, da bo potrebno v tem 
lem tudi okrepiti tržni nadzor na obmejnih območjih, kjer imamo v mislih predvsem Luko Koper. Tržni inšpektorat 
bo v skladu z veljavnimi predpisi vzpostavil nadzor nad proizvodi tretjih držav, ki vstopajo na območje notranjega 
trga celotne EU.

Kot glavni indikator uspešnosti na tem področji bo gotovo na prvem mestu učinkovit nadzor, v smislu odkrivanja 
nevarnih/neskladnih proizvodov in izvajanje ustreznih ukrepov glede na veljavne predpise.

A - Bilanca odhodkov

14012108 - Zaščita intelektualne lastnine

1. Opis podprograma

V slovenski razvojni strategiji je med drugimi inštrumenti za spodbujanje gospodarskega napredka predviden tudi 
sistem za zagotavljanje kakovostne ravni varstva intelektualne lastnine in aktualno informiranje podjetniške sfere o 
stanju tehnike in pravic industrijske lastnine.

Ta strateški razvojni cilj v okviru sistema državne uprave uveljavlja na Ministrstvu za gospodarstvo Urad Republike 
Slovenije za intelektualno lastnino predvsem s pravočasnim in kakovostnim priznavanjem in podeljevanjem pravic 
industrijske lastnine in s planiranjem ter uveljavljanjem izpopolnitev celotnega sistema varstva intelektualne lastnine 
v Republiki Sloveniji.

2. Pravne podlage

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja pridobivanje in 
varstvo pravic industrijske lastnine ter skrbi za nadzor nad kolektivnimi avtorskimi organizacijami predvsem na 
podlagi dveh slovenskih zakonov: Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št.45/01) in Zakona o avtorski in 
sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, v nadaljevanju ZASP). Poleg tega Urad neposredno izvaja naloge, ki 
izhajajo iz vrste mednarodnih pravnih aktov, katerih podpisnica oziroma članica je Republika Slovenija: Konvencija 
o ustanovitvi svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) (Uradni list SFRJ-MP, št. 31/72 in 4/86), 
Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/74 in 7/86), Nicejski aranžma o 
mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74), 
Locamski aranžma o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74), 
Madridski sporazum o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/74, v nadaljevanju Madridski 
sporazum), Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS-MP, št. 21/97, 
v nadaljevanju Protokol k Madridskemu sporazumu), Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS- 
MP, št. 19/93, v nadaljevanju PCT pogodba), Budipeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita 
mikroorganizmov za postopek patentiranja (Uradni list RS-MP, št 21/97), Haški sporazum o mednarodnem 
depozitu industrijskih vzorcev in modelov - Haaški akt in dopolnilni akt (Uradni list RS-MP, št. 20/94), Nairobijska 
pogodba o varstvu olimpijskega simbola (Uradni list (iS-MP, št. 5/98), Bernska konvencija za varstvo književnih in 
umetniških del (Uradni list SFRJ-MP, št. 14/75 m 4/86), Konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev 
fonogramov in radiodifuznih organizacij (Uradni list RS-MP, št 8/96), Konvencija za varstvo proizvajalcev 
fonogramov pred nedovoljenim presnemavanjem njihovih fonogramov (Uradni list RS-MP, št 8/96), Sporazum o 
trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine v okviru svetovne trgovinske organizacije (Uradni list RS-MP, št. 
10/95), Sporazum o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno 
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organizacijo (Uradni list RS-MP, št. 15/93, v nadaljevanju Sporazum o sodelovanju) in Sporazum o izvajanju 
tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in 
Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS-MP, št. 2/94).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Urad uresničuje zastavljene cilje na zakonskih podlagah s tem, da izvaja sledeče dejavnosti:

1. Priznava pravice industrijske lastnine in omogoča vzdrževanje teh pravic na podlagi zakonov, mednarodnih 
sporazumov in pogodb.

2. Zagotavlja pogoje za spremljanje stanja, nadzor nad izvajanjem zakonov in oblikovanje politike na področju 
intelektualne lastnine.

3. Zagotavlja pogoje in izvaja naloge v zvezi z uveljavljanjem interesov RS s področja intelektualne lastnine na 
mednarodni ravni (EU, WIPO, WTO).

4. Zagotavlja informacijske storitve s področja pravic industrijske lastnine gospodarskim subjektom v RS, z 
namenom povečevanja njihove konkurenčnosti in poslovne uspešnosti.

5. Nadzoruje delovanje kolektivnih organizacij za uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Urad mora vsako leto voditi upravne postopke za pripad zadev v obsegu in po vrstah zadev, kot prikazuje statistika 
poslovanja preteklih let in narekujejo napovedi na podlagi ocene gospodarskih razmer za leta 2005 in 2006.

1595 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke za plače so namenjena plačam 50 redno zaposlenih na Uradu, ki zagotavljajo minimalno zasedbo 
sistemiziranih delovnih mest, da je Urad lahko funkcionalen v vseh svojih javnih funkcijah, določenih z zakoni s 
področja IL in drugimi zakoni, ki urejajo spremljanje pravic intelektualne lastnine in izvrševanje mednarodnih 
sporazumov in pogodb.

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

Makrofiskalni okviri za leto 2005.

1690 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se pokrivajo stroški Urada za podeljevanje in registracijo vseh pravic IL, za nadzor nad kolektivnimi 
organizacijami za uveljavljanje avtorskih pravic, za spremljanje stanja na področju IL v RS in po svetu, v 
mednarodnih organizacijah WIPO, EPO, EU ter uveljavljanje interesov RS v teh organizacijah, za aktivnosti 
priprave in prilagajanja pravnega reda s področja IL zahtevam EU in zaradi razvoja sistema varstva pravic IL v RS.

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

Program dela urada.

1977 - EPO -mednarodna donacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenska donacijska sredstva iz pristojbin za vzdrževanje patentov v letu 2004 po 
mednarodni pogodbi o razširitvi Evropske patentne konvencije, ki so bili podeljeni do 1.12.2002. Od takrat dalje je 
RS članica EPO in pridobiva na to postavko leto pristojbine za tisti del postopka podelitve evropskega patenta, ki se 
izvaja v RS. Sredstva so namenjena zlasti investicijam in vzdrževanju komunikacijske in informacijske 
infrastrukture za izvrševanje sprejemne funkcije za RS v sistemu Evropske patentne organizacije. Prihodki so 
odvisni od obnašanja prijaviteljev oziroma od pripada prijav za evropski patent.

1970 - WIPO Madrid - tuja donacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Madridski sporazum o mednarodni registraciji znamk (Uradni list RS - MP, št 9/92) in Protokol k Madridskemu 
sporazumu (Uradni list RS, št. 21/97) zagotavljata donacijo, iz katere se napaja postavka. Sredstva se uporabljajo za 
investicije v informacijsko infrastrukturo za izvajanje mednarodnih funkcij Urada in za tekoče stroške v zvezi z 
registracijo znamk po obeh mednarodnih pogodbah.
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143 - Informacijske storitve

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prihodki iz informacijskih storitev so namenjeni pokrivanju dela materialnih stroškov, ki jih ima Urad z izvajanjem 
javne funkcije ozaveščanja o pomenu intelektualne lastnine in z organiziranjem javnega dostopa do informacij o 
stanju pravic industrijske lastnine v RS.
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SPU/PU- IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Predlog sprememb Strukt. sprem, 
proračuna 2004

(2)

Predlog Strukt. predloga Indeks

(S)=(3)/(l)
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 

(D
proračuna 2005 

(3)
proračuna 2005

(4)

|21 |ministrstvo za || 29.177,398 j 100,00)1 1 26.014.247 1 J” 100,00| j 89,2^

'gospodarstvo

[2111 ji Ministrstvo za gospodarstvo || 27.083.2801 92,82ì I 23.828.522 j I 91.60ÌI 88,01

ÈJ EKONOMSKA IN FISKALNA 17.900 1 0,06| [ 18.651 1 1 0,0711” 104,2|
ADMINISTRACIJA

0205 Privatizaci ia in nadzor 17.900 0.06 18.651 0,07 1042

02052101 Program privatizacije in upravljanje z 
državnim premoženjem

17.900 0,06 18.651 0,07 1042

|03 1 ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNA POMOČ

352.500 1 üiir 368.22111 l.«|| 104,5|

0303 Mednarodna pomoč 352.500 121 368.221 1.42 104.5

03032101 Razvojna in humanitarna pomoč 352.500 1,21 368.221 1,42 104,5

|05 1 |ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 4.593.954 | 15,74|r 5.179.809 11 19,91|[” 112,8]

0504 Tehnološki razvoj 4.593.954 15.74 5.179.809 1Ì91 112.8

05042101 Programi pospeševanja tehnološkega 
razvoja gospodarstva

4.593.954 15,74 5.179.809 19,91 112,8

|09 1 PRAVOSODJE □ 6-7141 ».or 6.996 11 o,o3ir 1042|

0905 Odškodnine 6.714 0,02 6.996 0.03 104,2

09052101 Poprava krivic 6.714 0,02 6.996 0,03 1042

|12j PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 3.264.972 | u,i9ir 2.205.733 11 8,48|| 67,6|

ENERGETSKIH SUROVIN

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

1.104.000 3.78 1.104.000 424 100.0

12042101 Programi podpor na področju predelave 
in distribucije nafte in zemeljskega plina

1.104.000 3,78 1.104.000 424 100,0

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

2.160.972 7.41 1.101.733 4,24 51.0

12052105 Programi zapiranja premogovnikov 1.303.283 4,47 500.000 1,92 38,4

12052106 Programi zapiranja rudnikov 857.689 2,94 601.733 231 70,2

IllJ GOSPODARSTVO 1 16.813.1411 57,62| 1 14.116.997 1 P 54,27|r 84,0|

J401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 3.493.916 11,97 3.190.030 1226 913

14012101 Urejanje na področju gospodarstva 2.572.200 8,82 2245.472 8,63 873

14012102 Prilagajanje gospodarske zakonodaje 

pravnemu redu EU
94.925 0,33 94.925 036 100,0

14012103 Mednarodno sodelovanje in udeležba 420.041 1,44 425.533 1,64 1013

14012107 Nacionalni meroslovni sistem 406.750 1,39 424.100 1,63 104,3

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti

10.850.910 37,19 8.383.390 3223 773

14022101 Programi povečevanja konkurenčnosti 6.245.600 21,41 6.446.750 24,78 1032

14022102 Prestrukturiranje podjetij 3.000.000 10,28 0 0,00 0,0

14022103 Spodbujanje razvoja malega 

gospodarstva

1.605.310 5,50 1.936.640 7,44 120,6

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 
gostinstva

2.468.315 8.46 2.543.577 9,78 103,1

14032101 Spodbujanje razvoja turizma in 2.468.315 8,46 2.543.577 9,78 103,1
gostinstva
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO v tisoč tolarjih

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt predloga Indeks

SPU/PWPP/GPR/PPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 200S proračuna 2005
(D (2) (3) (4) (5)=(3)/(l)

|Mj PROSTORSKO PLANIRANJE IN n íir- 0,00 o| 1 o,oo|| 100,o|

STANOVANJSKA IZGRADNJA

1601 Prostorska politika in splošne administrativne 
zadeve

0 0,00 0 0,00 100,0

16012101 Gradbena regulativa in nadzor 0 0,00 0 0,00 100,0

I20 1 SOCIALNO VARSTVO 767.363 H 2.«ir 700.825 11 ?rr 913I

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 767.363 2,63 700.825 2.69 91,3

20032101 Socialno varstvo in odškodnine zaradi 
prestrukturiranja proizvodnje

767.363 2,63 700.825 2,69 913

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 1.266.736 II 434|F 1.231.291 11 4.73|| 97,2]

OBVEZNOSTI

2301 Blagovne rezerve 1.266.736 4.34 1231.291 4,73 97.2

23012101 Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih

rezerv
1.266.736 434 1.231.291 4,73 973

|2120 j |Urad RS za varstvo potrošnikov 1 117.894 II 0,40| n 120.993 1 1 ___ ¥ZiL_ 102,ö|

|2121 ||Üräd RS za varstvo konkurence || 123.508^ | 0,42| | 137.128 | | 0,53| | lll.Öj

|14 ||gospodarstvo 117.894 II 0,40|| 120.993 11 0,47|| 102,6]

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 117.894 0,40 120.993 0,47 102,6

14012105 Varstvo potrošnikov 117.894 0,40 120.993 0,47 102,6

|14 ||gospodarstvo ir 123.508 II 0.42|r 137.128 11 »•»ir 111,0]

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 123.508 0.42 137.128 0,53 111.Q

14012104 Varstvo konkurence 123.508 0,42 137.128 0,53 111,0

|2122 | Agencija RS za gospodarsko promocijo ir 246.313 II 034|r 258.862 1 r 1.00IL 105,lj

Slovenije in tuje investicija^

|14 ||gospodarstvo nr 246.313 H 0,84 1 258.862 11 i,ooir 1053]

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 246.313 0.84 258.862 1,00 105J

dejavnosti

14022106 Spodbujanje tujih investicij in 246.313 0,84 258.862 1,00 105,1

pospeševanje internacionalizacije

|2123 ||Tržni inšpektorat RS 1L 1.250.177 K- 4,28| E" 1.293.193 j 437|L 1033J

|14 Ugospodarstvo 1.250.177 II 4,28ir 1293.193 1 4,971 r 103/4]

1401 Ureianie in nadzor na področju gospodarstva 1.250.177 428 1.293.193 4.97 1034
14012106 Tržni nadzor (cene in kakovost) 1.250.177 438 1293.193 4,97 103,4

|2126 ||Urad RS za intelektualno lastnino 11 356.225 11 I32II 375.549 1 1
______

105,4]

|14 Ugospodarstvo 356.225 H 1,22| 1 375.549 11 i.44ir 1053]

1401 Ureianie in nadzor na področju gospodarstva 356.225 122 375.549 1.44 1053

14012108 Zaščita intelektualne lastnine 356.225 122 375.549 1,44 105,4
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SPU/PU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Račun finančnih terjatev in naložb

SPU/PUZPPP/GPR/PPR

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

(D (2) (3) (4)

Leto 2005

v tisoč tolarjih

Indeks

(5)=(3)/(l)

gostinstva

|21 ^MINISTRSTVO ZA
"“GOSPODARSTVO

946.9511|| 100,00^ 1“ 7.387.646 11 loo,oo^ r 780,2||

J
|2111 ^Ministrstvo za gospodarstvo |l 946.951 JI 100,00| 1 7.387.646 | | 100,00^ 1 780,2^

|05 1|ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ JL 25.500 H wir 2.000.000 1J 27,07) | -1
0504 Tehnološki razvoj 25.500 2,69 2.000.000 27,07

05042101 Programi pospeševanja tehnološkega 
razvoja gospodarstva

25.500 2,69 2.000.000 27,07 -

|09 |PRAVOSODJE II 21.000 II' 2^2ir »II o,oo|| o,o|

0905 ■ Odškodnine 21.000 2,22 0 0.00 0£

09052101 Poprava krivic 21.000 2,22 0 0,00 0,0

|14 ||gospodarstvo II 900.451 D 95,09| 1 5.387.646 | | 72,93|[ 598,3|

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti

900.451 95,09 4.637.646 62,78 515,0

14022102 Prestrukturiranje podjetij 871.951 92,08 4.137.646 56,01 474,5

14022103 Spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva

28.500 3,01 500.000 6,77 -

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 
gostinstva

0 0,00 750.000 10,15 :

14032101 Spodbujanje razvoja turizma in 0 0,00 750.000 10,15 -
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Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
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KAZALO

23 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

1. del
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1101 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1105 - Ribištvo

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2301 - Blagovne rezerve

2. del
2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

11012302 - Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU

11012303 - Mednarodno sodelovanje in promocija kmetijstva

11022301 - Ukrepi za stabilizacijo trga (tržno-cenovna politika)

r 11022302-Program razvoja podeželja
11022303 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11022304 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11022305 - Zemljiške operacije

11032301 - Delovanje služb in javnih zavodov

11032303 - Varstvo in registracija sort rastlin

11032304 - Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in raziskovanje

11032305 - Kakovost in nadzor

11032306 - Zmanjševanje škod v kmetijstvu

11042301 - Delovanje služb in javnih zavodov

11042302 - Program obnove, nege in varstva gozdov

11042303 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11042304 - Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu

11052301 - Program razvoja ribištva

2312 - Veterinarska uprava RS
11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

11032301 - Delovanje služb in javnih zavodov

11032302 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11032305 - Kakovost in nadzor

2314 - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

11032305 - Kakovost in nadzor

2318 - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

11022303 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

2321 - Fitosanitarna uprava RS
11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

11032302 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11032303 - Varstvo in registracija sort rastlin

prehrano

*
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1. del

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, kot področje porabe državnega proračuna obsega:

Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Ta program obsega izvajanje projektov, investicij in aktivnosti potrebnih 
za izvajanje nalog ministrstva in organov v sestavi: Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, 
Veterinarske uprave RS, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in Fitosanitarne uprave RS; izvajanje 
ukrepov podpor promocije kmetijskih proizvodov in živil; izvajanje denacionalizacije na področju svoje pristojnosti; 
izvajanje nalog in aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja in pristopnih aktivnosti za vključitev v EU; 
vzpostavitev potrebnih evidenc in njihovih povezav vključno z posodobitvijo evidentiranja rabe kmetijskih zemljišč; 
izvajanje harmonizacije predpisov s pravnim redom EU; zagotavljanje ustreznih analitičnih in strokovnih podlag za 
vodenje in izvajanje kmetijske politike ter sodelovanje v mednarodnih organizacijah.

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega: ukrepe za stabilizacijo trga (tržno cenovna politika). Obsega 
izvajanje ukrepov skupnih tržnih ureditev EU, katerih cilj je zagotavljati stabiliziranje kmetijskih trgov, povečanje 
konkurenčnosti in povečanje vloge tržnih mehanizmov; ukrepe prestrukturiranja kmetijstva in živilstva s katerimi se 
izboljšuje učinkovitost in konkurenčnost, zniževanje stroškov, izboljšuje velikostna, socioekonomska in proizvodna 
struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacija dejavnosti, oblikuje gospodarsko močnejša in razvojno 
perspektivnejša gospodarstva, ohranjav poseljenost podeželja, zagotavlja primeren dohodek za kmetije in 
podeželsko prebivalstvo nasploh, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva in živilstva; ukrepe slovenskega kmetijsko - 
okoljskega programa s ciljem zmanjševanja negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanja naravnih danosti, 
biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine (8 ukrepov), varovanje zavarovanih območij, 
varovanje okoljsko občutljivih območij, ohranjanje funkcionalne (kmetijske) sposobnosti območij z omejenimi 
možnostmi za kmetijstvo s ciljem ohranjanja trajne poseljenosti, ohranjanje zemljiški potencialov, naravne in 
kulturne dediščine ter ohranjanje oz. vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru; ukrepe razvoja podeželja, 
katerih osnovni namen je izboljšati ekonomski in socialni položaj prebivalcev na podeželju, vzpodbujati razvojne in 
zaposlitvene možnosti, podpirati zasebno podjetništvo, izboljšanje prometne, komunalne in socialne infrastrukture, 
izvajanje inovativnih razvojnih programov in o regionalnih razvojnih programov.

Program splošne storitve v kmetijstvu zajema različne upravne, strokovne, nadzorne in raziskovalne naloge na 
področju kmetijstva: vzpostavitev in izvajanje učinkovitega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo živil in krme 
(strategija vame hrane), financiranje javnih služb na področju kmetijstva in izvajanje nadzora nad njihovim 
delovanjem (kmetijska svetovalna služba, strokovne naloge na področju živinoreje, rastlinske proizvodnje in varstva 
rastlin, kontrola proizvodnje mleka, genske banke v kmetijstvu ipd.), financiranje delovanja Nacionalnega 
veterinarskega instituta Slovenije, uvajanje in izvajanje primerljivega nadzora kakovosti kmetijskih proizvodov in 
živil, uvajanje in izvajanje sistema registracije in označevanja posebnih kmetijskih proizvodov in živil, usposobitev 
organov in laboratorijev za nadzor kakovosti.

Gozdarstvo: zagotavljanje stabilne organizacije in delovanja javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije 
in Gozdarskem inštitutu Slovenije ter v oblila koncesij, zagotavljanje usposabljanja, izobraževanja in združevanja 
lastnikov gozdov zaradi zmanjševanja stroškov gospodarjenja z gozdovi v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije; zagotavljanje vlaganj v gozdove (obnove, nege in varstva gozdov, vzdrževanje in gradnja gozdnih cest), 
na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti; zagotavljanje ustrezne ravni raziskovalne in izobraževalne 
dejavnosti za področje gozdov in gozdarstva;

Ribištvo: Program obsega ukrepe in aktivnosti za ohranitev možnega obsega ribolova v slovenskem morju in odprtih 
vodah Jadrana ter obseg marikulture, ki ga omogočajo prostorske možnosti. Na področju sladkovodnega ribištva 
naravni viri omogočajo načrtovanje povečevanja vzreje in povečanje potrošnje na prebivalca, ki je do sedaj v 
primerjavi z državami Evrope med najnižjimi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja slovenskega kmetijstva (1993) 
Program reforme kmetijske politike 1999 - 2002 
Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000 - 2002 
Program razvoja gozdov (Uradni list RS, št. 17/96) 
Državni program za prevzem pravnega reda EU
Pristopna pogodba RS k EU
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Državni razvojni program
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št.54/00)
Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94.33/01)
Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02)
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št 45/01)
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št 30/93)
Zakon o morskem ribištvu(Uradni list RS, št 58/02) 
Enotni programski dokument 2004-2006.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Dolgoročni cilji programa reforme kmetijstva in živilstva:

stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti; 
ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine;
varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo;
trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva;
zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom; 
uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanje narave.

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

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1104 Gozdarstvo
1105 Ribištvo

1101 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega aktivnosti in investicije potrebne za ustrezno funkcioniranje ministrstva in organov v 
sestavi. Glavni program sestavlja več sklopov in sicer: sredstva, ki zagotavljajo nujne materialne stroške, plače in 
investicije; financiranje in pomoč živilsko predelovalni industriji pri promoviranju v svetu in predoru na tuje trge; 
Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Veterinarske uprave RS, Urada RS za varstvo in 
registracijo sort rastlin, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Urada za priznavanje označb kmetijskih 
pridelkov in živil, Inšpektorata RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, Uprave RS za varstvo rastlin 
in semenarstvo, sredstva za odškodnine za škodo divjadi, sredstva za izvajanje pritožb v denacionalizacijskih 
postopkih, sredstva namenjena za izvajanje aktivnosti na podeželju harmonizaciji, ter financiranju prevodov in 
ustrezne udeležbe strokovnih usposabljanj doma in v tujini, humanitarna pomoč. Izvajanje analitično-razvojnih 
nalog na področju kmetijstva, živilstva in razvoja podeželja v skladu z zahtevami EU. Vzpostavitev informacijskih 
sistemov za podporo dejavnosti, ki so predvidene kot potrebne v ukrepih prilagajanja EU in v zakonih, ki so bili v 
okviru teh ukrepov sprejeti ali v pripravi. V večini primerov gre za vzpostavitev in vzdrževanje registrov in evidenc, 
ki jih predvideva Zakon o kmetijstvu, nekaj pa tudi drugi zakoni tega področja. Izvajanje programa izobraževanja 
kadrov iz BiH pod vodstvom slovenskih strokovnjakov na področju kmetijstva in prehranske industrije. 
Usposabljanje delavcev MKGP in ARSKTRP doma in v tujini v skladu s sprejetimi programi izobraževanja. 
Uresničevanje dvostranskega sodelovanja z EU (pripravljalni sestanki in pogajanja za članstvo RS v EU, pogajanja 
o nadaljnji liberalizaciji trgovine s kmetijskimi in agroživilskimi proizvodi), harmonizacija predpisov s pravnim 
redom EU. Plačilo članarin 21 mednarodnim organizacijam. Izdelava okoljske ocene in presoje vplivov na okolje na 
podeželju.

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

Izboljšati in zagotavljati nemoteno delovanje ministrstva in organov v sestavi. Seznaniti državljane in državljanke z 
delovanjem in delovnim področjem ministrstva, ter s tem posredno omogočiti javnosti kontrolo nad njegovim 
delovanjem. Pomoč slovenski živilsko predelovalni industriji, njeni promociji v tujini in prodoru na tuje trge. 
Hitrejše dokončevanje denacionalizacijskih postopkov. Čimprejšnja harmonizacija in izvedbe predpisov, ki jih 
zahteva EU, tako izboljšati programe tako imenovanega preko mejnega sodelovanja z Avstrijo in Italijo in 
humanitarne pomoči tujini.

Spremljanje in analiza učinkov uveljavljenih ukrepov kmetijske politike v skladu z zahtevami pravnega reda EU; 
priprava strokovnih podlag za učinkovitejše načrtovanje kmetijske politike (v skladu z Državnim programom za 
prevzem pravnega reda EU in Programom razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002). 
Dolgoročni cilj je omogočiti, poenostaviti in pospešiti postopke, ki so z ukrepi prilagajanja EU predvideni ali že 
ustrezno zakonsko podprti z uporabo informacijske tehnologije. Dvig prehranske varnosti ter vzpostavitev kmetijske 
politike in politike prehranske industrije na nivo, primerljiv z državami EU, vzpostavitev mejnih inšpekcijske 
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fitosanitarne in veterinarske kontrole. Strateški cilji je realizacija obvez, ki izhajajo iz Državnega programa za 
prevzem pravne reda EU (april 2000), ki vodijo do polnopravnega članstva Slovenije v EU, izvajanje sporazumov o 
prosti trgovini (na področju kmetijstva) s 34 evropskimi državami, uveljavitev strateških interesov slovenskega 
kmetijstva v okviru novega kroga pogajanj za liberalizacijo trgovine s kmetijskimi proizvodi v okviru Svetovne 
trgovinske organizacije (STO). Harmonizacija predpisov s pravnim redom EU. Zagotoviti podlage za integrirani 
administrativni kontrolni sistem (IAKS), ki jih zahteva EU - zajeti rabo kmetijskih zemljišč v Sloveniji in le-to 
prekriti z digitalnimi katastrskimi načrti. Ohranitev članstva, zagotovitev informacij in podatkovne baze z delovnih 
področij posameznih mednarodnih organizacij. Ustvariti višjo dodano vrednost ter diverzifikacija proizvodnje na 
manjših kmetijah v regiji; ustvariti možnost za hitrejši gospodarski in socialni razvoj regije, zagotoviti trajnostni 
razvoj regije in izboljšati kvaliteto življenja ljudi v podeželskih območjih. Zagotovitev izvajanje aktivne politike 
vključevanja slovenskega agroživilstva v mednarodne integracije uveljavitev strateških interesov slovenskega 
kmetijstva v okviru novega kroga pogajanj za liberalizacijo trgovine s kmetijskimi proizvodi v okviru 
STO.Pospeševanje dvostranskega sodelovanja z državami EU, EFTA, CEFTA in drugimi mednarodnimi 
integracijami ter državami.

Dolgoročni cilji programa so v skladu s Programom reforme kmetijske politike 1999-2002 in v razvojnem 
dokumentu Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002 (16.9.99). Dvig prehranske 
varnosti ter vzpostavitev kmetijske politike in politike prehranske industrije na nivo, primerljiv z državami EU, 
vzpostavitev mejnih inšpekcijske fitosanitarne in veterinarske kontrole. Seznanitev z vsebino in načinom dela za 
izdelavo okoljske ocene za program SAPARD. Delež MKGP pri ustanovitvi Slovenskega gospodarskega in 
razvojnega združenja v Bruslju za plače direktorja in osebja, zaposlenega v centru.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Izboljšati in zagotavljati nemoteno delovanje ministrstva in organov v sestavi; realizacija proračuna in programa 
SAPARD; hitrejše reševanje denacionalizacijskih postopkov in revizij na drugi stopnji; boljša seznanitev 
prebivalstva RS z delom ministrstva in organov v sestavi; realizacija programa AQISA; pravočasno plačevanje 
odškodninskih zahtevkov za škodo povzročeno od živali, karanten, zagotoviti humanitarno pomoč nekaterim 
državam itd.

Agramo-ekonomske analize in raziskave: izdelava modelnih kalkulacij stroškov pridelave pomembnejših kmetijskih 
pridelkov (mesečno), spremljanje stanja v kmetijstvu in primerjava s stanjem v državah EU in CEFTA 
(spomladansko in jesensko poročilo, letno = zeleno poročilo), usklajevanje metodologij zaradi primerljivosti 
agramo-ekonomskih analiz in podatkov v okviru OECD, EU, druge krajše analize in raziskave na zahtevo naročnika 
(MKGP). FADN - spremljanje knjigovodstva na kmetijah: določitev kmetij, na katerih se uvede vodenje 
knjigovodstva v skladu s kriteriji, ki jih določa zakon o kmetijstvu, določitev vrste in obsega knjigovodskih 
podatkov ter način njihove obdelave v skladu z zahtevami EU, obdelava podatkov in objava rezultatov. Spremljanje 
in napoved pridelka jabolk in hrušk letine ter posredovanje in izmenjava podatkov v okviru mednarodnega sistema 
PROGNOSFRU1T. Organizirati pristop do zunanjih virov (Centralni register prebivalstva, Državni register, Register 
prostorskih enot, Poslovni register...). Vzpostavitev registrov: evidenca subjektov, register kmetijskih gospodarstev, 
evidenca pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov oz. živil, evidenca o finančnih podporah, evidenca o 
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč. Evidenca 
trgovcev in uvoznikov določenih kmetijskih pridelkov oz. živil, evidenca imetnikov rejnih živali, evidenca rejnih 
živali, kataster čebelje paše, pedološka karta, register planin in skupnih pašnikov, evidenca okoljskih programov, 
register in kataster melioracijskih sistemov. Vzdrževanje registra pridelovalcev grozdja in vina. Realizacija projekta 
treh pilotskih kmetij v Federaciji BiH, ustanovitev strojnega krožka v republiki Srbski, usposabljanje kadrov, 
organizacija delavnic in seminaijev na področju kmetijstva in prehranske industrije. Organiziranje pododbora za 
kmetijstvo EU-SLO v Ljubljani, delovni sestanki nadzornih teles za spremljanje programov PHARE in SAPARD v 
Bruslju), usposabljanja delavcev MKGP (monitoring SAPARD), udeležba na pogajanjih in ministrski konferenci 
Svetovne trgovinske organizacije (STO), izvedba uradnih obiskov ministra in sodelavcev v državah EU in 
pridružitvenih članicah (na podlagi letnega programa), Izvajanja Državnega programa za prilagoditev pravnemu 
redu EU. Zajeta raba kmetijskih zemljišč na območju cele države, prekritje rabe in digitalnih katastrskih načrtov - 
delno (soodvisnost od ostalih sodelujočih institucij). Udeležba na delavnicah, seminarjih, kongresih in simpozijih iz 
delavnega področja posamezne mednarodne organizacije. Ovrednoteni bodo dobljeni rezultati z vidika lokalne 
situacije in predstavljeni v smislu določil oz pogojev EU okoljske politike.

Glavni indikatorji, ki izhajajo iz izvedbenih ciljev:

število sklenjenih, dopolnjenih sporazumov in memorandumov o sodelovanju;
število sestankov v okviru posameznih mednarodnih aktivnosti: EU, CEFTA, STO; 
uresničitev letnih programov usposabljanja delavcev MKGP v tujini; 
nabava planirane opreme v okviru programov Pakta stabilnosti in SEP;
vključitev slovenskih ustanov v mednarodne mreže za usposabljanje in informiranje ( Agrarkontakt, SEP); 
Število organiziranih delavnic, seminarjev in število udeležencev na posameznih usposabljanjih, sestankih, 
konferencah;
dejanska usposobljenost zaposlenih za opravljanje njihovega dela;
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odstopanja od ohranitve realne višine stroškov na zaposlenega delavca; 
ocena seznanitve javnosti z delom MKGP in učinki promocijskih dejavnosti; 
dejansko funkcioniranje računalniške in programske opreme, odzivni roki za popravilo in pogostost okvar; 
točnost in ažurnost vzpostavljenih registrov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva
11012302 Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU
11012303 Mednarodno sodelovanje in promocija kmetijstva

2312 - Veterinarska uprava RS
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

2314 - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

2318 - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

2321 - Fitosanitarna uprava RS
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
I. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva, kije bil sprejet na seji Vlade RS (22.10. 1998) obsega štiri tako imenovane 
stebre in sicer: ( I) tržno-cenovno politiko, (II) neposredna plačila (EKO O, EKO 1, EKO 2 in EKO 3), (III) program 
prestrukturiranja in (IV) razvoj podeželja. Osnovni namen vseh izvedbenih dokumentov (Program razvoja 
kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002, Nacionalni program za prevzem pravnega reda EU ter 
Pogajalska izhodišča Republike Slovenije za pogajanja o pristopu k EU) je bil, da se ustvari podlaga usposobitve 
slovenskega kmetijstva za prevzem skupne kmetijske politike EU. Leto 2004 bo prvo leto, ko bomo polnopravni 
člani EU, kar pomeni, da bomo morali tudi v celoti sprejeti in izvajati vse ukrepe kmetijske politike po veljavni 
pravni ureditvi EU. V tem smislu je podlaga za načrtovanje ukrepov kmetijske politike tudi Pristopna pogodba.

Ključne naloge tega programa so zagotavljati oz. omogočiti:

1. Z ukrepi za stabilizacijo trga (tržno cenovna politika) stabiliziranje kmetijskih trgov, povečanje konkurenčnosti, 
povečanje vloge tržnih mehanizmov in usposobitev za delovanje v razmerah skupnega trga, zadržati in na nekaterih 
trgih izboljšati dohodkovni položaj (zmanjšati razlike med kmetijskimi pridelki), ohraniti obseg proizvodnje pri 
ključnih kmetijskih proizvodih, v čim večji meri ublažiti pretrese ob prevzemu skupnih tržnih ureditev ter 
zagotovitev učinkovite izvedbe ukrepov skupne kmetijske politike EU.

2. Predvideno je izvajanje ukrepov na področju prestrukturiranja kmetijstva in živilstva na način kot ga predpisuje 
veljavni pravni red EU in v obsegu sredstev oz. programov, kot je bilo izpogajano z EU. V letu 2005 bo Slovenija, 
na podlagi Enotnega programskega dokumenta 2004-2006 (EPD), črpala evropska strukturna sredstva, med njimi 
tudi sredstev Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS). Razpoložljiva sredstva iz 
tega sklada bodo namenjena za izvajanje petih ukrepov in sicer:

1. Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov
2. Naložbe na kmetijska gospodarstva
3. Spodbujanje dejavnosti povezanih s kmetijstvom (alternativni dohodkovni viri)
4. Ohranjanje in izboljševanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov
5. Trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov

Vseh pet ukrepov je v skladu z Uredbo Sveta (ES) 1257/99, ki opredeljuje možen nabor ukrepov, vsebino ter 
osnovne pogoje za izvajanje teh ukrepov v EU. Predlagan nabor ukrepov sledi tudi predlagani reformi SKP, katere 
poglavitni element je okrepljena politika razvoja podeželja in uvedba novih ukrepov za promocijo kakovosti, varstva 
živali in doseganja proizvodnih standardov EU.

V teh programih bo udeležen tudi program SAPARD. V okviru razpoložljivih sredstev domačega proračuna se bodo 
izvajali tudi ukrepi urejanja kmetijskih zemljišč (agromelioracije, hidromelioracije, komasacije,...) ter pomoč 
mladim prevzemnikom kmetij.

3. Z ukrepi Programa razvoja podeželja zagotavljati stabilno proizvodnja kvalitetne in varne hrane, ohranjati 
poseljenost podeželja in kulturne krajine z ohranjanjem zemljiškega potenciala ter naravnih danosti pred 
onesnaženjem in neracionalno rabo, varovati biodiverzitete ter usmeijati v sonaravno kmetovanje in izboljšati 
socialni položaj na podeželju, daje se podpora pri vzpostavljanju tržno naravnanega kmetijstva ter pri zagotavljanje 
paritetnega dohodka in kritje družbene koristi, ki jo s svojimi aktivnostmi zagotavljajo kmetovalci.

13. oktober2003 2883 poročevalec, št. 83/VIII



4. Z ukrepi razvoja podeželja izboljšati ekonomski in socialni položaj prebivalcev na podeželju, vzpodbujati 
razvojne in zaposlitvene možnosti, podpirati zasebno podjetništvo, izboljšanje prometne, komunalne in socialne 
infrastrukture, izvajanje inovativnih razvojnih programov in regionalnih razvojnih programov.

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

1. Stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti;
2. ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine;
3. varstvo kmetijskih zemlj išč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo;
4. trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva;
5. zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom;
6. uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanje narave.

Kot poseben strateški cilj je omogočiti čim bolj normalen prevzem skupne kmetijske politike EU in zagotoviti 
primerljive konkurenčne pogoje slovenskih pridelovalcev z pridelovalci v drugih članicah EU.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

' 1. V letu 2005 bomo dolžni izvajati v skladu s Pristopno Pogodbo veljavni pravni red na področju skupnih tržnih 
ureditev EU, kar pomeni, da bomo izvajali vse ukrepe, ki bodo relevantni za uravnavanje kmetijskih trgov. V tem 
okviru bodo vsi ukrepi usmerjeni zmanjševanje posledic znižanja cen kmetijskih proizvodov in živil, ki ga realno 
pričakujemo ob vstopu v EU, v ustvarjanje z EU primerljivih konkurenčnih pogojev gospodarjenja ter uveljavitev 
neposrednih plačil v 90 % vrednosti EU. Načrtovani rezultat vseh ukrepov na področju stabiliziranja kmetijskih 
trgov je izenačevanje konkurenčnega položaja slovenskih pridelovalcev s položajem pridelovalcev v EU oz v drugih 
državah članicah EU.

2. V okviru podprograma Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu bo potekalo o z izvajanjem ukrepov v okviru 
Enotnega programskega dokumenta 2004-2006 ter ukrepov, ki jih bo Slovenija izvajala v okviru sheme državnih 
pomoči. V okviru predpristopnega programa SAPARD bo potekala realizacija sprejetih obveznosti.

3.Izvedba ukrepov »Programa razvoja podeželja 2004 - 2006« na način, na način kot je predpisan za nove članice 
EU ter v višini, ki je določena in omogočena v pristopni pogodbi s ciljem usmezjanja v sonaravno kmetovanje, 
ohranjanje obdelanosti in hitrejše prestrukturiranje kmetijstva.

4. Nadaljevali bomo z ukrepi za pospeševanje razvoja podeželja in vasi zlasti z podporo razvojnim programom 
podeželja, programom izboljšanja ekonomske in socialne infrastrukture, razvoju infrastrukture, ki bo omogočala 
razvoj dopolnilnih dejavnosti in nove zaposlitvene možnosti na podeželju ipd.

5. V okviru razpoložljivih sredstev domačega proračuna se bodo izvajali tudi ukrepi urejanja kmetijskih zemljišč 
(agromelioracije, hidromelioracije, komasacije, obnova pašnikov...).

«

Načrtovani rezultati:

1. Uveljavitev skupne kmetijske politike EU na področju kmetijsko tržno cenovne politike in razvoja podeželja,

2. Zadržanje stabilnih razmer na trgu s ključnimi kmetijskimi proizvodi, (kar bo zelo zahtevno, upoštevajoč, daje v 
prvem letu pričakovati večje padce cen

3. Zaustavitev padanja dohodkov v kmetijstvu, vzpostavljanje ustreznejših cenovnih in dohodkovnih paritet med 
ključnimi kmetijskimi proizvodi in živili.

4. Intenziviranje prestrukturiranja kmetijstva in živilske industrije in povečevanje njune konkurenčnosti.

5. Uveljavitev “javne funkcije kmetijstva” in izvedba ukrepov Programa razvoja podeželja kot velja za nove članice 
EU, ki so v območju cilja 1

6. Izboljševanje pogojev za razvoj podeželja, dopolnilnih dejavnosti in zaposlitvenih možnosti na podeželju

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11022301 Ukrepi za stabilizacijo trga (tržno-cenovna politika)
11022302 Program razvoja podeželja
11022303 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11022304 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11022305 Zemljiške operacije

2318 - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
11022303 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
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1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
1. Opis glavnega programa

Program splošne storitve v kmetijstvu zajema različne upravne, strokovne, nadzorne in raziskovalne naloge na 
področju kmetijstva.

V skladu z strategijo vame hrane je vzpostavljen učinkovit nadzor nad zdravstveno ustreznostjo kmetijskih živilskih 
proizvodov živalskega in rastlinskega izvora in krme. Opravljene bodo številne analize odvzetih vzorcev inšpekcije 
in monitoringa ostankov škodljivih snovi v kmetijskih pridelkih oziroma živilih, krmi in povzročiteljev zoonoz.

Prilagajanje in reforma kmetijske politike sta podprta s številnimi spremljevalnimi ukrepi, med katere vsekakor 
spada izobraževanje. Ciljno usmerjeno splošno izobraževanje, usposabljanje raziskovalna in svetovalna dejavnost 
(pospeševalne naloge) so nujni pogoj za uspešno delovanje kmetijske politike.

Program vključuje financiranje delovanja javnih zavodov in strokovnih služb s področja dela MKGP ter organizacij 
v živinoreji in rejcev, ki so vključeni v skupni temeljni rejski program, ki se izvaja kot javno službo strokovnih 
nalog v živinoreji. Pri tem gre za dejavnosti z zakonom določenega obsega rejskih programov, skupnega temeljnega 
rejskega programa in v povezavi s tem naloge selekcije v živinoreji, reprodukcije, kontrole proizvodnje in vodenja 
rodovništva. Vzpostavitev sistema sledljivosti živali, kije obvezen ukrep prilagajanja pravnemu redu EU in je poleg 
testiranja ključni preventivni ukrep pri BSE. Pomemben del programa je financiranje delovanja Nacionalnega 
veterinarskega inštituta Slovenije (NVI) z vrsto nalog in ukrepov preventivne in kurativne narave za varovanje 
zdravja živali in ljudi. S financiranjem javne službe kmetijskega svetovanja bo omogočena izvedba pomembnega 
dela izvajanja kmetijske reforme. V okviru programa bo zagotovljeno financiranje Javnega zavoda Kobilarne 
Lipica, s tem pa zagotovljena oskrba in nega ter zdravstveno varstvo lipicancev in tako zagotavljanje najmanjšega 
obsega varstva črede konj kot dela kulturnega spomenika. Na področju živinoreje se v okviru programa izvajajo 
naloge na področju: reprodukcije, selekcije, napovedovanja plemenskih vrednosti, ugotavljanja proizvodnih oziroma 
delovnih sposobnosti živali, vodenja rodovniških knjig, spremljanje in napoved medenja v čebelarstvu, vodenja 
registra kopitarjev, izvajanja nalog za razvoj konjereje in uradnega preizkušanja plemenskih živali. Večino naštetih 
nalog izvajajo izvajalci javnih služb v kmetijstvu in organizacije,v živinoreji po 84. členu zakona o živinoreji, ter 
rejci, ki so vključeni v izvajanje temeljnega rejskega programa v živinoreji. S financiranjem programa genskih bank 
v kmetijstvu bo zagotovljeno ohranjanje nacionalnega genskega sklada domačih živali in rastlin z uporabno 
vrednostjo v kmetijstvu. V letu 2006 bo v Republiki Sloveniji organiziran 10. Kongres evropskega združenja za 
reprodukcijo ESDAR, ki ima izreden pomen za slovensko živinorejo.

Na področju rastlinske proizvodnje se v okviru programa izvajajo naslednje naloge: varstvo in registracija sort 
rastlin, preizkušanje genetskih lastnosti sort kmetijskih rastlin, preizkušanje vrednosti sort kmetijskih rastlin za 
predelavo in uporabo, uvajanje certifikacijskih shem in certificiranje semen in semenskega materiala, vzpostavitev 
in vzdrževanje matičnih nasadov v sadjarstvu in vinogradništvu, proizvodnja kakovostnega semenskega materiala.

Zdravstveno varstvo živali in rastlin, kije pomemben del programa, je namenjeno varovanju zdravja živali in rastlin, 
preprečevanju širjenja kužnih bolezni, rastlinskih bolezni in škodljivcev, nadzoru in kontroli živil živalskega izvora, 
pravilni uporabi sredstev za zdravstveno varstvo živali in rastlin ter na ta način zagotavljanje zdravstvene ustreznosti 
živil slovenskim potrošnikom in preprečevanje onesnaževanja okolja. Ena ključnih nalog na navedenem področju je 
zagotavljanje delovanja sistema, ki bo omogočal ustrezno varovanje zdravja živali in rastlin v Sloveniji, tudi po 
ukinitvi nadzora na mejah z državami članicami EU in z uskladitvijo in izvajanjem postopkov in zahtev, ki veljajo 
na skupnem trgu.

V okvir programa sodi tudi izvajanje podprograma kakovost in nadzor katerega glavni namen je vzpostavitev 
mehanizmov oziroma ukrepov potrebnih za izvajanje skupne ureditve kmetijskih trgov in prostega pretoka blaga, 
predvsem z namenom vzpostavitve in izvajanja EU primerljivega kontrole oziroma nadzora kakovosti kmetijskih 
pridelkov oziroma živil, spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, certificiranje posebnih kmetijskih 
pridelkov oziroma živil, promocijo in trženje le-teh kar je tudi v skladu z novo evropsko skupno politiko sprejeto v 
letu 2003. Na ta način bo zagotovljena zaščita posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil pred poneverbami ter 
vzpostavljeni mehanizmi oziroma ukrepi potrebni za izvajanje EU primerljivega načina kontrole oziroma nadzora 
nad kakovostjo in varnostjo hrane. Prav tako je tudi naloga podprograma prilagoditi in implementirati pravni red 
pravnemu redu EU na področju krme.

Za dosego zgoraj navedenih ciljev je potrebno usposobiti preskusne oziroma referenčne laboratorije in kontrolne 
organizacije ter njihove organe tako strokovno, tehnično in organizacijsko kot tudi zagotoviti uspešno sodelovanje le 
teh z inšpekcijskimi službami ter znanstveno raziskovalnimi inštitucijami.

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

Zakonska podlaga za izvedbo dolgoročnih ciljev programa je v naslednjih dokumentih: Strategija razvoja 
slovenskega kmetijstva, Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Zakon o krmi, Zakon 
o veterinarstvu, Zakon o živinoreji, Zakon o kobilami Lipica, Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, Zakon o 
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fitofarmacevtskih sredstvih, Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin, Zakon o varstvu novih sort rastlin, 
Zakon o mineralnih gnojilih, Državni program za prevzem pravnega reda EU.

Dolgoročni cilji:

zagotavljanje vame in kakovostne hrane ter krme,

zagotavljanje prostega pretoka živali, kmetijskih pridelkov oziroma živil, krme, surovin in odpadkov živalskega 
izvora,

zagotavljanje prostega pretoka plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov,

zagotavljanje izvajanja mednarodno primerljivih tekmovanj s kopitarji in drugih preizkusov delovnih sposobnosti s 
kopitarji,

ustrezna organiziranost na področju varstva rastlin, zootehnike in veterinarstva ter hrane in krme, vključno z 
usposobitvijo diagnostičnih in drugih uradnih oziroma referenčnih preskusnih laboratorijev,

izdelava ocen tveganja,

spremljanje oziroma monitoring nad ustreznostjo kmetijskih pridelkov oziroma živil ter krme,

delovanje informacijskega sistema povezave različnih kontrolnih in nadzornih služb nad varnostjo in kakovostjo 
hrane in krme,

neodvisno jemanje vzorcev v proizvodnji in na trgu,

vključevanje v mednarodni informacijski sistem,

delovanje strokovnih komisij povezanih z ocenami ustreznosti kmetijskih pridelkov oziroma živil ter ocenami 
tveganja na področju proizvodnje in uporabe hrane in krme,

zagotavljanje prenosa znanja iz raziskav do uporabnikov, kmetov in potrošnikov,

zagotavljanje nemotene reprodukcije živali, primerljive kontrole proizvodnosti in učinkovite selekcije,

ohranjanje in obnavljanje plemenskega materiala,

dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in kmetijskih strokovnjakov na področju kmetijstva in z njim 
povezanimi dejavnostmi,

uveljavitev in razvoj znanstvenih disciplin in strokovnih ved, povezanih s kmetijstvom, razvojem podeželja in 
prehrano,

vzpostavitev sistema identifikacije in registracije živali oziroma sistema sledljivosti,

zagotavljanje visoke kakovosti plemenskih živali in drugega plemenskega materiala v živinoreji, ustrezno vodenje 
rodovniških knjig in zootehniške dokumentacije v prometu s plemenskim materialom in zagotavljanje genetskega 
napredka v živinoreji,

zagotavljanje biotske raznovrstnosti v rastlinski proizvodnji in živinoreji,

varovanje, ohranjanje in razvoj črede lipicanskih konj, kar prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine, 

vzpostavitev sistema registracije pridelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin in rastlinskih proizvodov , 
dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, registracija rejcev živali in vseh premikov živali ter 
registracije posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil,

vzpostavitev sistema za preizkušanje sort kmetijskih rastlin v postopku varstva in registracije sort rastlin in za 
zagotavljanje skladnosti semenskega materiala s standardi in predpisi o kakovosti,

uveljavitev koncepta varovanih območij za rastlinske škodljive organizme,

enotni sistem registracije prometa uporabe in nadzora fitofarmacevtskih sredstev,

učinkovito zdravstveno varstvo živali, nadzor in kontrola živil živalskega izvora,

sistem nadzora zoonoz v skladu z direktivo EU 92/117 EEC,

nadzor škodljivih ostankov okolja v živilih v skladu z EU direktivo 96/22 EEC in odločbo 97/477,

delovanje agrometeorološke mreže merilnih postaj na kmetijskih površinah,

delovanje agrometerološkega informacijskega sistema in arhiv agrometeoroloških baz podatkov,

dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in kmetijskih strokovnjakov na področju kmetijstva in z njim 
povezanimi dejavnostmi, 
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usklajevanje programov izobraževanja zaradi spremenjenih razmer doma in trendov v svetu (nova znanja s področja 
ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij...),

izboljšanje trženja in proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki omogoča ohranjanje podeželja 
zlasti v demografsko ogroženih področjih Slovenje,

analizni izvidi in izvedeniška mnenja v inšpekcijskih zadevah kmetijske, fitosanitarne, gozdarske, lovske, ribiške in 
inšpekcije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatoiji in načrtovani rezultati v tem letu na nivoju 
glavnega programa.

Cilji:

zagotavljanje vame in kakovostne hrane ter krme,

usposobljenost uradnih preskusnih oziroma referenčnih laboratorijev in ustreznih organov na strokovnem, 
tehničnem in organizacijskem nivoju,

spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil v vseh fazah pridelave, predelave, distribucije in prodaje in 
sosledno s tem ustrezen nadzor nad tovrstnimi izdelki,

delovanje informacijske mreže, ki bo povezovala upravo, inšpekcije, laboratorije in carino,

zagotavljanje ustreznega števila neodvisno odvzetih analiznih vzorcev z namenom zagotavljanja varnosti potrošnika 
in neodvisnosti analiznih laboratorijev,

zagotavljanje sistema identifikacije in registracije za govedo, drobnico, prašiče in kopitarje,

zagotavljanje mednarodno primerljive točnosti napovedi plemenskih vrednosti živali,

uspešna izvedba 10. Kongresa evropskega združenja za reprodukcijo ESDAR,

zagotovitev avtohtonega genskega materiala v kmetijstvu, njegovo obnavljanje, razmnoževanje in izmenjava ter 
sistematično spremljanje biotske raznovrstnosti,

povečanje črede lipicanskih konj za zagotavljanje primerne genetske širine za rejsko delo,

vzdrževanje enotnega sistema stalnega nadzora zdravstvenega stanja rastlin,

zagotavljanje mednarodno primerljivih fitosanitarnih postopkov,

zagotavljanje mednarodno primerljivih strokovnih nalog na področju zootehnike,

zagotavljanje izvajanja mednarodno primerljivih prireditev s kopitaiji-tekmovanja in drugi preizkusi delovnih 
sposobnosti kopitaijev,

zagotavljanje izvajanja preizkusov proizvodnih in drugih lastnosti plemenskih živali in njihovih potomcev v skladu 
z EU pravnim redom,

nadgradnja sistema zdravstvenega nadzora, ki omogoča hitro ukrepanje in zatiranje škodljivih organizmov,

delovanje enotnega in transparentnega sistema na področju registracije fitofarmacevtskih sredstev,

sofinanciranja raziskovalnega dela (večletne obveznosti) v okviru že odobrenih projektov in izvedba razpisa novih 
vsebin raziskovalnih in razvojnih projektov, ki bodo v razpisu opredeljene kot prioritetne,

zagotavljanje pogojev za izvajanje izobraževanja, svetovanja in usposabljanja v kmetijstvu in prenos rezultatov 
raziskav v prakso z demonstracijskimi predstavitvami, prikazi poskusov in izvedba dodatnih oblik usposabljanja 
kmetov s pomočjo kmetijske svetovalne službe na območnih zavodih,

promocijska akcija v raznih medijih za posebne kmetijske pridelke oziroma živila,

EU primerljiv sistema kontrole oziroma nadzora in potijevanja za posebne kmetijske pridelke oziroma živila,

izdaja publikacij, zloženk, zgibank in plakatov ki so namenjene informiranju potrošnikov o vami in kakovostni 
hrani.

Rezultati:

vama in kakovostna hrana ter krma,

strokovno, tehnično in organizacijsko usposobljeni uradni preskusni oziroma referenčni laboratoriji in ustrezni 
organi,

kakovostni kmetijski pridelki oziroma živila (v vseh fazah pridelave, predelave, distribucije in prodaje),
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vzpostavljene informacijske mreže, ki povezujejo upravo, inšpekcije, laboratorije in carino,

zagotovljena varnost potrošnika in neodvisnost analiznih laboratorijev,

vzpostavljen sistem identifikacije in registracije za govedo, drobnico, prašiče in kopitarje,

mednarodno primerljiva točnost napovedi plemenskih vrednosti živali,

zagotovljen dostop na skupni EU trg in izvoz v tretje države z živalskim plemenskim materialom,

uspešna izvedba 10. Kongresa evropskega združenja za reprodukcijo ESDAR,

avtohton genski material v kmetijstvu, njegovo obnavljanje, razmnoževanje in izmenjave ter sistematično 
spremljanje njegove biotske raznovrstnosti,

povečana čreda lipicanskih konj in s tem zagotovljena primerna genetska širina za rejsko delo,

enoten sistem stalnega nadzora zdravstvenega stanja rastlin,

. mednarodno primerljivi fitosanitarni postopki,

nadgrajen sistem zdravstvenega nadzora, ki omogoča hitro ukrepanje in zatiranje škodljivih organizmov,

delujoč enoten in transparenten sistem na področju registracije fitofarmacevtskih sredstev,

nadgrajen sistem zdravstvenega nadzora, ki omogoča hitro ukrepanje in zatiranje škodljivih organizmov, 

sofinancirano raziskovalno delo (večletne obveznosti) v okviru že odobrenih projektov in izveden razpis novih 
vsebin raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so bile v razpisu opredeljene kot prioritetne,

zagotovljeni pogoji za izvajanje izobraževanja, svetovanja in usposabljanja v kmetijstvu in preneseni rezultati 
raziskav v prakso z demonstracijskimi predstavitvami, prikazanimi poskusi in izvedene dodáme oblike 
usposabljanja kmetov s pomočjo kmetijske svetovalne službe na območnih zavodih,

promovirani posebni kmetijski pridelki oziroma živila,

vzpostavljen EU primerljiv sistem kontrole nadzora in potijevanja za posebne kmetijske pridelke oziroma živila, 

o vami in kakovostni hrani informirani in osveščeni potrošniki.

Indikatoiji spremljanja rezultatov.

število vzpostavljenih informacijskih mrež in njihova učinkovitost,

število ustreznih oziroma neustreznih vzorcev pri izvajanju kontrole nad kmetijskimi pridelki oziroma živili ter 
krmo v vseh fazah pridelave, predelave, distribucije in prodaje,

število odvzetih vzorcev pri nadzoru zdravstvenega stanja rastlin, po potrjenem programu,

stopnja zmanjšanja obolenj živali in ljudi kot posledica učinkovitega nadzora in ocene tveganja pri zagotavljanju 
vame in kakovostne hrane in krme,

količina avtohtonega genskega materiala v kmetijstvu,

število avtohtonih sort rastlin in avtohtonih domačih živali in njihova uporaba v kmetijstvu,

porast števila lipicanskih konj v čredah, z namenom zagotavljanja primerne genetske širine za rejsko delo,

število uradnih preskusnih oziroma referenčnih laboratorijev in ustreznih organov usposobljenih na strokovnem, 
tehničnem in organizacijskem nivoju,

število neodvisno odvzetih analiznih vzorcev za zagotavljanje varnosti potrošnika,

število vzpostavljenih sistemov identifikacije in registracije,

število izobraževanj, svetovanj in usposabljanj v kmetijstvu,

število raziskovalnih in razvojnih projektov, njihovo trajanje ter povprečne vrednosti projektov,

število promocijskih aktivnosti za promocijo in trženje posebnih kmetijski pridelkov oziroma živil, 

število, EU primerljivo, registriranih in certificiranih posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, 

število izdanih publikacij, zloženk, zgibank in plakatov za informiranje potrošnikov o vami in kakovostni hrani, 

ocene analiz vladnih in nevladnih institucij o osveščenosti in poznavanju potrošnikov glede vame in kakovostne 
hrane.
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4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11032301 Delovanje služb in javnih zavodov
11032303 Varstvo in registracija sort rastlin
11032304 Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in raziskovanje 
11032305 Kakovost in nadzor
11032306 Zmanjševanje škod v kmetijstvu

2312 - Veterinarska uprava RS
11032301 Delovanje služb in javnih zavodov
11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11032305 Kakovost in nadzor

2314 - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
11032305 Kakovost in nadzor

2321 - Fitosanitarna uprava RS
11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11032303 Varstvo in registracija sort rastlin

1104 - Gozdarstvo
1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodaijenje z gozdovi v skladu z 
načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

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

Dolgoročni cilji so:

ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in 
proizvodnih funkcij;
ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini;
ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju;
zagotavljanje stabilne organizacije in delovanja javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije in 
Gozdarskem inštitutu Slovenije ter zagotavljanje usposabljanja, izobraževanja in združevanja lastnikov 
gozdov zaradi zmanjševanja stroškov gospodarjenja z gozdovi v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije, z nadaljevanjem podeljevanja koncesij za izvajanje določenih nalog javne gozdarske službe tudi 
koncesionarjem izven teh ustanov;
zagotavljanje vlaganj v gozdove (obnove, nege in varstva gozdov, vzdrževanje in gradnja gozdnih cest) na 
ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti.

Pravna podlaga: Zakon o gozdovih, Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu in Program razvoja gozdov v 
Sloveniji so temeljne pravne podlagi za izvajanje glavnega programa.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Izvedba nalog, kijih izvaja javna gozdarska služba na podlagi zakona o gozdovih. Obseg nalog v Zavodu za 
gozdove Slovenije (ZGS), Gozdarskem inštitutu Slovenije in Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se 
predvideva enak kot v letu 2004.
Izvedba vlaganj v gozdove na ravni okoli 30% določenega s Programom razvoja gozdov v Sloveniji, kar naj 
bi omogočala predvidena sredstva. To dejstvo ne omogoča sofinanciranja izvedbe tistih del v gozdovih, ki 
bi dolgoročno zagotavljala njihovo ohranitev in razvoj.
Izvedba vzdrževanja gozdnih cest v gozdovih na približno enaki ravni kot v letu 2004. Za sofinanciranje 
vzdrževanja gozdnih cest bo na razpolago okoli 800 mio SIT (327 mio SIT proračun RS, 483 mio SIT 
lastniki gozdov), kar bo omogočilo vzdrževanje dobrih 30% od 12.419 km gozdnih cest.
Sofinanciranje gradnje (okoli 10 km) gozdnih cest, ki bo omogočalo vzdrževanje sistema za njeno izvedbo, 
ne bo pa bistveno prispevalo k potrebnemu povečanju odprtosti gozdov.
Financiranje razvojno raziskovalnih projektov izbranih v okviru javnega razpisa za ciljni raziskovalni 
program »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006« za leti 2004 in 2005, potrebne evalvacije raziskovalnih 
projektov in etapnih ter zaključnih poročil, uvedba intenzivnega monitoringa gozdov kot obveza EU. 
Izvedba programa promocije gozdov in gozdarstva, pri čemer imajo prednost: financiranje tematskih številk 
gozdarskega vestnika, financiranje strokovnih nasvetov, sofinanciranje projektov civilnih organizacij, ki 
obravnavajo divjad, gozd in uporabo biomase ter sofinanciranje strokovne publicistike.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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11042301 Delovanje služb in javnih zavodov
11042302 Program obnove, nege in varstva gozdov
11042303 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11042304 Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu

1105 - Ribištvo
1. Opis glavnega programa

Na področju morskega ribištva se ohranja možen obseg ribolova v slovenskem moiju in odprtih vodah Jadrana ter 
obseg marikulture, ki ga omogočajo prostorske možnosti. Na področju sladkovodnega ribištva naravni viri 
omogočajo načrtovanje povečevanja vzreje in povečanje potrošnje na prebivalca, ki je do sedaj v primeijavi z 
državami Evrope med najnižjimi.

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

Povečanje ulova, vzreje in predelave rib zagotavlja večjo potrošnjo rib v prehrani, ki je v skladu z dolgoročnimi 
razvojnimi možnostmi in nacionalno strategijo ter prehransko politiko države.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Na področju morskega ribištva je letni cilj doseganje dosedanje ravni ulova in predelave rib in vzreja morskih 
organizmov. Na področju sladkovodnega ribogojstva pa 10 % povečanje vzreje in širša ponudba rib in ribjih 
izdelkov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11052301 Program razvoj a ribištva

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

2301 Blagovne rezerve

2301 - Blagovne rezerve
1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
23012301 Intervencije na kmetijskih trgih

poročevalec, št. 83/VIII 2890 13. oktober 2003



SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

SPU/PPP/GPR

Predlog sprememb 
proračuna 2004 

(D

Strukt. sprem, 
proračuna 2004

(2)

Predlog S 
proračuna 2005 ] 

(3)

itrukt. predloga 
proračuna 2005

(4)

Indeks

(5)=<3)/(l)

[23 »MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 

" GOZDARSTVO IN PREHRANO
65.329.811 j 1 100,ooi 1 73.677.215 |1 ioo,ooji r 112,8 j

J
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1 0,00 1 0,00 100,0

0804 Vzpostavitev južne meje 1 0,00 1 0,00 100,0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO

65.329.810 100,00 73.677.214 100,00 112,8

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 10.612.327 16,24 9.713.052 13,18 91,5

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 39.104.701 59,86 46.863.848 63,61 119,8

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 10.324.127 15,80 11.558.515 15,69 112,0

1104 Gozdarstvo 5.043.079 7,72 5.245.262 7,12 104,0

1105 Ribištvo 245.576 0,38 296.536 0,40 120,8
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2. del

311 - Ministrstvo za kmetijstvo,

11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti potrebne za nemoteno in učinkovito delovanje ministrstva, ustrezno zasedenost 
delovnih mest, ustreznost delovnih pogojev in izobraževanje zaposlenih. Glavni izdatki podprograma so namenjeni 
za plače, materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, za zagotavljanje javnosti 
dela ministrstva, vzpostavitev nujnih baz podatkov ter sredstva za reševanje pritožb in revizijo pravnomočnih odločb 
v denacionalizacijskih in komasacijskih postopkih. Spodbujanje slovenskih interesov na trgih Srbije in Čme gore ter 

Bosne in Hercegovine.

2. Pravne podlage

Zakon o državni upravi
Zakon o kmetijstvu
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektoiju
Zakon o javnih financah
Zakon o javnih naročilih
Zakon o izvrševanju proračuna
Skupni načrt nabav in gradenj Vlade RS
Načrt zaposlitev Vlade RS
Zakon o medijih
Zakon o denacionalizaciji
Zakon o zunanjih zadevah

3. Dolgoročni cilji podprograma

zagotovitev pogojev za nemoteno delovanje ministrstva; 
zagotovitev javnosti dela ministrstva in organov v sestavi doma in v mednarodnem prostoru;

- pospešitev denacionalizacijskih in komasacijskih postopkov, 
vzpostavitev in povezava baz v kmetijstvu 
primerna informacijska infrastruktura in oprema.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

zagotovitev kvalitetnega in učinkovitega opravljanja nalog, ki so v pristojnosti ministrstva z zagotovitvijo 
ustreznega števila zaposlenih, nemotenega materialnega poslovanja in normalnih tehničnih pogojev za delo 
zaposlenih;
zagotovitev javnosti dela ministrstva in organov v sestavi, njihovo odprtost, preglednost in zagotavljanje 
dostopa do informacij javnega značaja;
spodbujanje gospodarskega sodelovanja slovenskega kmetijstva in živilske industrije na balkanskih trgih; 
pospešitev denacionalizacijskih in komasacijskih upravnih postopkov;
vzpostavitev in povezava baz podatkov 
redno vzdrževanje strojne in programske opreme.

Načrtovani rezultati:

izveden letni program izobraževanja;
izveden letni načrt zaposlitev;
izveden letni načrt nabav; 
ohranitev realne višine stroškov na zaposlenega delavca; 
rešeni denacionalizacijski in komasacijski upravni postopki; 
vzpostavljene in povezane baze podatkov;
izveden letni program dela informacijskega centra.
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Indikatorji;

število izobraževanj in usposabljanj ter izpopolnjevanj zaposlenih;
število zaposlenih;
odstopanja od ohranitve realne višine stroškov na zaposlenega delavca;
število raznih oglasnih sporočil v množičnih medijih, tiskovnih konferenc, obvestil za javnost, izdelanih 
promocijskih gradiv in število podpor projektom za promocijo slovenskega kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane;
število podpisanih sporazumov in izvedenih poslovnih konferenc, okroglih miz in mednarodnih obiskov na 
področju gospodarskega sodelovanja slovenskega kmetijstva in živilske industrije na balkanskih trgih; 
odstopanje od plana reševanja pritožb v postopku denacionalizacije in komasacije;
dejanska operativna uporabnost programske opreme, odzivni roki za popravila in pogostnos okvar 
računalniške opreme;
točnost in ažurnost vzpostavljenih registrov;
število izvedenih vzdrževanj računalniške in komunikacijske opreme ter vlaganj v novo in zamenjava 
zastarele računalniške in programske opreme;
število dni varnega in zanesljivega delovanja strežniških kapacitet.

3020 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač zaposlenim na ožjem ministrstvu.

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

Sredstva so planirana na osnovi kadrovskega načrta. Pri izračunu je upoštevan tudi Dogovor o višini in načinu 
uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za letí 2004 in 2005 (Uradni list RS, št 73/03) in Aneks h 
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03).

Skladno s 50. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektoiju (Uradni list, št. 56/2002) ter 2. in 8. členom 
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 plače uskladijo le za polovico osnove, druga polovica pa je planirana na novi PP - Sredstva za 
izvedbo ZSPJS.

3. Planirani indikatorji

Indikatorji za plače so: predvideno število zaposlenih, povečanje osnovnih plač, višina dodatkov za delovno dobo in 
posebne pogoje dela, višina regresa za letni dopust, povračila in nadomestila zaposlenim, delovna uspešnost, drugi 
izdatki zaposlenim, prispevki in davki, ki jih plača delodajalec. Pri izračunu mase sredstev za plače je upoštevana 
odsotnost iz dela (dopust, bolniški izostanki) in refundacije sredstev s strani ZZZS in ZPIZS.

2244 - Kmetijski ataše - plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače se zagotavljajo na osnovi predpisov, ki urejajo delovno pravni položaj zaposlenih na 
predstavništvih RS v tujini. Cilj je zastopanje interesov Republike Slovenije na področju kmetijstva, pospeševanja 
gospodarskega sodelovanja, nudenja strokovne pomoči, spodbujanje stikov in sodelovanja med kmetijskimi 
ministrstvi, promocija slovenskega kmetijstva.

3344 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške so namenjena zagotovitvi delovnih pogojev (energija, voda, komunalne storitve, 
tekoče vzdrževanje, najemnine), nabavi pisarniškega in splošnega materiala, strokovnemu izobraževanju zaposlenih, 
sodelovanju s tujimi mednarodnimi institucijami in mednarodnimi organizacijami, EU ter s tem povezanimi izdatki 
za službena potovanja ter drugimi operativnimi stroški za zagotovitev nemotenega delovanja ministrstva.

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

Za izhodišče je bil vzet predlog proračuna za leto 2004 in priporočena indeksacija 104,2.

2245 - Kmetijski ataše - materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za materialne stroške so namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delo atašejev v tujini(najem 
prostorov, pisarniški material, stroški potovanj, izdatki za reprezentanco, dnevnice, poštne in računalniške storitve in 
drugih materialnih stroškov)
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5548 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski odhodki zajemajo nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

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

Izrabljena in amortizirana delovna sredstva (GSM aparati, fotokopirni stroji, službeni avtomobili) bodo potrebna 
zamenjave z novimi. Pričakujemo vse več službenih potovanj v tujino, zato bo potrebno zaposlene opremiti z 
zmogljivejšimi GSM aparati in prenosnimi računalniki. Glede na realizirane nabave v 1.2003 in načrtovane v 1.2004 
s katerimi bomo v veliki meri dosegli dobro opremljenost in delovne pogoje zaposlenih, načrtujemo nabavo novega 
avtomobila višjega cenovnega razreda za ministra, nabavo zmogljivejših GSM aparatov in zamenjavo starih 
fotokopirnih strojev z novimi digitalnimi.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva tej na PP so navedena v načrtu razvojnih programov in sicer:

2311 -04-0009 - Manjše investicije MKGP (PU 2311) - program 2005

Cilj projekta je izpolnjevanje del in nalog ministrstva ob dobri organiziranosti, kakor tudi zmanjševanje materialnih 
stroškov, ki nastajajo ob uporabi zasebnih avtomobilov (kilometrina), učinkovito in kvalitetno delo, ter 
zagotavljanje ustreznih pogojev na delovnem mestu, zagotavljanje dovolj velikih, prezračevanih in osvetljenih 
delovnih prostorov.

4. Planirani indikatorji

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev je prijetno delovno okolje, učinkovito izvajanje del in nalog, ter zadovoljstvo 
zaposlenih, kajti brez ustreznih pogojev za delo, ki se tudi s to proračunsko postavko izboljšujejo, ni realno 
pričakovati dobrih delovnih rezultatov zaposlenih.

4086 - Kmetijski ataše - investicije in investicijsko vzdrževanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup najnujnejših osnovnih sredstev za kmetijskega atašeja (računalniška oprema.)

8746 - Denacionalizacija - reševanje pritožb in revizija pravnomočnih odločb

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi kadrovskih težav in bistveno povečanega števila pritožb proti odločbam upravnih enot, izdanih v postopku 
denacionalizacije, ima ministrstvo že več kot 7 let zunanje sodelavce (odvetnike), ki pripravljajo osnutke odločb v 
zvezi z reševanjem pritožb. Pričakujemo, da se bo število pritožb šele po letu 2005 zmanjšalo. S planiranimi sredstvi 
bomo rešili ca. 250 pritožb. Dokončanje denacionalizacije je eden od pogojev za vstop v EU.

1509 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi ali sofinanciranju izdelave promocijskih gradiv, sofinanciranju medijskega 
pojavljanja ministrstva, pripravi in objavi raznih oglasnih sporočil v množičnih medijih, kritju materialnih stroškov 
za potrebe promocije delovnega področja ministrstva, sofinanciranju različnih projektov za promocijo slovenskega 
kmetijstva, gozdarstva in prehrane, sofinanciranju okroglih miz, seminaijev ali konferenc na področjih promocije 
varnosti hrane in zaščite potrošnikov.

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

(A) dolgoročni cilji,

izboljšati in zagotoviti nemoteno obveščanje javnosti o delovanju ministrstva in organov v sestavi 
seznanjati domačo in tujo javnost z delovanjem in delovnim področjem ministrstva 
pomoč slovenski živilsko predelovalni industriji v njeni promociji 
izvedbe predpisov po zahtevah EU

(B) izvedbeni cilji v proračunskem letu 2004:

tiskanje brošur, zloženk
obveščanje javnosti o dogodkih doma in v tujini
posredovanje informacij na pobudo ali zahtevo novinarjev ali širše javnosti
organiziranje novinarskih konferenc, seminarjev
plačila avtorskih seminaijev in pogodb o delu, ki zadevajo informiranje in obveščanje javnosti
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3. Planirani indikatorji

Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta (ključni letni izvedbeni cilji):

izvedba tiskovnih konferenc
organizacija in sodelovanje na okroglih mizah
redno informiranje in obveščanje javnosti
nudenje informacij državljanom RS in tujih držav
izdelava kataloga o dostopu do informacij javnega značaja 
prepoznavnost Slovenije v državah članicah EU 
informacijska pomoč pri navezovanju stikov z ustanovami EU

874S - Komasacija - reševanje pritožb

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Reševanje pritožb v postopkih komasacije je mogoče rešiti z izvedenci agronomske in geodetske stroke, ki preverijo 
pritožbene navedbe na terenu. Celotna sredstva so namenjena tem izvedencem. Nedokončane komasacije vplivajo 
na postopke denacionalizacije, saj zaradi nerešenih komasacij ni mogoče izvajati denacionalizacije. S planiranimi 
sredstvi bomo rešili cca 50 pritožb.

2067 - Vodenje registra kmetijskih gospodarstev in evidence subjektov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena finančna sredstva bodo namenjena vzdrževanju podatkov v registru kmetijskih gospodarstev (RKG), 
izdaji odločb zavezancem vpisanih v RKG ter vzdrževanju subjektov v evidenci subjektov (ESUB). Namenjena 
bodo tudi nadgradnji informacijskega sistema in povezovanju RKG in ESUB z zbirkami podatkov iz delovnega 
področja MKGP.

RKG je največja zbirka podatkov MKGP, ki se povezuje z vsemi zbirkami podatkov, ki se navezujejo na kmetijsko 
gospodarstvo. V ESUB se morajo v skladu z ZKme na enoten način vpisati vse pravne in fizične osebe, ki se 
vpisujejo v katerokoli obvezno zbirko podatkov iz delovnega področja MKGP.

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

18 mio SIT za založniške in tiskarske storitve, 18 mio SIT za poštnino in kurirske storitve ter 14 mio SIT za 
računalniške storitve

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Povezljivost RKG z vsemi zbirkami podatkov z delovnega področja MKGP, ki se navezujejo na kmetijsko 
gospodarstvo, enoten način vodenja subjektov v ESUB, katerih obdelava poteka z enega mesta.

(A) dolgoročni cilji:

Popolnost in ažurnost podatkov o kmetijskih gospodarstvih in nanj navezujočih se podatkov (podatki o 
naslovu kmetijskega gospodarstva, vrsti kmetijskega gospodarstva, nosilcu kmetijskega gospodarstva, 
družinskih članih na kmetiji, kmetijskih zemljiščih in gozdovih v uporabi, staležu rejnih živali na 
kmetijskem gospodarstvu, uvrstitvi kmetijskega gospodarstva v območje z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko pridelavo, podatki o vključenosti kmetijskega gospodarstva v posebne programe, zaznamki....) 
Stabilnost in zanesljivost delovanja informacijskega sistema
Varnost podatkov
Dostopnost podatkov pooblaščenim

(B) srednjeročni cilji

Dograjevanje RKG in ESUB z manjkajočimi moduli in dopolnjevanje obstoječih modulov z zahtevami EU 
direktiv
Vzpostavljanje čimbolj neposrednih (on-line) povezav z zunanjimi viri (zbirkami podatkov) za hitro 
pridobivanje in kontroliranje podatkov
Vzdrževanje in dopolnjevanje varnostnih shem za dostop do podatkov s posebnim poudarkom na varovanju 
osebnih podatkov

(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu

Izdaja odločb oziroma obvestil zavezancem vpisanih v RKG / predviden obseg: 30.000 odločb, 40.000 
obvestil
Omogočiti nemoteno delo vseh zbirk podatkov iz delovnega področja ministrstva, ki se navezujejo na 
kmetijsko gospodarstvo
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Omogočiti učinkovito kontrolo prijavljenih podatkov pri izvedbi ukrepov iz kmetijske politike 
(»subvencije«) s podatki v za to pristojnem RKG, kontrola prijavljenih podatkov pri izplačilu sredstev v 
primeru intervencij v kmetijstvu (naravne katastrofe,...)
Ažuriranje obstoječih podatkov

4. Planirani indikatorji

Indikatoiji uresničevanja programa se bodo odražali v možnosti kontrole prijavljenih podatkov pri izvajanju 
različnih ukrepov iz kmetijske politike, minimalizirala se bo možnost zlorab pri prijavljanju podatkov in v veliki 
povezljivosti zbirk podatkov, ki se navezujejo na RKG in ESUB.

2426 - Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu je trajna aktivnost, s katero na ministrstvu zagotavljamo 
zanesljivo, in varno delovanje informacijskega sistema v skladu s potrebami ministrstva in zahtevami, opredeljenimi 
v zakonih in programu za prevzem pravnega reda EU.

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

Cilji:

(A) dolgoročni

Skladnost informacijskega sistema MKGP z nalogami, opredeljenimi v zakonih in skladnost z zahtevami 
EU
Stabilnost in zanesljivost delovanja sistema
Varnost in pravilnost podatkov
Dostopnost podatkov pooblaščenim

(B) srednjeročni

Dograjevanje sistema z manjkajočimi moduli in dopolnjevanje obstoječih z zahtevami iz nove ali 
spremenjene zakonodaje
Dopolnjevanje in vzdrževanje strojne in komunikacijske opreme tako, da ustreza zahtevam po prostoru, 
hitrosti in odzivnih časih
Vzpostavljanje čimbolj neposrednih povezav z zunanjimi viri za hitro pridobivanje kontrolnih podatkov 
Vzdrževanje in dopolnjevanje varnostnih shem za dostop do podatkov s posebnim poudarkom na varovanju 
osebnih podatkov
Objava uradnih registrov in omogočanje dostopa do podatkov v njih tistim, ki so za to pooblaščeni

(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu

Dokončanje in dopolnjevanje modulov za podporo vodenja že vpeljanih registrov ter dograjevanje modulov 
za registre, katerih zakonska osnova bo nared
Dokončanje sistema za evidentiranje prostorskih in grafičnih podatkov ter njihova uporaba v okviru 
registrov trajnih nasadov
Zaključek investicije v novi strežnik, povezava novega strežnika z obstoječim v ustrezno varnostno shemo 
Nakup potrebne strojne opreme za opremljanje novih delovnih mest in tam, kjer je oprema zastarela ali 
okvarjena
Redno vzdrževanje strojne in komunikacijske opreme
Objava podatkov uradnih javnih registrov preko strežnikov na CVI
Dokončanje modulov za pregledovanje registrov preko omrežja HKOM in preko interneta in preko domače 
spletne strani
Podpora pri odpravljanju napak in okvar sistemske opreme
Vodenje evidence uporabnikov posameznih modulov sistema
Vzpostavitev in vzdrževanje protokolov za izmenjavo podatkov z zunanjimi viri

Merila

Pokrivanje delovnih mest na ministrstvu s potrebno strojno opremo
Manjšanje števila zahtevkov po odpravi napak, okvar in po pomoči pri delu
Minimiziranje števila izpadov delovanja omrežja in strežnikov
Odzivni časi pri uporabi programske opreme
Zagotavljanje računalniške podpore pri vodenju vzpostavljenih registrov in tistih, ki so v vzpostavljanju 
Zagotavljanje primerne odzivnosti pri izvedbi zahtevanih sprememb

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se v tem letu izvaja projekt načrta razvojnih programov št 2311-04-0011 Informacijski sistem 
MKGP (PU 2311) - program 2005.
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4. Planirani indikatorji

Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije

Minimiziranje časa nedelovanja sistema zaradi izpadov (do štiri izpadi delov sistema)
Popolna pokritost delovnih mest z ustrezno strojno in programsko opremo (pod četrtino opreme, ki je 
starejša od 5 let)
Minimiziranje možnosti zlorab podatkov
Uporaba računalniške podpore pri vseh vzpostavljenih registrih in evidencah
Vzpostavljeni protokoli izmenjavanja podatkov z vsemi zunanjimi viri kontrolnih podatkov 
Izgrajen poročilni sistem
Možnost neposrednega pregledovanja podatkov pooblaščenim osebam

11012302 - Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU

1. Opis podprograma

Uresničevanje programov vključevanja Slovenije v EU; izvajanje in sofinanciranje nacionalnih programov pomoči 
Phare, INTERREG in Strukturnih skladov; harmonizacija zakonodaje in predpisov; posodobitev evidence 
nepremičnin, spremljanje stanja kmetijstva in podpora v vodenju kmetijske politike; izvajanje aktivnosti v okviru 
NATO.

2. Pravne podlage

Pogodba o pristopu Republike Slovenije Evropski uniji

Pogodba o članstvu Republike Slovenije v NATO

Finančni memorandumi med Republiko Slovenijo in Evropsko Komisijo o predpristopni pomoči za prilagajanje 
ustanov in zakonodaje Republike Slovenije delovanju v EU

Državni program prilagajanja zakonodaje

Zakon o zemljiški knjigi

3. Dolgoročni cilji podprograma

Uresničevanje programov vključevanja Republike Slovenije v Euna področju kmetijstva in ribištva; zagotavljanje 
aktivne udeležbe pri izvajanju in sofinanciranju nacionalnih programov pomoči Phare; čezmejnega sodelovanja v 
okviru programa INTERREG in Strukturnih skladov.

Spremljanje stanja kmetijstva in izdelavo analiz, ki so podpora vodenju kmetijske politike, spremljanje 
knjigovodstva na kmetijah (FADN) ter spremljanje in napoved pridelka sadja (PROGNOSFRUT).

Izdelava primerjalnih analiz tuje zakonodaje, izdelava strokovnih podlag za pripravo slovenske zakonodaje in 
strokovna pomoč pri pripravi predpisov, prevajanje EU zakonodaje in zakonodaje držav članic EU v slovenščino in 
slovenske zakonodaje v tuje jezike (EU).

Uresničevanje programa posodobitve evidence nepremičnin

Izvajanje aktivnosti v okviru programa sodelovanja Republike Slovenije v NATO.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

analiza stanja kmetijstva in predlogi za vodenje kmetijske politike
izvajanje programa harmonizacije zakonodaje
koriščenje finančne pomoči v okviru programov Phare, INTERREG in zagotovitev sofinanciranja teh 
projektov;
uresničitev letnega programa dela in finančnega načrta SGRZ
uresničitev programa aktivnosti v okviru NATO 
izvajanje programa mejnih kontrolnih točk

) - število evidentiranih nepremičnin v Republiki Sloveniji

5546 - Harmonizacija predpisov, izdelava primerjalnih analiz in zakonodaje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava primerjalnih analiz tuje zakonodaje, izdelava strokovnih podlag za pripravo slovenske zakonodaje in 
strokovna pomoč pri pripravi predpisov, prevajanje EU zakonodaje in zakonodaje držav članic EU v slovenščino in 
slovenske zakonodaje v tuje jezike (EU).
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

(A) dolgoročni cilji,

Usklajevanje zakonodaje Republike Slovenije z zakonodajo EU

(B) srednjeročni

Usklajevanje zakonodaje RS z zakonodajo EU in izpeljava zakonodaje RS v skladu z zakonodajo EU.

(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu

Priprava zakonodaje in regulative v skladu s sprejetimi obveznostmi v povezavi z EU.

3. Planirani indikatorji

Merila
Število izvršenih primerjalnih analiz

število pripravljenih in sprejetih pravilnikov in drugih pravnih aktov s področja kmetijstva, gozdarstva, 
ribištva, veterine in prehrane
število prevedenih pravnih aktov v tuje jezike (EU)

Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije

Izvedba z letnim planom predvidenih aktivnosti za pripravo in sprejem zakonodaje v povezavi z EU v skladu s 
sprejetimi obveznostmi in izdelanimi primerjalnimi analizami.

6635 - Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v Republiki Sloveniji

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, podprojekt Zajem rabe kmetijskih zemljišč se financira 54% iz 
kredita Svetovne banke, 46% direktno iz proračuna.

Sredstva bodo namenjena:

Zagotavljanju podlag za IAKS v skladu z zahtevami EU;
Vzdrževanju in obnavljanju baze rabe kmetijskih zemljišč, v povezanosti z razpoložljivostjo novih DOF 
(digitalnih orto foto posnetkov z GURS;
Pridobivanju novih podatkov digitalnih katastrskih načrtov(DKN) in obnavljanju prekrivanja rabe z DKN 
nujna vzpostavitev evidence grafičnih enot rabe za posamezna kmetijska gospodarstva (prekritje rabe in 
katastra je osnova za vzpostavitev te evidence) za kontrolo subvencijskih vlog. Ta evidenca je predpogoj za 
uveljavljanje neposrednih plačil po vstopu Slovenije v EU ter 
nakup računalniške in programske opreme;

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

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Grafična kontrola površin, za katere se porabljajo subvencijska sredstva v EU, se mora s 1.1.2005 kontrolirati v 
vseh, tudi pridruženih članicah, če so se le te odločile za polni IAKS, kot se je odločila država Slovenija. V ta namen 
se morajo grafične enote rabe posameznega kmetijskega gospodarstva vzpostaviti do maja 2004.

Zaradi problemov s katastrom (digitalni katastrski načrti žal preveč odstopajo od stanja v naravi, grafične površine 
izmerjene v digitalnem katastru pa v večini primerov odstopajo od uradnih površin v atributnem katastru, ki je še 
vedno edino pravno veljaven za površine) se je MKGP moralo odločiti, da vzpostavi neodvisen grafični sistem 
kontrole površin posameznega kmetijskega gospodarstva (kot se je odločila tudi večina EU članic). Vzpostavitev 
tega sistema se bo izvedla s pomočjo digitalnih katastrskih načrtov, zajete rabe kmetijskih zemljišč, ki bo izločala 
vse površine, ki so neupravičene do subvencij ter prijav posameznih kmetijskih gospodarstev za dodelitev subvencij.

Grafične enote rabe posameznega kmetijskega gospodarstva so prvi pogoj, ki ga mora država izpolnjevati, če želi 
črpati sredstva za namen kmetijskih subvencij iz EU.

1474 - Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obsega spremljanje stanja kmetijstva in izdelavo analiz, ki so podpora vodenju kmetijske politike, 
spremljanje knjigovodstva na kmetijah (FADN) ter spremljanje in napoved pridelka sadja (PROGNOSFRUT).
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Zagotavljanje ustreznih strokovnih podlag za vodenje in izvajanje kmetijske politike.

Predpisan obseg in vzorec kmetij (predpisi EU), ki morajo biti zajete v sistem spremljanja in vodenja knjigovodstva 
na kmetijah, kot podlage za enotno ocenjevanje stanja kmetijstva v EU.

V letu 2005 bomo v okviru teh nalog izvedli:

izdelavo modelnih kalkulacij stroškov pridelave pomembnejših kmetijskih pridelkov (mesečno); 
spremljanje stanja v kmetijstvu v letu 2005 (spomladansko in jesensko poročilo) in izdelava Poročila o 
stanju kmetijstva, gozdarstva in živilstva v letu 2004;
izdelava krajših analiz in raziskav na zahtevo naročnika (MKGP);
spremljanje knjigovodstva na kmetijah (cca. 900 )- izvedba vseh potrebnih aktivnosti;
spremljanje in napoved pridelka jabolk in hrušk letine 2005 ter posredovanje in izmenjava podatkov v 
okviru mednarodnega sistema PROGNOSFRUT;

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekt NRP: 2311-04-0093 Pomembni nacionalni projekti v kmetijstvu.

4. Planirani indikatorji

izdelana poročila (pridobitev planiranih strokovnih osnov za izvajanje nalog na področju kmetijske politike 
-kalkulacije, analize, ocene, nasveti , dvoje poročil, izdelava poročila o stanju kmetijstva za leto 2003); 
vključitev cca 900 kmetij v sistem vodenja knjigovodstva na kmetijah, izdelana zaključna lema analiza; 
pridobitev vseh podatkov relevantnih za izvedbo napovedi pridelka.

2424 - PHARE - lastna udeležba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetih letnih PHARE programov in podpisanih FM med EU Slovenijo, mora MKGP zagotoviti 
sofinanciranje (do 50%) investicij oziroma pokriti stroške potovanj slovenskih strokovnjakov v tujino, udeležbo na 
seminarjih, ki so vezani na izvajanje posameznih programov okviru PHARE Nacionalni program, programov 
čezmejnega sodelovanja PHARE INTERREG z Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško. Dodatno mora Slovenija, 
MKGP v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost plačati davek na dodano vrednost za vso, s sredstvi 
Phare nabavljeno laboratorijsko in drugo opremo, za področja, ki so v okviru dela ministrstva. Sofinanciranje lastne 
udeležbe programov v izvajanju slovenskih oz. tujih svetovalnih organizacij po sprejeti razdelitvi deležev 
odgovornih ministrstev.

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

(A) Dolgoročni:

Aktivno izvajanje SKP.

(B) Srednjeročni:

Usposobitev vseh inštitucij za delovanje v oviru delovnih teles v EU in pri izvajanju SKP.

(C) Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

Sofinanciranje nabave opreme in projektov, 
Usposabljanje kadrov MKGP in ARSKTRP doma in v tujini, 
Stroški strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj kadrov, 
Dokončanje projektov iz Nacionalnega Programa 2002,2003, 
Plačila davkov na dodano vrednost.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

2311-01-5023 Projekti PHARE

2311-04-0090 Nadgradnja informacijskega sistema

4. Planirani indikatorji

Merila:

Nabavljena oprema po tehnični specifikaciji in izvedenih javnih natečajih,
Tehnični prevzemi opreme,
Usposobitev kadrov za rokovanje z opremo.

Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta
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Uresničitev obveznosti po meddržavnih sporazumih, FM in Twinningih, 
Povrnitev davka na dodano vrednost izbranim dobaviteljem opreme, 
Prevzem in predaja opreme ter usposobitev kadrov za rokovanje, 
Izobraževanje in usposabljanje kadrov na področju skupne kmetijske politike in pravnega reda EU.

8929 - PHARE CFCU - SNP 2002

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna pomoč EU Sloveniji za pripravo za polnopravno članstvo v EU na področju kmetijstva in ribištva.

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

(A) Dolgoročni cilji:

Aktivno izvajanje SKP.

(B) Srednjeročni:

Usposobitev vseh inštitucij za delovanje v ovini delovnih teles v EU in pri izvajanju SKP.

(C) Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

Projekti za nabavo opreme in tehnično pomoč za področje krepitve kakovosti živil, za veterinarsko 
kontrolo, mejni prehode in fitosanitarno kontrolo,
Usposabljanje kadrov na področju priprave kontrole, poročanja in interne revizije, 
Usposabljanje kadrov v organih v sestavi za izvajanje SKP.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

2311-01-5023 Projekti PHARE

2311-04-0090 Nadgradnja informacijskega sistema

4. Planirani indikatorji

Opis glavnih meril (indikatorjev), s katerimi bo mogoče meijenje uresničevanja letnega izvedbenega cilja ter 
izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic proračunske porabe

Št. obiskov in študijskih potovanj, število kandidatov za izpopolnjevanje in usposabljanje v tujini, 
Organiziranje delavnic, seminarjev v okviru posameznih aktivnosti,
Št. ljudi usposobljenih za delo z opremo po tehnični in pogodbeni specifikaciji,

Izvršitev razpisnih aktivnosti za nabavo opreme za nadgradnjo informacijskega sistema, 
Tehnični prevzem opreme.

Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta

Nabava opreme po tehničnih specifikacijah in sklenjenih pogodbah,
Izboljšanje situacije na področju izkoreninjenja stekline,
Zdravstvena zakonodaja na področju stranskih proizvodov živalskega izvora, ki niso namenjene prehrani 
človeka,
Nadzor širjenja klasične prašičje kuge v populaciji divjih svinj,
Usposobitev Agencije - Zavoda za ribištvo RS za izvajanje skupne ribiške politike,
Veterinarska kontrola nalezljivih bolezni,
Nadgradnja informacijskega sistema v IACS ter fitosanitarnem in veterinarskem sektoiju, 
Usposobitev ključnih sodelavcev v organih v sestavi in MKGP.

11012303 - Mednarodno sodelovanje in promocija kmetijstva

1. Opis podprograma

Uresničevanje programov vključevanja Republike Slovenije v EU; izvajanje programov razvojne pomoči; 
sofinanciranje dejavnosti SGRZ v Bruslju, delovanje slovenskih ustanov v mednarodnih organizacijah in 
integracijskih procesih; krepitev sodelovanja v okviru Pakta stabilnosti in Srednjeevropske iniciative (SEP); članstvo 
v mednarodnih organizacijah; izvajanje humanitarne pomoči; promocija prodaje kmetijskih izdelkov;

2. Pravne podlage

Pogodba o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji

Strategije Republike Slovenije o razvojni pomoči (v pripravi) in sodelovanju v okviru SEP ter Pakta stabilnosti

Obveznosti Republike Slovenije v okviru Svetovnega programa hrane

Članstvo Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah
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Podpisani dvostranski sporazumi in memorandumi o sodelovanju ministrstev za kmetijstvo

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev polnopravnrega članstva Republike Slovenije v EU; uresničevanje programov vključevanja Republike 
Slovenije v delovna telesa in druge institucije EU; uresničevanje dvostranskih sporazumov in memorandumov o 
sodelovanju s članicami EU in drugimi državami; zagotavljanje aktivne politike vključevanja kmetijstva in 
agroživilstva v mednarodne integracije; uveljavitev strateških interesov slovenskega kmetijstva v okviru novega 
kroga pogajanj za liberalizacijo trgovine s kmetijskimi proizvodi v okviru STO;

Promocija slovenskih kmetijskih in agroživilskih proizvodov ter pospeševanje njihove prodaje v tujini

Usposabljanje delavcev MK.GP in organov v sestavi doma in v tujini;

Izvajanje programov humanitarne in razvojne pomoči,

Sodelovanje v okviru SEP in Pakta stabilnosti

Sofinanciranje dejavnosti predstavništva SGRZ v Bruslju

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

število in aktivna udeležba na zasedanjih delovnih teles EU 
opravljene naloge iz dvostranskih sporazumih za posamezno leto 
število novih sporazumov in memorandumov o sodelovanju 
uresničevanje letnih programov pomoči v okviru mednarodnih organizacij, 
uresničevanje sporazumov o razvojni pomoči Republike Slovenije 
sodelovanje v SEP in Paktu stabilnosti 
plačilo mednarodnih članarin in kotizacij 
uresničitev programov usposabljanja delavcev MKGP v tujini 
izvajanje promocijskih in drugi aktivnosti s področja pospeševanja prodaje kmetijskih in živilskih 
proizvodov.

2428 - Drugi mednarodni projekti

J. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava izvedbene dokumentacije za sodelovanje na razpisih držav članic EU, ki so pripravljene sofinancirati 
projekte v kmetijstvu, pri ohranitvi pokrajine in kulturne dediščine, pri celostnem razvoju podeželja, turizma na 
kmetijah ter pri prestrukturiranju prehranske industrije v Republiki Sloveniji; sodelovanje s slovenskimi strokovnimi 
organizacijami v zamejstvu pri uresničevanju skupne regionalne kmetijske in gospodarske politike;

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

(A) dolgoročni,

Vključevanje Republike Slovenije v programe razvojne pomoči.in krepitev dvostranskega sodelovanja

(B) srednjeročni

Uresničevanje politike EU na področju dvostranskega, regionalnega sodelovanja in

razvojne pomoči

(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu

Oblikovanje in uresničevanje dvostranskih programov pomoči v JV Evropi.

3. Planirani indikatorji

Merila

Priprava in sprejetje letnih programov dvostranskega sodelovanja 
Število potrjenih programov razvojne in tehnične pomoči 

Izbor najugodnejših izvajalcev 
Uresničevanje posameznih projektov in pogodb

Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije

Priprava predlogov za programe razvojne in tehnične pomoči;
Odobritev programov dvostranskega sodelovanja
Potrditev programov na skupnih delovnih telesih 
Uresničevanje posameznih projektov v skladu s prioritetami zainteresiranih strani.
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2558 - Humanitarna pomoč

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja ISK - Izobraževalnega središča za kmetijstvo v Matangi, Madagaskar (Humanitarni projekt v okviru 
WFP/GAP - boj proti lakoti in revščini) in sodelovanje v humanitarnih akcijah ob tragedijah povzročenih zaradi 
višje sile ali po človeku: nakup hrane, kmetijskih izdelkov ali semen, črede za reprodukcijo in oživitev kmetijstva.

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

Dolgoročni: Uresničitev humanitarne pomoči v okviru World Food Programme - Globalni načrt ukrepov za boj 
proti lakoti in revščini.

Srednjeročni: Izgradnja izobraževalnega središča za kmetijstvo v Matangi, Madagaskar, laboratorijev za kmetijstvo, 
živila in veterino, nakup zemlje in osnovne črede, kmetijske mehanizacije in druge opreme, ustrezne šolske opreme, 
učbenikov, avdio-video opreme,sredstev za veterinarsko in humano zaščito za ljudi.

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

Zagotovitev sredstev za dokončanje gradbenih del,

Nakup kmetijske mehanizacije po tehnični specifikaciji,

Nakup laboratorijske, avdio-video opreme za potrebe pouka.

3. Planirani indikatorji

Merila:

Redno letno poročilo,
Število potrjenih situacij in računov, ki se nanašajo na izvedbo projekta.

Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije

Realizacija 2. faze izgradnje (končanje gradbenih del in nakup opreme)

7504 - Kotizacija za članstvo v mednarodnih organizacijah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo letnih članarin mednarodnim organizacijam, v katerih je včlanjena RS, delavno področje pa pokriva MKGP; 
sodelovanje na seminarjih, delavnicah in simpozijih v okviru mednarodnih organizacij s področja kmetijstva, 
gozdarstva, ribištva in živilske industrije.

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

Dolgoročni:

Polnopravno članstvo v mednarodnih organizacijah,

Sofinanciranje programov v okviru IPGRI - živalski in rastlinski genski viri, genske banke,

Sodelovanje na simpozijih, seminarjih in delavnicah in drugih obveščevalnih posvetovalnih sestankov na katerih se 
predstavniki lahko seznanijo z tekočimi zadevami, usmeritvami in navodili na omenjenih področjih.

Srednjeročni:

Sprotno obveščanje vseh članic o tekočih izsledkih, navodilih, smernicah in opozorilih z delovnih področjih 
mednarodnih organizacij,

Udeleževanje kongresov, simpozijev, delavnic in drugih posvetovalnih sestankov.

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

Plačilo rednih letnih članarin, kotizacij,

Pokritje potnih stroškov vezanih za udeležbo na delovnih sestankih v okviru mednarodnih organizacij.

3. Planirani indikatorji

Merila:
Število zahtevkov za plačilo članarin in kotizacij,

Stroški seminarjev in potni stroški.

Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije

Polnopravno članstvo v EU,
Sodelovanja na delovnih srečanjih,
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Tekoče informiranje.

1327 - Letni ustanoviteljski prispevek za slovensko gospodarsko in raziskovalno 
zdruienje - predstavništvo v Bruslju

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sofinanciranja redne dejavnosti predstavništva SGRZ v Bruslju v skladu s sprejetimi programskimi 
smernicami in letnim programom dela.

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

(A) Dolgoročni,

Vključevanje slovenskih raziskovalnih in gospodarskih ustanov ter organizacij v programe in delovanje institucij 
EU

(B) Srednjeročni

Zagotovitev sredstev za delovanje predstavništva SGRZ v Bruslju

(C) Iizvedbeni cilji v proračunskem letu

Refundacija detašmana za plačo in najemnino za direktorja predstavništva

1325 - Pakt stabilnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje razvojne pomoči Slovenije skladno s programi EU; izboljšati pogoje in možnosti za sodelovanje 
Slovenije na področju kmetijstva, trajnostnega razvoja in prehrambene industrije v državah JV Evrope; izvajanje 
tehnične pomoči in prenos znanja na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva v države JV Evrope.

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

(A) Dolgoročni

Sanacija kmetijstva, in zagotavljanje kvalitetnega, dolgoročnega razvoja podeželja, kmetijstva in živilsko- 
predelovalne industrije v državah JV Evrope.

(B) Srednjeročni

Krepitev prisotnosti slovenskega kmetijstva in živilske industrije v trgih JV Evrope; Zagotavljanje novih, višjih 
standardov v proizvodnji hrane v državah JV Evrope; Sodelovanje sorodnih inštitucij, zagotavljanje tehnične 
pomoči na področju zakonodaje in predpisov

(C) Izvedbeni cilji

Organizacija delavnic, seminaijev,

Organizacija študijskih obiskov,

Tehnična pomoč pri zakonodaji in uvajanje mednarodnih standardov.

Pilotski projekti razvoja podeželja, kmetijstva in prehrambene industrije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Povezava s projekti NRP: 2311-04-0062 Donacija BiH - tehnična pomoč

4. Planirani indikatorji

Merila:
Število sprejetih in realiziranih programov tehnične pomoči,
Število študijskih obiskov v Sloveniji,
Število organiziranih delavnic in seminaijev

Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije

Povečanje usposobljenosti upravnih in strokovnih delavcev za pripravo zakonodaje in predpisov s področja 
kmetijstva, gozdarstva in ribištva;
Širitev znanja strokovnih služb in kmetov v državah JV Evrope o tehnoloških in razvojnih možnistih 

Povečano zanimanje za slovenske proizvode v državah JV Evrope
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1473 - Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se bosta izvajali dve ločeni aktivnosti:

1. PROMOCIJA IN OGLAŠEVANJE SLOVENSKIH KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV

Sredstva bodo namenjena za skupne promocijske in oglaševalske aktivnosti, ki bodo omogočile pospeševanje 
prodaje slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov. Te aktivnosti predstavljajo enega najpomembnejših 
dejavnikov za zaščito domače proizvodnje pred konkurenco iz tujine in s tem tudi za obstoj in razvoj domačega 
kmetijstva in živilske industrije. Aktivnosti bodo usmerjene zlasti v obveščanje potrošnikov o posebnostih oziroma 
prednostih slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov, o sistemih za zagotavljanje prehranske varnosti in 
označevanje živil, o posebnostih proizvodnje in predelave hrane v Sloveniji in podobno. S tem bodo ustvarjeni 
pogoji za obvladovanje konkurenčnih pritiskov, katerim bodo, po vstopu v EU, izpostavljeni domači proizvajalci. Z 
vzpostavitvijo sistema financiranja pospeševanja prodaje kmetijskih in živilskih proizvodov preko pobiranja 
obveznih prispevkov bo možno zagotoviti večji del potrebnih sredstev. Vzpostavitev takšnega sistema predvideva 

. Zakon o kmetijstvu, ki določa, da se lahko s posebnim zakonom predpišejo dajatve na enoto določenega kmetijskega 
pridelka oziroma živila. Te dajatve naj bi predstavljale namenski prihodek proračuna ali vir financiranja Sklada za 
razvoj kmetijstva. Del sredstev, ki bo zagotovljen v okviru integralnega proračuna, bo prispeval k večji motivaciji 
kmetijskih proizvajalcev in živilske industrije za plačevanje obveznih prispevkov, ter s tem tudi k uveljavitvi takega 
sistema. Promocijske aktivnosti, ki bodo predmet financiranja, se bodo izvajale v skladu z določbami pravnega reda 
EU.

2. POSPEŠEVANJE PRODAJE KMETIJSKIH PRIDELKOV - PODPORA

Vsebuje:

- podporo različnih oblik promocije kmetijstva in živilstva na sejmih in drugih prireditvah in organiziranih 
promocijskih dogodkih doma in v tujini, 
ukrepe pospeševanja prodaje in porabe (akcija tržnega komuniciranja, promocije v tujini), 
podpora različnih oblik tržnih aktivnosti živilsko-predelovalne industrije, 
povečanje prepoznavnosti Slovenije ob vstopanju v EU s predstavitvami slovenske hrane in vina.

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

1. PROMOCIJA IN OGLAŠEVANJE SLOVENSKIH KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV

(A) dolgoročni cilji,

Stabilni in dolgoročni pogoji za trženje kmetijskih in živilskih proizvodov iz domače surovine
Zagotovitev ustrezne absorbcijske sposobnosti za domače kmetijske pridelke
Uveljavitev na najpomembnejših tujih trgih

(B) srednjeročni cilji

Ohranitev tržnih deležev na domačem trgu za kmetijske in živilske proizvode iz domače surovine 
Povezanost in skupni nastop domačega primarnega sektoija, živilske industrije in trgovine 
Povečanje prodornosti na najpomembnejših tujih trgih

(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu

Osveščanje in obveščanje javnosti glede pomembnih lastnosti kmetijskih in živilskih proizvodov iz domače 
surovine, posebnostih v njihovi proizvodnji, sistemov zagotavljanja varnosti hrane, sistemov zaščitnih 
znakov, pomenu določenih proizvodov za življenje in zdravje ljudi 
Spodbujanje porabe določenih proizvodov .
Motiviranost kmetijskih proizvajalcev in živilskopredelovalne industrije za delno financiranje pospeševanja 
prodaje kmetijskih in živilskih proizvodov z lastnimi sredstvi preko obveznih prispevkov

2. POSPEŠEVANJE PRODAJE KMETUSKIH PRIDELKOV - PODPORA

Dolgoročni cilj je uresničevanje ciljev kmetijske politike in programa promocije.

Indikatorji za merjenje uresničevanja letnega izvedbenega cilja so predvsem podatki o prodaji izdelkov v tujini, 
status in lema realizacija tistih institucij in podjetij, ki sodelujejo pri promocijskih akcijah.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost v projekte NRP: 2311-04-0070 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - 2005

4. Planirani indikatorji

1. PROMOCIJA IN OGLAŠEVANJE SLOVENSKIH KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV
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Stopnja informiranosti potrošnikov o posebnostih (slovenskih) kmetijskih in živilskih proizvodov, 
posebnostih v proizvodnji hrane na Slovenskem, sistemih zagotavljanja varnosti hrane, zaščitnih znakih itn. 
Poraba nekaterih "kritičnih" proizvodov
Delež (samo)financiranja iz obveznih prispevkov pri projektih v okviru posameznih sektorjev kmetijske in 
živilske proizvodnje

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na podatkih o cenah materiala in storitev, ki se nanašajo na promocijske 
in oglaševalske aktivnosti ter na oceni potreb po izvedbi teh aktivnosti za posamezne sektorje kmetijske in živilske 
proizvodnje.

Seznanjenost vsakega četrtega potrošnika s posebnostmi (slovenske) hrane, posebnostmi v proizvodnji hrane na 
Slovenskem, sistemi za zagotavljanje varnosti hrane, zaščitnimi znaki

Ohranjanje obstoječe porabe za pomembnejše proizvode pri katerih se kaže tendenca upadanja porabe, ter 
naraščajoči trend porabe nekaterih proizvodov, ki povzročajo problem presežkov.

Sofinanciranje pospeševanja prodaje slovenskih kmetijskih in živilskih izdelkov preko obveznih prispevkov v višini 
najmanj 60% stroškov

2. POSPEŠEVANJE PRODAJE KMETIJSKIH PRIDELKOV - PODPORA

Uspešne promocijske akcije z udeležbo ciljne populacije izbrane za vsak posamezen projekt posebej. Navedba 
rezultatov s številkami ni možna, predvsem pa gre tukaj za prepoznavnost Slovenije v svetu, na različnih ciljnih 
trgih, dvig ugleda slovenske živilsko predelovalne industrije in kmetijstva na ciljnih trgih.

2561 - Sodelovanje z EU in mednarodnimi integracijami

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivno sooblikovanje Skupne kmetijske politike (SKP) v vseh njenih elementih; pospeševanje dvostranskega 
sodelovanja z državami znotraj Evropskega ekonomskega prostora ter drugimi mednarodnimi integracijami in 
drugimi državami; soudeležba na pogajanjih o nadaljnji liberalizaciji trgovine s kmetijskimi in agroživilskimi 
proizvodi in izpolnjevanje obveznosti do Svetovne trgovinske organizacije (STO); sodelovanje v aktivnostih 
programov Pakta stabilnosti in Srednjeevropske pobude (SEP).

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

Dolgoročni: Uveljavljanje naših interesov pri oblikovanju SKP,pospeševanje dvostranskega sodelovanja z državami 
Evropskega ekonomskega prostora, mednarodnimi integracijami ter posameznimi državami.

Srednjeročni: Sodelovanje in zaščita naših interesov v okviru novega kroga pogajanj za liberalizacijo trgovine s 
kmetijskimi proizvodi v okviru STO;

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

Priprava sestankov, delavnic, seminarjev in okroglih miz glede pravic in obveznosti, ki izhajajo iz polnopravnega 
članstva Republike Slovenije v EU,

Priprava bileteralnih sestankov s posameznimi državami; promocijske aktivnosti za pospeševanje izvoza kmetijskih 
in prehrambenih proizvodov,

Obveščanje gospodarskih subjektov in socialnih partnerjev o stanju pogajanj na področju liberalizacije trgovine s 
kmetijskimi proizvodi v okviru STO,

Strokovno izobraževanje in usposabljanje,

Zagotovitev ustreznih prevodov, strokovne literature in sodelovanja zunanjih strokovnih sodelavcev.

3. Planirani indikatorji

Merila:
Št sestankov Sveta kmetijskih ministrov (11), Posebnega odbora za kmetijstvo (48) , upravljalnih odborov 

(440), delovnih skupin (440), posvetovalnih odborov (11), znanstvenih (11) in regulatomih odborov (11) v 
Bruslju,
Št. udeležencev na posameznih usposabljanjih, sestankih, konferencah,
Št. sestankov v okviru posameznih mednarodnih aktivnosti: STO, FAO, OECD,
Št udeležencev na delovnih sestankih Pakta stabilnosti in SEP
Št udeležencev na posameznih usposabljanjih, sestankih, konferencah;
Štsestankov v okviru posameznih mednarodnih aktivnosti: EU, SEP,
Št sklenjenih, dopolnjenih dvostranskih sporazumov in memorandumov o sodelovanju,
Št. organiziranih delavnic, seminatjev in število udeležencev na posameznih usposabljanjih, sestankih, 

konferencah
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Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije-delovanje v okviru delovnih 
teles EU z namenom uveljavljanja naših strateških interesov,izvajanje tehničnih prilagoditev v okviru posameznih 
zakonodajnih aktov s področja kmetijstva;-delovni sestanki nadzornih teles za spremljanje izvajanj programovov EU 
v Bruslju in Ljubljani), -povečanje izvoza kmetijskih in prehrambenih proizvodov oz. ohranitev tržnega deleža na 
posameznih trgih,-usposabljanje delavcev doma in v tujini (po programu), usposabljanja delavcev MKGP in 
ARSKTRP (monitoring izvajanja programov EU), udeležba na sejah Odbora za kmetijstvo v okviru Svetovne 
trgovinske organizacije (STO),-uresničitev letnih programov usposabljanja delavcev MKGP v tujini;-nabava 
planirane opreme v okviru programov Pakta stabilnosti in SEP,-uključitev slovenskih ustanov v mednarodne mreže 
za usposabljanje in informiranje (Agrarkontakt, SEP).

7150 - Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se nanaša na sredstva, ki jih je možno pridobiti iz EU skladov za sofinanciranje informiranja, 
promocije in oglaševalskih aktivnosti v zvezi s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.

Trenutno veljavni EU predpisi omogočajo pridobitev sredstev iz EAGGF sklada za sofinanciranje akcij informiranja 
in promocije, ki se izvajajo na ozemlju EU ter na območjih tretjih držav.

Del sredstev za sofinanciranje navedenih aktivnosti prispeva EU, razliko pa zagotovijo organizacije, ki bodo 
predlagale programe in če je tako določeno, tudi države članice. Delež sofinanciranja s strani EU naj ne bi bil manjši 
od 50%. Sredstva, kijih prispevajo države članice in/ali sektorske organizacije so lahko iz parafiskalnih prispevkov.

Podpore se dodelijo organizacijam, ki predstavljajo določen sektor oziroma proizvajalce. Prejemniki sredstev so 
lahko tudi organizacije na ravni EU ali tiste, ki povezujejo več držav, kar praviloma pomeni prednost pri 
konkuriranju za sredstva.

Za pridobitev direktnih podpor za informativne in promocijske akcije na ozemlju EU ter za promocijske ukrepe v 
tretjih državah bo evropska komisija, na podlagi predloga držav članic, odobravala programe in izvajalce. 
Omogočeno je tudi, da država članica v primeru, da zainteresirane organizacije ne predložijo dovolj programov za 
razpisane akcije, sama določi predlog in razpis za izbiro izvajalca programa, ki ga namerava sofinancirati.

Pred programi, ki so v interesu ene države članice ali se nanašajo na en sam proizvod, bodo imeli prednost programi, 
ki poudarjajo interese EU, še posebej v pogledu kakovosti, hranilne vrednosti, varnosti in reprezentativnosti 
proizvodov.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost v projekte NRP: 2311-04-0070 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - 2005

11022301 - Ukrepi za stabilizacijo trga (tržno-cenovna politika)

1. Opis podprograma

Ukrepi za stabilizacijo trga obsegajo dve skupini ukrepov tržno cenovne politike: (1) neposredna plačila v 
kmetijstvu (eko 0) in (2) ukrepe za stabilizacijo trga (na notranjem in zunanjem trgu). S temi ukrepi se bovv skladu z 
razmerami na trgu s kmetijskimi proizvodi in živili, cilji kmetijske politike na cenovnem in dohodkovnem področju 
ter skladno z veljavnim pravnim redom EU zagotavljalo primerljive pogoje kmetovanja in usposobljenost za 
prevzem skupne kmetijske politike na tržno cenovnem področju.

Neposredna plačila so namenjena pridelovalcem določenih poljščin in hmelja in rejcem živine kot nadomestilo za 
izpad dela dohodka zaradi nižjih cen na trgu, ki bodo posledica uravnavanja kmetijskih trgov v skladu z veljavnimi 
tržnimi ureditvami za posamezen kmetijski proizvod. Ukrep je proizvodno nevtralen, kar je v skladu s sprejetim 
konceptom sonaravnega razvoja kmetijstva. Ukrep je predpogoj za pospešitev uveljavljanje tržnih zakonitosti in 
mehanizmov za učinkovitejše prestrukturiranje in povečevanje konkurečnosti kmetijske pridelave in predelave ob 
hkratnem zagotavljanju primerne dohodkovne ravni nadpovprečnim pridelovalem. V letu 2005 bomo dosegli 90% 
višine neposrednih plačil uveljavljenih v EU-15. EU bo zagotovila 30 %, preostala sredstva bodo zagotovljena v 
nacionalnem proračunu. Na tem nivoju plačil bodo vključeni vsi ukrepi, kot jih določa veljavni pravni red EU v 
takoimenovani standardni shemi.

Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji) so namenjeni neposrednemu uravnavanju ponudbe in povpraševanja 
na domačem trgu s kmetijskimi pridelki in živili. Predvidene so zlasti naslednje oblike ukrepov: podpore za pripravo 
kmetijskih pridelkov in živil za izvoz, intervencije na trgu, podpore skladiščenju in drugi ukrepi kot podpora 
izvajanju tržnih ureditev. Planirana sredstva so namenjena za avansiranje plačil teh ukrepov po vstopu Slovenije v 
EU.

5. Pravne podlage:

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00),
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Program reforme kmetijske politike 1999-2002,

Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002,

Pristopna Pogodba in v letu 2005 veljavni pravni red EU na področju tržno cenovne politike ter na tej podlagi 
sprejeti predpisi na nacionalni ravni.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji tržno-cenovne politike imajo podlago v zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št.54/00), ki v 2. členu določa 
naslednje cilje kmetijske politike: (1) stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje 
prehranske varnosti; (2) ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine; (3) varstvo kmetijskih zemljišč pred 
onesnaženjem in nesmotrno rabo; (4) trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva; (5) zagotavljanje 
primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom; (6) uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanje narave.
V skladu s temi cilji zakon o kmetijstvu tudi natančno določa vrste ukrepov kmetijske tržno-cenovne politike in 
pogoje ter način za njihovo uveljavitev.

Konkretni cilji tržno- cenovne politike so zlasti: stabiliziranje kmetijskih trgov, povečanje konkurenčnosti, 
povečanje vloge tržnih mehanizmov in usposobitev za delovanje v razmerah skupnega trga, zadržati in na nekaterih 
trgih izboljšati dohodkovni položaj (zmanjšati razlike med kmetijskimi pridelki), ohraniti obseg proizvodnje pri 
ključnih kmetijskih proizvodih, zaščito dohodkov na posameznemu trgu postopoma prilagoditi ravni, ki jo lahko 
pričakujemo po vstopu v EU in vsebinska ter institucionalna usposobitev za uveljavljanje ukrepov skupne kmetijske 
politike EU.

V letu 2005 bodo uvedeni vsi ukrepi, ki jih pozna skupna kmetijska politika EU. Skupna vrednost vseh neposrednih 
plačil na agregatni ravni pa naj bi dosegla 90 % vrednosti EU plačil. Takšen nivo neposrednih plačil bo izveden 
tako, da bodo ukrepi razpisani v tej višini, izplačilo pa bo razdeljeno na dva dela in sicer na akontacijo, plačil v 
višini cca 60% od razpisane vrednosti, ki bo plačana v letu 2005, preostalih 40% pa bo plačano v naslednjem letu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma:

5536. Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu (eco 0)

Izvedena bodo naslednja plačila na ha za: krušna žita (70.000 SIT/ 36500 ha), za koruzo ( 70.000 SIT SIT/ 65600 
ha), za ostala žita ( 70.000 SIT SIT/ 15300 ha), za oljnice ( 70.000 SIT / 100 ha) ,za oljno repico ( 70.000 SIT/ 
2600 ha), za stročnice ( 70.000 SIT SIT/ 250 ha) in za hmelj ( 99.922 SIT/ 1800 ha) ter za posebno premijo za bike 
(44.283 SIT/65000 glav), vole (31.631 SIT/1000 glav), premijo za krave dojilje (42.174 SIT/82700 glav), klavno 
premijo za govedo (16.870 SIT/112600 glav), klavno premijo za teleta (10.350 SIT/20000 glav) ter za 
ekstenzifikacijsko premijo (21.087 SIT/70000 glav); premije za drobnico- za mesne ovce ( 4.428 SIT/60000 glav), 
za mlečne ovce (3.543 SIT/5000 glav) in koze (3.543 SIT/8000 glav), dodatno premijo za mesne ovce na območjih z 
omejenimi možnostmi za kmetijstvo (LFA) (1.476 SIT/50000 glav) in za mlečne ovce (1.476 SIT/4000 glav) in 
koze (1.476 S1T/7000 glav). Sredstva bodo namenjena tudi za dodatna plačila za goveje meso (5.395 SIT/112600 
glav), za mlečno premijo (v skupnem znesku 1.719 mio SIT), podpori semenarstvu in oljnim bučam (57.500 
SIT/3500 ha).

6636 Ukrepi za stabilizacijo trga

Ukrepi bodo obsegali podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za izvoz, financiranju intervencijskih 
nakupov za mlečne izdelke , žita, sladkor, govedine , prašičjega mesa; podpore skladiščenju za pšenico in rž, mleko 
in mlečne izdelke, govedine, mesa jagnjet, prašičjega mesa in vina. Notranja struktura sredstev za posamezne 
namene je odvisna predvsem od cenovnih gibanj na domačem in tujem trgu in nujnosti ukrepanja z določenimi 
ukrepi, ki lahko v danih razmerah učinkovito vzpostavijo ustrezno ravnovesje na trgu. Ti ukrepi so pogoj in podlaga 
za uveljavljanje in delovanje že sprejetih in predvidenih tržnih ureditev. Planirana sredstva so namenjena za 
avansiranje plačil teh ukrepov po vstopu Slovenije v EU.

V letu 2005 bomo v skladu s Pristopno Pogodbo in veljavnim pravnim redom na področju tržnocenovne politike EU 
in Slovenije intenzivirali dograjevanje in uveljavljanje vseh ukrepov tržno cenovne politike v kmetijstvu.. V tem letu 
bodo temeljni izvedbeni cilji zlasti:

vzpostavitev primerljive cenovne ravni cen ravni cen EU pri ključnih kmetijskih pridelkih in živilih, 
odprava notranjih dohodkovnih disparitet med posameznimi kmetijskimi proizvodi, 
ustvaijanje z EU primerljivih pogojev gospodarjenja,
smiselna uvedba vseh ukrepov kot jih pozna EU in uveljavitev njihove vrednosti do nivoja 90% vrednosti v 
EU.

Ob pričakovanem učinku vstopa v EU na znižanje cen kmetijskih proizvodov in nadaljnjem odpiranju kmetijskih 
trgov (EU), bodo za doseganje zgoraj citiranih ciljev potrebni zlasti naslednji ukrepi:
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Ukrepi za uravnavanje ponudbe in povpraševanja kmetijskih in živilskih proizvodov: ( podpore pri pripravi 
blaga za izvoz : mleko in mlečni izdelki, vino, sadje, meso in mesni izdelki; podpore skladiščenju: meso , 
žita, vino; intervencijski nakupi: meso, žita;)
Izravnava dohodkov zaradi zadrževanja rasti oz. nižanja cen kmetijskih proizvodov na trgu -neposredna 
plačila na ha oz. na glavo živali: cilj je uvedba vseh ukrepov in na nivoju 90 % vrednosti kot bodo 
uveljavljeni v EU,
Izvajanje drugih ukrepov, id so predvideni v sprejetih ureditvah kmetijskih trgov (organizacije 
proizvajalcev, izvajanje krizne destilacije, promocije itd.).

Planirani rezultat vseh ukrepov (določeni so v tržnih ureditvah) na področju stabilizacije trga (notranji in zunanji trg) 
je izenačevanje konkurenčnega položaja slovenskih pridelovalcev s položajem pridelovalcev v EU in zagotavljanje 
čimbolj stabilnih razmer na trgu s kmetijskimi pridelki in živili.. Kot indikator za ugotavljanje stopnje izenačenosti 
konkurenčnih pogojev bomo uporabili PSE (producer subsidy equivalent), ki predstavlja vrednostno ali v % (od 
vrednosti proizvodnje) izraženo vsoto vseh podpor, v kmetijstvu. Izračunava se po metodologiji OECD in se 
uporablja za mednarodne primeijave. Vsako leto se izdela tudi celovita ocena stanja v kmetijstvu in tudi gibanje 
dohodka v primerjavi s preteklimi leti ter v tem okviru tudi ocena učinkov posameznih ukrepov (subvencije, cene)

2074 - Obnova vinogradov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podpora se dodeli na podlagi javnega razpisa za dodelitev podpore za izvedeno obnovo vinogradov v letu 2004, in 
sicer za postavitev vinogradov, če so bile nanje posajene trsne cepljenke jeseni 2003 ali. spomladi 2004, za 
podsajevanje vinogradov mlajših od 10 let in za posaditev matičnjaka stopnje selekcije BAZA

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

Podpora se dodeli le za že izvedena dela, na podlagi ustreznega točkovanja težavnosti obnove, ki ga pripravi 
kmetijska svetovalna služba, ter na podlagi dokazila o dokončanju obnove (račun za nakup trsnih cepljenk).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost v projekte NRP:

2311-04-0019 Program obnove trajnih nasadov za leto 2004

4. Planirani indikatorji

Izboljšanje vinogradniške strukture, tehnoloških zasnov v vinogradih, uvajanje tržno bolj zanimivih sort grozdja ter 
s tem omogočanje boljše prilagodljivosti trgu.

2094 - Podpora čebelarstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep se bo izvajal v obliki neposrednega plačila na gospodarsko čebeljo družino in v skladu s programom razvoja 
čebelarstva v Sloveniji.

Upravičenci bodo uveljavljali neposredno plačilo za tiste gospodarske čebelje družine, ki so vpisane v register pri 
Veterinarskem inštitutu Republike Slovenije.

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

Osnova za dodelitev sredstev bo gospodarska čebelja družina.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

NRP 2311-04-0089 Podpore čebelarstvu

4. Planirani indikatorji

število gospodarskih čebeljih družin

obseg pridelave medu

5536 - Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za neposredna plačila na ha oz. na glavo živali s ciljem, da se v določenem delu nadomesti 
izpad dohodka zaradi nižjih cen na trgu, ki so posledica tržnih ureditev.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Zagotavljanje primerne obdelanosti kmetijskih površin in zagotavljanje ustrezne prehranske varnosti države.

Zagotavljanje primerljivih konkurenčnih pogojev slovenskih pridelovalcev s pogoji v EU.

V letu 2005 bodo neposredna plačila dosegla 90 % vrednosti plačil v EU-15. Skupna razpisana vrednost bo znašala 
21.7 mrd SIT, ki bo izplačana 60% v tekočem letu in 40% v letu 2006. Izvedena bodo naslednja plačila na ha za: 
krušna žita (70.000 SIT/ 36500 ha), za koruzo (70.000 SIT SIT/ 65600 ha), za ostala žita (70.000 SIT SIT/ 15300 
ha), za oljnice (70.000 SIT 1100 ha), za oljno repico (70.000 SIT/ 2600 ha), za stročnice (70.000 SIT SIT/ 250 ha) in 
za hmelj (99.922 SIT/ 1800 ha) ter za posebno premijo za bike (44.283 SIT/65000 glav), vole (31.631 SIT/1000 
glav), premijo za krave dojilje (42.174 SIT/82700 glav), klavno premijo za govedo (16.870 SIT/112600 glav), 
klavno premijo za teleta (10.350 SIT/20000 glav) ter za ekstenzifikacijsko premijo (21.087 SIT/70000 glav); 
premije za drobnico- za mesne ovce (4.428 SIT/60000 glav), za mlečne ovce (3.543 SIT/5000 glav) in koze (3.543 
SIT/8000 glav), dodatno premijo za mesne ovce na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo (LFA) (1.476 
SIT/50000 glav) in za mlečne ovce (1.476 SIT/4000 glav) in koze (1.476 SIT/7000 glav). Sredstva bodo namenjena 
tudi za dodatna plačila za goveje meso (5.395 SIT/112600 glav), za mlečno premijo (v skupnem znesku 1.719 mio 
SIT), podpori semenarstvu in oljnim bučam (57.500 SIT/3500 ha).

Del sredstev se zagotovi iz integralnega proračuna RS, del iz sredstev EU za ukrep financiranja neposrednih plačil, 
del pa tudi iz sredstev za razvoj podeželja. Slovenija za EU sredstva zagotavlja potrebna sredstva za tekoča plačila, 
ki se kasneje povrnejo iz EU v proračun RS.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost v projekte NRP: 2311-01-9910 Neposredna plačila na površino oziroma na glavo živali

4. Planirani indikatorji

izplačila neposrednih plačil (v ha in v vrednostih)
izračun PSE
celovita ocena dohodkovnega položaja kmetijstva za to leto, 
primerljivi konkurečni pogoji z drugimi članicami v EU (merjeno z PSE) 
ohranjanje dohodka na primerljivi ravni držav drugih državah članicah EU

2095 - ECO 0 - RP

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glej obrazložitev proračunske postavke 5536 Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0.

2097 - ECO 0 - EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glej obrazložitev proračunske postavke 5536 Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0.

2066 - EKU J S - JO

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje premene oziroma krčitve v hmeljiščih:

Podpora se financira iz EU sredstev jamstvenega sklada. Podpora obsega podporo za izvajanje začasne premene v 
hmeljiščih oziroma podporo za izvajanje trajne krčitve hmeljišč. Dodeli se na osnovi pogojev določenih v EU 
predpisih in sicer za zatravljene površine, ki so bile zasajene s hmeljem in na katerih pridelovalci hmelja izvajajo 
začasno premeno oziroma trajno krčitev hmeljišča. Gre za uravnavanje ponudbe in povpraševanja s hmeljem na trgu 
EU.

Proizvodno nadomestilo za uporabo oljčnega olja v predelovalni industriji

Podpora se financira iz EU sredstev jamstvenega sklada. Podpora obsega proizvodna nadomestila za uporabo 
oljčnega olja pridelanega na ozemlju držav članic EU v živilsko predelovalni industriji in sicer za proizvodnjo 
določenih konzerviranih rib in zelenjave. Podpora se dodeli na osnovi pogojev določenih v EU predpisih in sicer za 
uporabo oljčnega olja pridelanega na ozemlju držav članic EU v živilsko predelovalni industriji in sicer za 
proizvodnjo določenih konzerviranih rib in zelenjave. Proizvodno nadomestilo se lahko uveljavlja za oljčno olje in 
njegove frakcije pridelano v državah članicah EU, uporabljeno pri proizvodnji določenih konzerviranih živil in 
kupljeno v embalaži z neto vsebino pet litrov ali več. Namen je povečanje uporabe oljčnega olja pridelanega na 
ozemlju držav članic EU s strani živilsko predelovalne industrije.
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Financiranje drugih ukrepov iz jamstvenega oddelka Evropskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost v projekte NRP; 2311 -04-0007 EKUJS-JO

2071 - Podpore organizacijam proizvajalcev - EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podpora pri ustanovitvi in administrativnem poslovanju organizacij pridelovalcev sadja in zelenjave, sofinanciranje 
obnove potrjenih programov organizacij proizvajalcev (sofinanciranje posodobitve predelovalnih kapacitet, 
programov trženja in drugih aktivnosti po programu) in financiranje dela komisije za obravnavo in potrjevanje 
programov organizacij proizvajalcev.

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

Na osnovi priznanja organizacij pridelovalcev se dodeli podpora pri ustanavljanju in poslovanju.

. Na osnovi prejetih programov dela organizacij proizvajalcev se sofinancira obnova in posodobitev predelovalnih 
kapacitet organizacij pridelovalcev, do višine 50% vloženih sredstev oziroma do 4,1% prometa posamezne 
organizacije proizvajalcev.

Zunanji člani komisije se financirajo glede na opravljen obseg del.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost v projekte NRP: 2311-04-0085 Podpore tržnim organizacijam pridelovalcev - 2005

4. Planirani indikatorji

Skupno trženje in boljša prilagoditev proizvodnje povpraševanju, planiranje proizvodnje, koncentracija ponudbe, 
posodobitev proizvodnje, izvajanje elementov tržnih ureditev in s tem prilagajanje EU zakonodaji.

2076 - Prestrukturiranje vinogradništva - EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podpora se v celoti financira iz EU sredstev jamstvenega sklada.

Podpora obsega podporo za krčitev vinogradov in podporo za prestrukturiranje (zamenjavo) vinogradov, izvedeni v 
letu 2005.

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

Podpora se dodeli na osnovi pogojev, določenih v EU in nacionalnih predpisih in to le za že izvedena dela, na 
podlagi težavnosti obnove ter na podlagi dokazila o dokončanju obnove.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost v projekte načrta razvojnih programov: 2311-04-0004 Prestrukturiranje vinogradništva

4. Planirani indikatorji

Izboljšanje vinogradniške strukture, tehnoloških zasnov v vinogradih, uvajanje tržno bolj zanimivih sort grozdja ter 
s tem omogočanje boljše prilagodljivosti trgu.

2091 - Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) - EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za ukrepe za stabilizacijo trga (notranji in zunanji) so namenjeni neposrednemu uravnavanju ponudbe in 
povpraševanja na domačem trgu s kmetijskimi pridelki in živili. Predvidene so zlasti naslednje oblike ukrepov: 
podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za izvoz, intervencije na trgu, podpore skladiščenju in drugi ukrepi 
kot podpora izvajanju tržnih ureditev. Ti ukrepi se financirajo iz EU, Slovenija zagotavlja le potrebna sredstva za 
tekoča plačila, ki se kasneje povrnejo iz Bruseljske blagajne.

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

Zagotavljanje stabilnih razmer na trgu v skladu s tržnimi ureditvami in razmerami.

Zagotavljanje primerljivih konkurenčnih pogojev slovenskih pridelovalcev s pogoji v EU.

Ukrepi bodo obsegali podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za izvoz, financiranju intervencijskih 
nakupov za mlečne izdelke , žita, sladkor, govedine , prašičjega mesa; podpore skladiščenju za pšenico in rž, mleko 
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in mlečne izdelke, govedine, mesa jagnjet, prašičjega mesa in vina. Notranja struktura sredstev za posamezne 
namene je odvisna predvsem od cenovnih gibanj na domačem in tujem trgu in nujnosti ukrepanja z določenimi 
ukrepi, ki lahko v danih razmerah učinkovito vzpostavijo ustrezno ravnovesje na trgu. Ti ukrepi so pogoj in podlaga 
za uveljavljanje in delovanje že sprejetih in predvidenih tržnih ureditev. Planirana sredstva so namenjena za 
avansiranje plačil teh ukrepov po vstopu Slovenije v EU.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost v NRP projekte: 2311-01-9909 Ukrepi za stabilizacijo trga (tržno-cenovna politika)

4. Planirani indikatorji

Vzdrževanje ravnotežja na trgu v okvirih in pod pogoji veljavnih skupnih tržnih ureditev (ciljne cene, bazne 
cene, intervencijske cene, drugi ukrepi)
Izvedeni ukrepi ( v skladu s tržnimi ureditvami in tržnimi razmerami)
Doseči primerljive konkurečne pogoje z drugimi članicami v EU (merjeno z PSE), 
Zagotavljanje stabilnih razmer na trgu s kmetijskimi proizvodi in živili s ciljem zagotavljanja dohodka na 
primerljivi ravni z drugimi državami članicami EU.

11022302 - Program razvoja podeželja

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vsebine razvoja podeželja, ki se sofinancirajo iz jamstvenega dela EKUJS in nacionalnega 
proračuna. Ukrepi in njihov obseg sta določena v dokumentu "Program razvoja podeželja 2004-2006”, ki ga na 
predlog Slovenije potrdi tudi EU. Sredstva so določena v programu, ki ga do višine 80% sofinancira EU. Znesek, ki 
ga sofinancira EU je določen v pristopni pogodbi (poveča se za rast EU inflacije), prav tako je v tej pogodbi določen 
denarni tok z izplačili v posameznem letu in ukrepi, ki jih Slovenija sme v sklopu programa izvajati. Slovenija bo 
zagotavljala potreben delež za črpanje EU sredstev v skladu z višino razpisanih sredstev in dotokom sredstev iz EU 
v višini najmanj 20%.

Obseg posameznega ukrepa bo opredeljen v “Programu razvoja podeželja 2004-2006”, ki ga bo po potrditvi EU 
STAR komiteja izvajala Slovenija do višin, ki so opredeljene v pristopni pogodbi in po postopkih, ki so določeni v 
predpisih EU za nove članice. Izplačila sredstev bodo tekla na način “začasnega finančnega instrumenta “ za nove 
članice EU, ki omogoča črpanje sredstev iz jamstvenega sklada še v 2 letih po razpisu sredstev (prevzemu 
obveznosti), (še dve leti po zaključku tega programskaga obdobja, kar bo razvidno iz Programa razvoja podeželja 
2007-2013”).

V sklopu podprograma je nova proračunska postavka “Program razvoja podeželja” iz katere se financirajo vsi 
ukrepi “Programa razvoja podeželja 2004 -2006”. Sredstva se dodeljujejo za subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom. In sicer v obliki ukrepov:

a) Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

b) Kmetijsko okol jskieukrepe

c) Zgodnje upokojevanje

d) Zagotavljanje EU standardov na kmetijskih gospodarstvih

e) Pogozdovanje

f) Pomoč vzpostavljanju organizacij proizvajalcev

in kot plačila zunanjim izvajalcem kot ukrep

g) Tehnična pomoč

h) Krijejo pa se tudi neizplačane obveznosti iz prejšnjih let na podlagi uredb za območja z omejenimi dejavniki in 
ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega programa v višini 1020 mio SIT.

i) Do 20% sredstev iz EU jamstvenega sklada, ki so v pristopni pogodbi dodeljena za razvoj podeželja, je mogoče 
nameniti plačilu neposrednih plačil, če se upošteva tudi omejitev razlike med 40% višino neposrednih plačil za 
države članice ter deležem, ki ga sofinancira EU (25% v letu 2004 in 30% v letu 2005), temu delu je potrebno 
zagotoviti tudi slovenski del sofinanciranja v višini 20%. To znaša:

2. Pravne podlage

PRAVNE PODLAGE

Pristopna pogodba
Uredba Sveta EU (EC) 1275/99 s popravki v reformi SKP

- Uredba Komisije (EC) št. 445/2002,963/2003.
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Program razvoja podeželja 2004-2006,
Zakon o kmetijstvu,
Program reforme kmetijske politike 1999-2002,

- NPPA,
Seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
Uredba o kriterijih za določitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
Slovenski kmetijsko okoljski program,
Seznam katastrskih občin osrednjega območja pojavljanja velikih zveri,
Seznam avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali,
Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin,

3. Dolgoročni cilji podprograma

DOLGOROČNI CILJI

Strateški cilji podprograma so:

stabilna proizvodnja kvalitetne in vame hrane,
ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine z ohranjanjem zemljiškega potenciala ter naravnih 
danosti pred onesnaženjem in neracionalno rabo, varovanje biodiverzitete ter usmetjanje v sonaravnego 
kmetovanje in podpora socialno ekonomskemu razvoju podeželja.
Pomoč pri vzpostavljanju tržno naravnanega kmetijstva
Zagotavljanje paritetnega dohodka in kritje družbene koristi, ki jo s svojimi aktivnostmi zagotavljajo 
kmetovalci
Izvajanje ukrepov SKP s pomočjo EU skladov in zagotavljanje sofinanciranja iz nacionalnega proračuna

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

KRATKOROČNI CILJI

So definirani za vsak ukrep posebej in jih je potrebno spremljati tudi za potrebe vrednotenja programa in izvajanja 
teh ukrepov in sicer z naslednjimi indikatoiji:

a)

število kmetijskih gospodarstev, vključenih v ukrep,
število hektarjev po posameznih območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

b)

obseg revitaliziranih površin (ha), na katerih je bilo odpravljeno zaraščanje,
obseg njivskih površin, trajnih nasadov in travinja (ha), vključenih v izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov, 
število trajnih nasadov, v katerih se izvajajo naravi prijazni načini kmetovanja (integrirani, ekološki, 
travniški sadovnjaki),
obseg zavarovanih območij (ha), vključenih v izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov, 
obseg osrednjega območja pojavljanja velikih zveri (ha), vključenega v ukrepe SKOP, 
število certifikatov za integrirano oz. ekološko kmetovanje, 
evidentirana raba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, 
ažuriranost podatkovnih baz in navodil za pridelovalce.

c)

število prenesenih kmetij,
število prejemnikov rente,
velikost kmetij,
vitalna sposobnost kmetij, merjena po EU kriterijih.

d)

število kmetijskih gospodarstev vključenih v ukrep,
število kmetijskih gospodarstev, ki se prilagajajo vsaj enemu EU standardu,
število EU standardov na kmetijsko gospodarstvo,
število ustreznih poslovnih načrtov.

e)

število kmetijskih gospodarstev vključenih v ukrep,
število načrtov pogozdovanja,
število pogozdenih ha na leto

f)

Vzpostavljenie OP na leto,
Št. OP /kmetijsko dejavnost,
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Št. članov OP glede na posamezno kmetijsko dejavnost.

Delež letnega prihodka po organizacij proizvajalcev.

g)

število udeležencev na izobraževalnih programih,
število promocijskih aktivnosti, 
analize, študije, 
vključenost nevladnih organizacij.

2068 - Program razvoja podeželja 2004-2006 - EKVJS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glej obrazložitev postavke Program razvoja podeželja 2004-2006 - SLO

4267 - Organizacije proizvajalcev

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

2069 - Program razvoja podeželja 2004-2006 - SLO

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nove proračunske postavke se financirajo vsi ukrepi “Programa razvoja podeželja 2004 -2006”, gre za subvencije 
privatnim podjetjem in zasebnikom v obliki ukrepov

ajizravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

b) kmetijsko okoljski ukrepi

cjzgodnje upokojevanje

djzagotavljanje EU standardov na kmetijskih gospodarstvih

ejpogozdo vanje

fjpomoč vzpostavljanju organizacij proizvajalcev

in kot plačila zunanjim izvajalcem kot ukrep

gjtehnična pomoč

Krijejo pa se tudi neizplačane obveznosti iz prejšnjih let na podlagi uredb za območja z omejenimi dejavniki in 
ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega programa.

Do 20% sredstev iz EU jamstvenega sklada je mogoče nameniti plačilu neposrednih plačil.

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

Sredstva so določena v programu, ki ga do višine 80% sofinancira EU. Znesek, ki ga sofinancira EU je določen v 
pristopni pogodbi (poveča se za rast EU inflacije), prav tako je v tej pogodbi določen denarni tok z izplačili v 
posameznem letu. Slovenija bo zagotavljala potreben delež za črpanje EU sredstev v skladu z višino razpisanih 
sredstev in dotokom sredstev iz EU v višini najmanj 20%.

Obseg posameznega ukrepa bo opredeljen v “Programu razvoja podeželja 2004-2006”, ki ga bo po potrditvi EU 
STAR komiteja izvajala Slovenija do višin, ki so opredeljene v pristopni pogodbi in po postopkih, ki ib določeni v 
predpisih EU za nove članice. Izplačila sredstev bodo tekla na način “začasnega finančnega instrumenta “ za nove 
članice EU, ki omogoča črpanje sredstev iz jamstvenega sklada še v 2 letih po razpisu sredstev (prevzemu 
obveznosti), (še dve leti po zaključku tega programskaga obdobja, kar bo razvidno iz Programa razvoja podeželja 
2007-2013”). Poraba EU sredstev se predvideva mesečno (15. v mesecu), glede na obdelanost vlog in možnosti 
izplačevanja. Letni končni rok za izplačila je 15. oktober.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

a)Izravnalna  plačila zaradi težjih pridelovalnih razmer na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo so plačila 
namenjena tistim, ki obdelujejo zemljišča, ki so manj primerna za kmetovanje. Izvajajo jih v vseh državah članicah 
EU in so pomemben del SKP. S tem ukrepom izravnalnih plačil se vzdržuje obdelana kmetijska zemljišča, ohranja 
poseljeno in kulturno krajino. Na treh četrtinah območja Slovenije je zaradi različnih naravnih omejitvenih 
dejavnikov (strme lege, višje nadmorske višine, neugodne klimatske in pedološke razmere) proizvodna sposobnost 
zemljišč manjša, pridelava pa dražja. Ugotovljeni stroški so za okoli 40% višji v nagibih 50-70% v primeijavi z 
nagibi 0-10%. Izravnalna plačila so izražena na ha kmetijskih površin. Dodeljevanje teh plačil bo v letu 2004 
potekalo na podlagi opredelitve območij z omejenimi možnostmi po EU kriterijih, ki vključuje: gorska področja, 
druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in področja s specifičnimi naravnimi omejitvami. Do 
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plačil so upravičena kmetijska gospodarstva na ravni cele države, ki upoštevajo načela dobrega gospodarja in 
izpolnjujejo pogoje o minimalni površini kmetijskih zemljišč ter so dolžni opravljati kmetijsko dejavnost na teh 
območjih še najmanj pet let. Višine podpor za izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost (EKO 1) so izračunane na osnovi razmejitve teh območij, statističnih podatkov o površinah kmetijskih 
zemljiščih v uporabi (hektarji), subvencijskih vlog iz leta 2003 ter ocene o pričakovanem povečanju števila 
upravičencev.

b) Kmetijsko okoljski ukrepi iz Slovenskega kmetijsko okoljskega programa 2001-2006 (SKOP), ki ga je kot 
izvedbeni del Programa reforme kmetijske politike sprejela Vlada RS v aprilu 2001, se bodo v letu 2004 pričeli 
izvajati v okviru Programa razvoja podeželja 2004-2006. Kmetijsko okoljski ukrepi poudarjajo usmeritev v naravi 
prijazne načine kmetovanja, iz katerih izhajajo pridelki in živila, ki so za potrošnika popolnoma vama. Posebni 
nacionalni kmetijsko okoljski programi so tudi pomemben del Skupne kmetijske politike EU (CAP) in so na 
področju strukturne politike tudi edini obvezni ukrepi za vsako državo članico EU. Da bi sledili ciljem in strategijam 
te usmeritve, so ukrepi SKOP razdeljeni na tri skupine z naslednjimi ukrepi:

I. skupina - zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje: zmanjšanje obremenitve obdelanih 
kmetijskih zemljišč, odpravljanje zaraščanja, zmanjševanje erozije v sadjarstvu in vinogradništvu, 
ohranjanje kolobarja, ozelenitev njivskih površin, integrirano poljedelstvo, integrirano sadjarstvo, 
integrirano vinogradništvo, integrirano vrtnarstvo, ekološko kmetovanje,
II. skupina - ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine: 
planinska paša, košnja strmih travnikov, košnja grbinastih travnikov, travniški sadovnjaki, reja avtohtonih 
in tradicionalnih pasem domačih živali, pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin, 
sonaravna reja domačih živali, ohranjanje ekstenzivnega travinja,
III. skupina - varovanje zavarovanih območij: ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih 
območjih, prestrukturiranje reje domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri, ohranjanje 
habitatov ogroženih vrst ptic, pokritost tal na vodo varstvenem območju, zatravljanje in praha.

Za posamezne ukrepe so opredeljeni tudi kratkoročni (kontrolni) in dolgoročni indikatorji, na podlagi katerih se 
ocenjujejo učinki teh ukrepov. Celoten program pomeni bistveni napredek od uveljavljenih oblik gospodaijenja in 
prehod na okolju bolj prijazne načine kmetovanja. Ukrepi SKOP niso ozko proizvodno usmeijeni, ampak upoštevajo 
tudi ekološke, socialne in prostorsko poselitvene vidike podeželja. Upravičenci do neposrednih plačil SKOP so 
kmetijska gospodarstva, ki izvajajo enega ali več ukrepov in pri tem ob uporabi različnih tehnologij upoštevajo tudi 
zahteve varovanja okolja, skrbijo za ohranjanje kulturne krajine, vzdržujejo življenjski prostor mnogih rastlinskih in 
živalskih vrst ter ohranjajo podeželje obdelano in poseljeno. Pristop v program je prostovoljen, kmetje sami izberejo 
katere ukrepe bodo izvajali na delu ali celotni kmetiji. V izvajanje ukrepov SKOP se upravičenci vključijo s 
pogodbo, ki jo sklenejo z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za obdobje 5 let. Za vsak posamezen 
ukrep je potrebno izpolnjevati določene pogoje in sproti voditi evidenco o vseh delovnih opravilih. Neposredna 
plačila SKOP se dodelijo upravičencem na ravni cele države,

c) Ukrep zgodnjega upokojevanja se bo v Sloveniji izvajal z namenom, da se izboljša neugodna velikostna struktura 
kmetij, starostna struktura gospodaijev, ekonomska vitalnost kmetijskih gospodarstev. Dolgoročni cilj ukrepa je 
omogočiti prenos kmetije na mlajše lastnike in omogočiti povečanje kmetij, starejšim kmetom pa omogočiti 
socialno varnost po tem, ko prenehajo s kmetovanjem.

d) Podpore so namenjene kmetijskim gospodarstvom kot pomoč za prilagoditev EU standardom na področju varstva 
okolja, zdravja rastlin in živali, dobrobiti živali, varnosti pri delu. Gre za plačilo na ha, kije proizvodno nevezano in 
znaša do 200 EUR/ha za izvajanje enega standarda. Namen ukrepa je spodbuda tistim kmetom, ki že izvajajo 
zahtevne standarde EU, na področju varovanja okolja, higiene, etologije, zdravstvenega varstva živali. V obdobji do 
2007 je ukrep v novih članicah lahko povezan s hkratno posodobitvijo kmetijskega gospodarstva (z investicijo) in 
pomeni posredno možnost pidobitve sredstev za investicije za izboljšanje standardov (npr: nakup stojne opreme, 
izboljšanje etoloških pogojev za živali, ureditev izpustov, prilagoditev higienskim standardom, ureditev kapacitet za 
skladiščenje živinskih gnojil (gnojišč in gnojnih jam) ipd.).

e) V Sloveniji je 56% površine pokrite z gozdovi, obseg gozdov v zadnjih desetletjih je močno v porastu. Zato ta 
ukrep horizontalno za Slovenijo ni zanimiv, v manjšem obsegu pa ga bodo izvajala posamezna kmetijska 
gospodarstva s ciljem prestrukturiranja rabe zemljišč na samem gospodarstvu. Namen ukrepa je ohranjati podeželje 
urejeno in obdelano, zagotavljati trajnostno gospodarjenje z gozdovi, opredeliti dejanski status zemljišč, vzpostaviti 
stabilen gozdni rob in omogočiti pogozdovanje občutljivih in ranljivih zemljišč. Plačilo sre dodeljuje na ha, za 
površine, ki dolgoročno niso več v kmetijski rabi in na katerih se vzpostavlja gozd.

f) Nizek obseg prodaje kmetijskih pridelkov in proizvodov, je posledica (ne) organiziranega načina trženja 
kmetijskih pridelkov na Slovenskem trgu. Posledica neorganizirane prodaje, se kaže v opuščanju proizvodnje in 
propada posamičnih kmetijskih proizvajalcev, ki postajajo vse bolj ne konkurenčni napram organiziranim večjim 
podjetjem. Skozi ustanavljanja in delovanja organizacij proizvajalcev, bodo člani-kmetijski proizvajalci pridobili 
možnost, da organizirano prodrejo na samo tržišče. Do pridobitve pomoči, bodo upravičene skupine proizvajalcev in 
njihova združenja, katerim ni namenjena pomoč v okviru skupnih tržnih redih. Vzpostavitev organizacij 
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proizvajalcev (nadalje OP), v kmetijskih dejavnostih za: mleko, meso, jajca žita, krompir, sladkorno peso, oljnice, 
za ekološko proizvodnjo kmetijskih pridelkov in proizvodov. Za vzpostavitev in delovanje organizacije 
proizvajalcev, se bo pomoč podeljevala za investicije v predelavo dodelavo in pripravo kmetijskih proizvodov za trg 
in promocijo in trženje kmetijskih pridelkov in proizvodov na trgu.

g) Ukrep tehnične pomoči je namenjen predvsem pripravi za programiranje in izvajanje ukrepov Programa razvoja 
podeželja ter vzdrževanju in posodabljanju podatkovnih baz, postavitvi pilotnih projektov, študij, strokovnemu delu 
za pripravo in izvedbo ukrepov, promocij programa, obveščanju o poteku programa, osveščanju javnosti, 
sodelovanju zNVO.

Vključenost v projekte načrta razvojnih programov: 2311 -04-0002 Program razvoja podeželja 2004-2006

4. Planirani indikatorji

4.1. Dolgoročni cilji projekta

a)

ohranjanje funkcionalne sposobnosti območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 
ohranjanje kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja ter drugih okoljsko in naravovarstveno pomembnih 
območjih, vključno z ohranjanjem kmetovanja na območjih, ki se zaraščajo, 
ohranjanje zemljiških in drugih potencialov,
- ohranjanje kulturne krajine,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
- ohranjanje v preteklosti doseženega ekološkega ravnotežja v prostoru.

b)

- ohranjanje kmetovanja in poseljenosti podeželja ter drugih okoljsko in naravovarstveno pomembnih 
območjih, vključno z ohranjanjem kmetovanja na območjih, ki se zaraščajo, 
razvoj dinamičnih, konkurenčnih in sonaravnih kmetijskih gospodarstev, 
vzdrževanje prepoznavnosti slovenskega podeželja, 
ohranjanje rodovitnosti tal in varovanje kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti rabe, 
omejena uporaba kemičnih sredstev v kmetijstvu na najmanjšo možno mero, strokovno utemeljena uporaba 
teh sredstev ter zmanjšanje njihovega vnosa v zrak, podtalnico, vodotoke in tla, 
ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja, 
zmanjšanje intenzivnosti kmetovanja, kjer ima to potencialno negativen učinek na okolje in zmanjševanje 
biotske pestrosti, 
izvajanje integriranih in ekoloških oblik pridelave, 
usposobljenost kmetov ter osveščenost javnosti, 
zagotavljanje možnosti za kmečki turizem ob trajnostnem razvoju podeželja, 
ohranjanje in obnova biotske pestrosti na ravni habitatov, ogroženih in samoniklih rastlinskih in živalskih 
vrst ter njihovih genomov, 
pridelava domačih sort kmetijskih rastlin in reje domačih pasem, ki predstavljajo nacionalno pomemben 
genski sklad, 
vzpostavitev evidenc potrebnih za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov, 
sofinaciranje kmetijsko okoljskih ukrepov iz EU skladov za te namene, 
implementacija kmetijsko okoljskih ukrepov pri več kot 60% upravičencev za direktna plačila.

Kmetijsko okoljski ukrepi se izvajajo z namenom vzdrževanja kmetovanja in popularizacije kmetijske pridelave, ki 
zagotavlja sonaravno rabo naravnih virov, ohranja biotsko pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter varuje naravno in 
kmetijsko krajino ob sočasnem trajnostnem razvoju podeželja. Neposredna plačila SKOP predstavljajo podporo 
kmetijstvu v njegovi okoljski in prostorsko poselitveni funkciji ter prispevajo h kritju stroškov dodatno vloženega 
dela za izvajanje okoljsko zahtevnejših postopkov pridelave. Plačujejo se družbeno pomembne storitve kot so 
ohranjanje poseljenosti, kulturne krajine, tradicionalnih oblik gospodarjenja, okolja, ki niso neposredno tržno 
merljive. Iz naravi prijaznih načinov kmetovanja pa izhajajo tudi pridelki in živila, ki so za potrošnika popolnoma 
vama in po katerih je tudi povpraševanje potrošnikov vedno večje. Program pomeni tudi prilagajanje zahtevam EU 
na tem področju.

c)

omogočiti prenos kmetij na mlajše lastnike, 
izboljšanje velikostne strukture kmetij, 
povečanje vitalnosti kmetij, 
starejšim kmetom omogočiti socialno varnost po tem, ko prenehajo s kmetovanjem.

d)

Omogočanje kmetijske pridelave v okviru EU 
opremljanje kmetijskih gospodarstev za izvajanje standardov,
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usklajenost kmetijskih gospodarstev z EU standardi,
ohranjanje srednje velikih družinskih kmetij,
v prihodnje možnost pridobitve sredstev za druge ukrepe kmetijske politike.
izvajanje navzkrižne skladnost v okviru SKP

e)

ureditev statusa kmetijskih zemljišč,
prestrukturiranje rabe zemljišč na kmetijskih gospodarstvih glede na lokalne ekološke pogoje, 
pogozditev občutljivih in ranljivih zemljišč, 
urejenost in obdelanost podeželja.

0
organizirano trženje kmetijskih pridelkov
skupen nastop na trgu

g)

usposobitev za izvajanje ukrepov Programa razvoja podeželja (uradniki, svetovalci, kmeti, javnost), 
vzdrževanje in posodabljanje podatkovnih baz, 
aktivno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, 
izdelava analiz in študij.

4.2. Letni cilji projekta

a)

obdelanost kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 
izvajanje ukrepa na 370.000 ha kmetijskih zemljišč, 
dodelitev izravnalnih plačil za 50.000 kmetijskih gospodarstev.

Uspešnost in smotrnost izvajanja ukrepa se opredelita na podlagi kratkoročnih indikatorjev, kot so:

število kmetijskih gospodarstev, vključenih v ukrep,
število hektarjev po posameznih območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.

b)

izvajanje vseh kmetijsko okoljskih ukrepov, 
uveljavljanje naravi prijaznih načinov kmetovanja, 
preprečevanje zaraščanja,
zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje,
ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine, 
varovanje zavarovanih območij ob zagotavljanju ustreznih načinov kmetovanja, 
izobraževanje in usposabljanje kmetov ter osveščanje javnosti, 
uporaba ustreznih podatkovnih baz in navodil za pridelovalce,
uveljavitev Integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (1ACS),
uveljavitev večine EU primerljivih ukrepov in intenziviranje usposabljanja institucij in služb, 
prilagoditev višine neposrednih plačil na raven EU plačil, 
sofinaciranje kmetijsko okoljskih ukrepov iz EU skladov za te namene, 
izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov pri 40-60% upravičencev za direktna plačila.

Uspešnost in smotrnost izvajanja ukrepov SKOP se opredelita na podlagi indikatoijev, kot so:

obseg revitaliziranih površin (ha), na katerih je bilo odpravljeno zaraščanje,
obseg njivskih površin, trajnih nasadov in travinja (ha), vključenih v izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov, 
število trajnih nasadov, v katerih se izvajajo naravi prijazni načini kmetovanja (integrirani, ekološki, 
travniški sadovnjaki),
obseg zavarovanih območij (ha), vključenih v izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov, 
obseg osrednjega območja pojavljanja velikih zveri (ha), vključenega v ukrepe SKOP, 
število certifikatov za integrirano oz. ekološko kmetovanje, 
evidentirana raba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, 
ažuriranost podatkovnih baz in navodil za pridelovalce.

c)

prenos vsaj 200 do 300 kmetij in povečanje njihove vitalnosti.

Uspešnost in smotrnost izvajanja ukrea se opredelita na podlagi indikatoijev, kot so:

Število prenesenih kmetij,
. - število prejemnikov rente,

velikost kmetij,
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vitalna sposobnost kmetij, merjena po EU kriterijih.

d)
število kmetijskih gospodarstev vključenih v ukrep,
število kmetijskih gospodarstev, ki se prilagajajo vsaj enemu EU standardu, 
število EU standardov na kmetijsko gospodarstvo,
število ustreznih poslovnih načrtov.

e)
pogozditev do 2.000 ha zemlj išč.

Uspešnost in smotrnost izvajanja ukrepa se opredelita na podlagi indikatorjev, kot so:

število kmetijskih gospodarstev vključenih v ukrep,
- število načrtov pogozdovanja,

število pogozdenih ha na leto

f)

Vzpostavljenie OP na leto,
Št. OP /kmetijsko dejavnost,
Št. članov OP glede na posamezno kmetijsko dejavnost.

Delež letnega prihodka po organizacij proizvajalcev.

g)

število udeležencev na izobraževalnih programih,
število promocijskih aktivnosti,
analize, študije,
vključenost nevladnih organizacij.

11022303 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

7. Opis podprograma

Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva je rdeča nit vseh programskih dokumentov, ki jih pripravlja Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vitalno kmetijstvo in živilstvo ter njuno soodvisno prepletanje je tudi eno od 
bistvenih zagotovil poseljenosti podeželja in ohranitve kmetovanja. MKGP z investicijskimi podporami daje zagon 
k investiranju na področju pridelave in predelave hrane, hkrati pa z selektivnimi razpisnimi pogoji usmerja 
investicije v smislu izboljšanja varstva okolja, izpolnjevanjem EU standardov, koncentracije in specializacije 
proizvodnje, zniževanju stroškov, itd.

Struktura podprograma je povzeta po shemi, ki jo določa evropski pravni red.

V okviru proračunske postavke Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje se bodo v 
letu 2005 sredstva namenila za naslednje aktivnosti:

podpore za prevzem kmetij
- pomoč za nadomestilo škode, ki sojo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi 

pomoč za investicije izven programa EPD
materialni stroški

Izvajanje tega ukrepa bo prispevalo k izboljšanju učinkovitosti in odpravljanju nekonkurenčnosti kmetijskih 
gospodarstev v Sloveniji ter k izboljšanju socialnega položaja kmetij.

V okviru proračunske postavke Programi podpor za prestrukturiranje živilstva se bodo v letu 2005 sredstva 
namenila za materialne stroške ter podpore za izboljšanje inovativnega okolja v sektorju živilskopredelovalne 
industrije, kamor sodijo podpore za vlaganja na raziskovalnem in inovacijskem področju, sistematično spodbujanje 
inovativnosti v živilskopredelovalni industriji, predvsem na področju R&D aktivnosti, prenosa tehnologije in znanja 
ter povezovalnih procesov (tehnološko mreženje, grozdenje, tehnološki parki).

V okviru proračunske postavke Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja - altrenativni dohodkovni viri se bodo 
v letu 2005 sredstva namenila za naslednje aktivnosti:

programi usposabljanja in svetovanja, ki jih sofinancira MKGP in jih izvaja Pospeševalni center za malo 
gospodarstvo (PCMG),na osnovi vladnega programa aktivne politike zaposlovanja in letnega programa dela 
PCMG.

- materialni stroški

V letu 2005 se bo nadaljevalo izvajanje ukrepov v okviru Enotnega programskega dokumenta 2004-2006 (EPD in 
sicer v okviru proračunskih postavk EKUJS - Usmerjevalni del - lastna udeležba in EKUJS - Usmerjevalni del - 
delež EU se bodo razpoložljiva sredstva namenjena za izvajanje petih ukrepov in sicer:
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1. Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov

2. Naložbe na kmetijska gospodarstva

3. Spodbujanje dejavnosti povezanih s kmetijstvom (alternativni dohodkovni viri)

4. Ohranjanje in izboljševanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov

5. Trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov

Vseh pet ukrepov je v skladu z Uredbo Sveta (ES) 1257/99, ki opredeljuje možen nabor ukrepov, vsebino ter 
osnovne pogoje za izvajanje teh ukrepov v EU. Predlagan nabor ukrepov sledi tudi predlagani reformi SKP, katere 
poglavitni element je okrepljena politika razvoja podeželja in uvedba novih ukrepov za promocijo kakovosti, varstva 
živali in doseganja proizvodnih standardov EU.

V okviru tega podprograma se bo financirala tudi podpora promociji za sadje in vino ter podpore organizacijam 
proizvajalcev.

2. Pravne podlage

Ključni dokumenti razvojnega načrtovanja so:

Zakon o kmetijstvu
Načrt razvoja podeželja (SAPARD) 2000-2006
Program razvoja podeželja 2004-2006
Enotni programski dokument 2004-2006
Državni razvojni program 
Evropski pravni red

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijstva in živilstva 
zagotavljanje prehranske varnosti
izboljšanje velikostne, socioekonomske in izobrazbene strukture kmetij 
oblikovanje gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev 
ohranitev poseljenosti podeželja 
uveljavitev pravnega reda EU
zagotovitev primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo nasploh
spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in živilstva
reševanje prednostnih in specifičnih težav pri trajnostnem prilagajanju kmetijskega sektorja in podeželskih 
območij v skladu s pravnim redom EU, ki se izvaja po EU primerljivem sistemu

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2005 predvidevamo podprtje:

150 kmetij v okviru pomoči za nadomestilo škode;
150 prevzemov kmetij;
do 100 investicijskih projektov za investicije izven programa EPD
15 projektov z namenom izboljšanja inovatinega okolja v živilskopredelovalnem sektorju 
predvidoma za 20% več obveznosti za programe usposabljanja in svetovanja glede na realizacijo v letu 
2003. Povečanje bo posledica potreb po izvajanju vavčerskega svetovanja po vstopu v EU (zaradi 
koriščenja sredstev iz strukturnih skladov). Na področju Programa podjetniške prenove podeželja bomo 
podprli tri nova podeželska razvojna jedra (realizacija 2004 in 2005) in v drugem delu leta 2005 še tri, 
katerih delovanje se bo preneslo tudi v leto 2006 in naprej.
v okviru ukrepov v Enotnem programskem dokumentu 2004-2006, ki se bo začel izvajati po vstopu 
Slovenije v EU, je v okviru izvedbenih ciljev programa v letu 2005 pričakovati podporo 400 projektom.

2242 - Podpora promociji za sadje in vino

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podpora podpora pospeševanju promocije vina, pridelanega v Sloveniji.

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

Podpora promociji vina se dodeljuje za že izvedeno promocijo na podlagi ustreznega večletnega programa 
promocije, ki dokazuje trajno in učinkovito promocijo na ciljnih trgih. Dosedanji podatki o izvozu naših vin na tuje 
trge kažejo vedno večjo potrebo po promociji slovenskega vina na tujih trgih (tudi odkrivanje novih potencialnih 
trgov, kot sta Avstralija in Japonska). Brez ustrezne promocije prepoznavanje vin višjih kakovostnih razredov in s 
tem doseganje ustrezne prodaje ni možno.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost v projekte načrta razvojnih programov: 2311-04-0081 Podpora promociji za sadje in vino - 2005

4. Planirani indikatorji

Z ukrepom se pričakuje večja razpoznavnost slovenskega vina na tujih trgih

2470 - Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja - alternativni dohodkovni viri

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega ukrepa se bodo v letu 2005 sredstva namenila za naslednje aktivnosti:

programi usposabljanja in svetovanja, ki jih sofinancira MKGP in jih na podlagi pogodbe izvaja 
Pospeševalni center za malo gospodarstvo, na osnovi programa dela PCMG, ki ga sprejme vlada RS. 
materialni stroški - v letu 2005 bo glavnina dejavnosti usmeijena na pripravo podzakonskih aktov oziroma 
uskladitev z evropsko zakonodajo na tem delovnem področju ter pokrivanju stroškov, ki izhajajo iz 
izvedenih aktivnosti tega ukrepa

V okviru te proračunske postavke se bodo v letu 2005 zaključile aktivnosti, ki izhajajo iz preteklih javnih razpisov:

investicije v turistično ponudbo na kmetiji in domačo obrt 
programi usposabljanja in svetovanja

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

Osnova za izvajanje programa so sledeči strateški dokumenti:

Državni razvojni program za obdobje 2001-2006 
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
Strategija trga dela in politike zaposlovanja do leta 2006
Programi in ukrepi Ministrstva za gospodarstvo za obdobje 2001 in 2002
Pristopne strategije RS na področju razvoja človeških virov
Analize položaja žensk na trgu delovne sile
Razvojni program gospodarstva - pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti
Nacionalni program izobraževanja odraslih
Razvojni program kmetijstva in podeželja 200-2002 in Razvojni program podeželja 2002 - 2006 
Program dela PCMG

Izračun predloga pravic porabe izhaja iz rezultatov v letu 2002:

Vavčerski sistem usposabljanja:
o vključenih 81 podzaposlenih in brezposelnih oseb na kmetijah
o vključenih 237 kmetij z osnovno in dopolnilno dejavnostjo
o certificiranih 44 svetovalcev - specialistov s področja kmetijstva (svetovalci KSS)
o razvita aplikacija za informacijsko podporo

Program spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk:
o program svetovanja preko informacijskega središča META stik s 1404 ženskami
o 15 žensk na mednarodnih srečanjih in konferencah
o 5 večjih organiziranih svetovanj
o mentorski program
o motivacijske delavnice
o organizacija mednarodne razstave in konference o poklicnem uveljavljanju žensk 
o izvedba 10 projektov

Program podjetniške prenove podeželja:
o v letu 2002 je bilo vzpostavljenih 5 podeželskih razvojnih jeder. Animiranih je bilo 565 
udeležencev, usposabljanih 159, realiziranih samozaposlitev pa 21
o v letu 2003 bodo odprta 3 nova podeželska razvojna jedra
o vseh skupaj bo 12 ob upoštevanju regionalnega vidika, stopnje brezposelnosti in dejanskih 
razvojnih možnosti

Program podjetnosti in ustvarjalnosti mladih:
o 148 delavnic za podjetniško usposabljanje mladih, 2048 vključenih mladih s kmetij po celi 
Sloveniji
o usposobljenih 39 novih trenerjev mentorjev
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Delo na domu in Edinstveno iz Slovenije:
o vsebinski sklopi: priprava strokovnih osnov in organizacija sistematičnega pristopa k 
spodbujanju uvajanja novih oblik dela
o vsebinski sklop 2: organizacija in izvedba treh pilotnih projektov za uvajanje dela na domu, 
dela na daljavo in e-dela 
o 8 delavnic s 129 udeleženci
o organizirana skupna promocija in prodaja (Mercator - police Edinstveno iz Slovenije)

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Predmet podpore so projekti z naslednjo vsebino:

a. Financiranje izvedbe javnega razpisa iz leta 2003 za investicije v turistično ponudbo in domačo obrt na kmetijah

sofinanciranje turistične ponudbe na kmetiji (izgradnja ali obnova osnovnih in spremljajočih prostorov ter 
nakup opreme za opravljanje turistične dejavnosti na kmetijah z nastanitvijo in brez nastanitve) 
sofinanciranje domače obrti na kmetiji (ureditev oz. preureditev delavnic v obstoječih ali novih objektih, 
nakup opreme za opravljanje domače obrti, ureditev in oprema razstavnega in prodajnega prostora ter 
skladiščnih prostorov)

b. Programi usposabljanja in svetovanja:

Predmet podpore je priprava in izvajanje programov, ki pomenijo osnovo za izboljšanje konkurenčne sposobnosti 
ciljnih skupin kmetov, mladih, žensk in podzaposlenih na kmetijah. Podpirali se bodo naslednji programi:

vavčerski sistem usposabljanja
program spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk
program podjetniške prenove podeželja
program podjetnosti in ustvarjalnosti mladih 
delo na domu in Edinstveno iz Slovenije

Vključenost v projekte NRP: 2311-01-0256 Ekonomska diverzifikacija podeželja

4. Planirani indikatorji

a) Investicije v turistično ponudbo in domačo obrt na kmetijah:

število na novo registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

b) Programi usposabljanja in svetovanja:

število vključenih v posamezne programe
število registriranih samozaposlitev
število vzpostavljenih novih podeželskih razvojnih jeder
število nastopov slovenskih partneijev na tujih trgih in na mednarodnih predstavitvah 
Število izvedenih delavnic 
število ocenjenih izdelkov 
število izvedenih svetovanj 
število vzpostavljenih prodajnih mest

5537 - Podpore organizacijam proizvajalcev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podpora se v celoti financira iz EU sredstev jamstvenega sklada.

Podpora pri ustanovitvi in administrativnem poslovanju organizacij pridelovalcev sadja in zelenjave, sofinanciranje 
obnove potijenih programov organizacij proizvajalcev (sofinanciranje posodobitve predelovalnih kapacitet, 
programov trženja in drugih aktivnosti po programu) in financiranje dela komisije za obravnavo in potrjevanje 
programov organizacij proizvajalcev.

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

Na osnovi priznanja organizacij pridelovalcev se dodeli podpora pri ustanavljanju in poslovanju.

Na osnovi prejetih programov dela organizacij proizvajalcev se sofinancira obnova in posodobitev predelovalnih 
kapacitet organizacij pridelovalcev, do višine 50% vloženih sredstev oziroma do 4,1% prometa posamezne 
organizacije proizvajalcev.

Zunanji člani komisije se financirajo glede na opravljen obseg del.
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3. Planirani indikatorji

Skupno trženje in boljša prilagoditev proizvodnje povpraševanju, planiranje proizvodnje, koncentracija ponudbe, 
posodobitev proizvodnje, izvajanje elementov tržnih ureditev in s tem prilagajanje EU zakonodaji.

5538 - Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega ukrepa se bodo z letom 2005 sredstva namenila za naslednje aktivnosti:

a) Podpore za prevzem kmetij

V okviru te aktivnosti bodo sredstva dodeljena za pokrivanje stroškov, ki izhajajo iz naslova prevzema kmetijskega 
gospodarstva. Pomoč bo dodeljena kmetijam, ki se ukvaijajo s primarno kmetijsko proizvodnjo kot glavno ali edino 
dejavnostjo.

b) Pomoč za nadomestilo škode, ki sojo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi

Izvajanje te aktivnosti bo prispevalo k izboljšanju socialnega položaja kmetij, ki so se znašle v težki situaciji zaradi 
naravnih nesreč lokalnega značaja oziroma izjemnih pojavov (smrt ali trajna nezmožnost za delo nosilca 
kmetijskega gospodarstva oziroma njegovega naslednika).

c) Pomoč za investicije izven programa EPD: v okviru te aktivnosti bomo dodelili pomoč za investicije v kmetijska 
gospodarstva za namene, ki niso uvrščeni v enotni programski dokument.

č) Materialni stroški

Ta aktivnost vključuje materialne stroške, ki bodo nastali zaradi priprave podzakonskih aktov, izdelave strokovnih 
podlag, izvedbe javnih razpisov in ostalih aktivnosti, ki so potrebne za redno izvajanje ukrepa.

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

a) Podpore za prevzem kmetij

Razlogi za izvajanje

Rezultati popisa kmetijstva, ki je bil izpeljan v lem 2000 so iz vidika splošno demografskih in socioekonomskih 
značilnosti ter izobrazbene strukture kmečkih gospodinjstev zelo zaskrbljujoči in tetjajo takojšnje ukrepanje. Zlasti 
nenaklonjena starostna in izobrazbena struktura lastnikov kmetij sta dva pomembna faktorja, ki ovirata hitrejše 
prestrukturiranje slovenskega kmetijstva.

Izhodišče za izračun predloga pravic proračunske porabe

Planiramo, da bomo v letu 2005 z javnimi sredstvi spodbudili ca. 150 prevzemov ob povprečni podpori lmio SIT za 
prevzem.

Izvedbeni cilji v proračunskem lem 2005

Do konca leta 2005 bomo podprli ca. 150 prevzemov kmetij s strani mladih gospodaijev.

b) Pomoč za nadomestilo škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi

Razlogi za izvajanje

Ukrep ni namenjen pokrivanju nastalih škod po drugih predpisih. To področje je oziroma bo pokrito s sistemskimi 
ukrepi. Kljub temu pa vsako leto beležimo vedno več primerov, ko je kmečko gospodarstvo ogroženo zaradi 
naravnih nesreč (kot so pogin živali zaradi udara strele, požar na gospodarskih objektih oziroma opremi, toča, 
orkanski vetrovi, itd), ki so izrazitega lokalnega značaja in prizadenejo eno ali več bližnjih kmetij. Prav tako je 
nenadna smrt, trajna ali začasna delovna nezmožnost nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma drugega 
družinskega člana, ki na kmetiji zagotavlja polno delovno moč, hud udarec za kmečko družino in postavi pod 
vprašaj ohranitev kmetovanja zlasti iz vidika njenega delovnega potenciala s tem povezano pa tudi njen dohodek iz 
kmetovanja.

Izhodišče za izračun predloga pravic proračunske porabe

Glede na izkušnje oziroma dinamiko povračitve škod iz preteklih let predvidevamo, da bomo v letu 2005 podprli ca. 
150 kmetij.

Izvedbeni cilji v proračunskem letu 2005

Ker se škodni dogodki oziroma izjemni pojavi pojavljajo povsem naključno je o izvedbenih ciljih nemogoče 
govoriti oziroma jih planirati. <

c) Pomoč za investicije izven programa EPD
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Razlogi za izvajanje:

v okviru programa EPD - ukrep naložbe na kmetijska gospodarstva smo uvrstili le nujen izbor namenov, ki bodo 
predmet skupne podpore EU in RS.

Izvedbeni cilji v 2005: do konca leta 2005 bomo predvidoma dodelili pomoč do 100 upravičencem.

č) Materialni stroški: V letu 2005 bo glavnina dejavnosti usmerjena na pripravo podzakonskih aktov oziroma 
uskladitev z evropsko zakonodajo na tem delovnem področju.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

a) Podpore za prevzem kmetij

To je program pomoči, ki bo prispeval k generacijskemu izboljšanju kmetijske delovne sile v Sloveniji ter k večji 
profesionalnosti kmetijske pridelave. Sredstva bodo dodeljena za pokrivanje stroškov, ki izhajajo iz naslova 
prevzema kmetijskega gospodarstva. Upravičenec bo moral predložiti vlogo na predpisanem obrazcu.

Upravičenci do podpore v okviru tega ukrepa so kmetije razen pašnih oziroma agrarnih skupnosti in opravljajo 
kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane 
pogoje. Možnost za pridobitev finančne pomoči imajo upravičenci na vsem območju Slovenije.

b) Pomoč za nadomestilo škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi

Predmet podpore je reševanje težkega socialnega položaja kmetij v primeru naslednjih škodnih dogodkov:

Smrt, nad 80% invalidnost ali več kot 6-mesečna nesposobnost za delo nosilca ali člana kmetijskega 
gospodarstva, ki predstavlja polno delovno moč na kmetiji.
Nastanek škode na kmetiji, ki je nastala zaradi naravne nesreče ali izjemnega pojava lokalnega značaja. Kot 
naravno nesrečo ali izjemen pojav se šteje nepredviden dogodek, povzročen s strani narave, ki ga ni mogoče 
predvideti.

Pomoč se dodeli v dveh oblikah:

Kot enkratna pomoč v primeru smrti, v primeru invalidnosti ali več kot 6-mesečne nesposobnosti za delo na 
kmetiji, kjer gre za osebo, ki predstavlja polno delovno moč na kmetiji in to pomeni hud poseg v delovni 
proces na kmetiji.
Kot pomoč za premostitev težav, ki so nastale zaradi naravnih nesreč ali izjemnih pojavov.

Upravičenci do podpore v okviru tega ukrepa so kmetije, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre 
kmetijske prakse na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje.

Možnost za pridobitev finančne pomoči imajo upravičenci na vsem območju Slovenije.

V primeru naravnih nesreč bo dodeljena pomoč v višini do 35% ocenjene in priznane škode s strani zavarovalnice 
oz. s strani zapriseženega sodnega cenilca.

V primeru smrti ali trajne nezmožnosti za delo nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma njegovega naslednika pa 
bo dodeljena pomoč v višini do 1 mio SIT.

c) Pomoč za investicije izven programa EPD: v okviru tega namena bomo dodelili pomoč za investicije, ki niso 
uvrščene v programski okvir EPD. Možnost za pridobitev finančne pomoči imajo upravičenci na celotnem območju 
RS, ne glede na pravni status. Predvidoma bo finančna pomoč dodeljena v višini do 50% priznanih stroškov.

Vključenost v projekte NRP:

2311-04-0005 Pomoč - naravne nesreče ali izjemni pojavi

2311-01-0205 Podpore za prevzem kmetij

4. Planirani indikatorji

a) Podpore za prevzem kmetij

Merila (indikatoiji) za uresničevanje letnega cilja
Število podprtih prevzemov kmetij

Povprečna vrednost podpore za prevzem kmetije

b) Pomoč za nadomestilo škode, ki sojo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi

Merila (indikatoiji) za uresničevanje letnega cilja

Skupno število podprtih kmetij
Število podprtih kmetij glede na vrsto škodnega dogodka oziroma izjemnega pojava 

Povprečna vrednost podpore na kmetijo
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5853 - Programi podpor za prestrukturiranje živilstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se bodo sredstva namenila za sofinanciranje vlaganj v živilskopredelovalno 
industrijo na raziskovalnem in inovacijskem področju, kar bo pripomoglo k ustvarjanju ustreznejših okvirjev za 
ugodne ekonomske in socialne učinke ter trajnostni razvoj. Sofinancirale se bodo aktivnosti za sistematično 
spodbujanje inovativnosti v živilskopredelovalni industriji, predvsem na področju R&D aktivnosti, prenosa 
tehnologije in znanja ter povezovalnih procesov.

Sredstva v okviru te proračunske postavke bodo namenjena tudi za financiranje dejavnosti na področju strokovnih 
vsebin in podlag potrebnih za izvajanje ukrepa. Sem sodi financiranje priprave podzakonskih aktov, priprave ostalih 
strokovnih podlag in analiz, tiskanje promocijskih brošur in letakov in dela komisij, v okviru izvajanja ukrepa z 
namenom prestrukturiranja živilstva. Izvajanje teh aktivnosti se bo vršilo na podlagi Zakona o javnih naročilih.

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

S tem ukrepom bomo prispevali k izboljšanju razmer v živilskopredelovalni industriji in sicer preko izboljšanja 
konkurenčnosti, tržne prodornosti in inovativnosti živilskopredelovalnih podjetij tako na domačih kot tudi na tujih 
trgih. Prav tako bo financiranje priprav strokovnih vsebin in podlag potrebnih za izvajanje tega ukrepa prispevalo k 
njegovem učinkovitem izvajanju tudi v okviru EPD.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

a) Spodbujanje inovativnosti v živilskopredelovalni industriji, predvsem na področju razvojnih aktivnosti, prenosa 
tehnologije in znanja ter povezovalnih procesov bo vplivalo na izboljšanje inovativnega okoOlja v tem sektoqu.

b) V okviru te proračunske postavke bodo sredstva v letu 2005 namenjena tudi za pripravo strokovnih vsebin, 
podlag in analiz ter za promocijske aktivnosti potrebne za izvajanje ukrepa prestrukturiranja živilstva.

Pričakovani rezultati porabe teh sredstev se nanašajo na učinkovito izvajanje ukrepa Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov v okviru EPD.

Vključenost v projekte NRP:

2311-01-0269 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov

2311-04-0088 Povezovanje ŽPI - 2005

4. Planirani indikatorji

Merila (indikatorji) za uresničevanje letnega cilja:

število podprtih projektov
število podprtih projektov po sektorjih predelave
število podpor namenjenih za izboljšanje inovativnega okolja 
povprečna vrednost podpore odobrenih projektov

2063 - EKUJS - Usmerjevalni del - delež EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glej obrazložitev proračunske postavke EKUJS - Usmerjevalni del - lastna udeležba.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

2065 - EKUJS - Usmerjevalni del - lastna udeležba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z letom 2004 bo, na podlagi pridobljenega soglasja Evropske komisije k Enotnemu programskemu dokumentu 
2004-2006 (EPD), Sloveniji dodeljena pravica za črpanje evropskih strukturnih sredstev, med njimi tudi sredstev 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS). Razpoložljiva sredstva za kmetijstvo bodo 
namenjena za izvajanje petih ukrepov in sicer:

1. Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov

Podpore v okviru tega ukrepa so namenjene izvedbi naložb v živilskopredelovalnih obratih, ki bodo prispevale 
k racionalizaciji proizvodnih procesov z uporabo sodobnih tehnoloških postopkov in opreme, izboljšanju 
kakovosti proizvodov, spodbujanju raziskav in razvoja novih proizvodov in pridobivanju novih tržišč, 
prilagoditvi živilskopredelovalnih obratov področnim zahtevam oziroma standardom EU, zmanjševanju 
vplivov proizvodnje na okolje, gospodarnem ravnanju z energijo in minimizaciji odpadkov, spodbujanju 
povezovanj in skupnih vlaganj v živilskopredelovalnih obratih ter spodbujanju povezovanj z drugimi členi 
tržne verige.
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2. Naložbe na kmetijska gospodarstva

To je program kapitalske pomoči, katerega cilj je izboljšati kmetijsko strukturo in tako omogočiti: povečanje 
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, povečanje tržne naravnanosti kmetijskega sektorja, ohranitev 
delovnih mest v kmetijstvu, povečanje dohodka na kmetijah ter doseganje higiensko zdravstvenih in 
veterinarsko sanitarnih standardov ter standardov za dobrobit živali ter zaščito okolja.

3. Spodbujanje dejavnosti povezanih s kmetijstvom (alternativni dohodkovni viri)

V okviru tega ukrepa bomo spodbujali razvoj različnih s kmetijstvom povezanih gospodarskih aktivnosti, ki 
bodo zagotovile dodatni oziroma nadomestni dohodek družinskim članom na kmetiji. S tem bomo izboljšali 
socialni in ekonomski položaj na podeželju ter prispevali k ohranitvi poseljenosti podeželja.

4. Ohranjanje in izboljševanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov

Slovenija sodi po gozdnatosti med tri najbolj gozdnate države v Evropi (za Finsko in Švedsko). Trenutno znaša 
površina slovenskih gozdov 1.149.633 ha.

Navezanost slovenskega prebivalstva in lastnikov na gozdove je tradicionalno velika. Podeželskemu 
prebivalstvu pomenijo gozdovi nepogrešljiv vir prihodkov in drugih materialnih koristi.

Gozdovi so brez dvoma glavni tvorci okolja oziroma krajine v Sloveniji. S poslabšanjem njihove stabilnosti bi 
se povečala tudi nestabilnost v okolju. Zagotavljanje stabilnosti gozdov in načrtovano usmerjanje njihovega 
razvoja je zato vgrajeno v dolgoročne cilje gospodaijenja z gozdovi, ki so določeni v Programu razvoja gozdov 
v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96).

5. Trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov

V zadnjem obdobju postaja trženje v kmetijstvu eden najpomembnejših segmentov gospodaijenja. Z 
izvajanjem tega ukrepa želimo prispevati k povečanju dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, spodbuditi 
kmete za skupni nastop na trgu, izboljšati prepoznavnost in kvaliteto kmetijskih proizvodov.

Vseh pet ukrepov je v skladu z Uredbo Sveta (ES) 1257/99, ki opredeljuje možen nabor ukrepov, vsebino ter 
osnovne pogoje za izvajanje teh ukrepov v EU. Predlagan nabor ukrepov sledi tudi predlagani reformi SKP, 
katere poglavitni element je okrepljena politika razvoja podeželja in uvedba novih ukrepov za promocijo 
kakovosti, varstva živali in doseganja proizvodnih standardov EU.

Razpoložljiva sredstva v okviru EPD se bodo med teh pet ukrepov razdeljena v razmeiju 35:30:20:10:5. Od 
tega bo polovica financirana iz sredstev evropskih strukturnih skladov polovica pa iz proračuna RS. Prav v ta 
namen sta odprti tudi dve proračunski postavki EKUJS - usmerjevalni del - delež EU in EKUJS - 
usmerjevalni del - lastna udeležba, ki ločujeta ta dva vira financiranja.

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

Strategija prihodnjega razvoja strukturne politike in politike spodbujanja razvoja podeželja temelji na dejstvu, da je 
interes razvoja slovenskega kmetijstva preglednost in dolgoročnost ter da se kaže jasen odnos do podeželja, ki 
kmetom in kmeticam omogoča dolgoročno načrtovanje razvoja njihovih kmetij in jim zagotavlja določene pogoje 
gospodarjenja. Temu sledijo tudi zastavljeni cilji, ki sledijo globalnim političnim ciljem EU glede t.i. evropskega 
socialnega modela kmetijstva:

krepitev multifunkcionalne vloge kmetijstva;
pridelava in predelava visoko kakovostnih kmetijskih pridelkov in izdelkov;
izboljšanje kmetijskih struktur (velikost, socio-ekonomske in proizvodne strukture); 
izboljšanje povezovanja v kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji;
uvajanje in spodbujanje kmetijskih tehnologij, ki so naravi prijazne in ohranjajo krajinske značilnosti 
podeželskih območij;
zagotavljanje poseljenosti podeželja preko ohranjanja delovnih mest in zagotavljanja primernega dohodka 
za kmetije in podeželsko prebivalstvo;
uravnotežen in celovit razvoj podeželja ter varovanje okolja, posebej varovanje zemljišč in voda pred 
onesnaževanjem in degradacijo.

Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija

Enotni programski dokument 2004-2006.
Državni razvojni program
Zakon o kmetijstvu;
Zakon o izvrševanju proračuna.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

I. Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov

poročevalec, št. 83/VIII 2924 13. oktober2003



Sredstva se bodo dodeljevale za podpore za naložbe v živilskopredelovalnih obratih v sektorjih meso, mleko, žito, 
vino, sadje, vrtnine, krompir, olja in maščobe, jajca in druga živila, razen sladkorja. Pomoč bo zagotovljena za 
naslednje vrste naložb:

naložbe v novo tehnološko opremo, vključno z računalniško opremo (strojno in programsko), ki je 
neposredno vezana na posodobitev proizvodnega procesa,
naložbe v izgradnjo in obnovo nepremičnin, zaradi vgradnje nove tehnološke opreme.
Do finančne pomoči so upravičene pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s prebivališčem ali 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje predelovalne dejavnosti.

II. Naložbe na kmetijska gospodarstva

Ukrep se nanaša na kmetijsko gospodarstvo kot celoto. Podpora je namenjena naložbam na kmetijskih 
gospodarstvih v primarno kmetijsko pridelavo na celotnem območju Republike Slovenije, ne glede na pravni status 
upravičenca. V okviru tega ukrepa bo zagotovljena pomoč pri naslednjih vrstah naložb:

novogradnja ali adaptacija gospodarskih poslopij in objektov vključno s pripadajočo opremo, 
naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme, 
nakup osnovne plemenske črede na kmetijskem gospodarstvu,
naložbe v trajne nasade sadovnjakov in oljčnikov, jagodišč in špargljišč, 
nakup kmetijskih zemljišč.
Do višjih deležev podpore bodo upravičena kmetijska gospodarstva:
ki ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
ki se ukvarjajo z biološko ali integrirano pridelavo,
katerih nosilec je mlad prevzemnik kmetije.

III. Spodbujanje dejavnosti povezanih s kmetijstvom (alternativni dohodkovni viri)

Podpora je namenjena naložbam na kmetijskih gospodarstvih v dodatno in dopolnilno dejavnost na celotnem 
območju Republike Slovenije. Pomoč bo zagotovljena za naslednje vrste naložb:

naložbe v opremo in stroje za opravljanje dodatne in dopolnilne dejavnosti,
naložbe v izgradnjo ali obnovo nepremičnin v katerih se bo opravljala dodatna ali dopolnilna dejavnost.

Do finančne pomoči so upravičene kmetije, ki imajo sedež in opravljajo dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

IV. Ohranjanje in izboljševanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov

V okviru tega ukrepa se bodo izvajale naslednje aktivnosti:

Ponovno pogozdovanje, ki vključuje pripravo podlag za naravno regeneracijo in sajenje sadik lokalnega 
izvora
Skrb za zgodnje faze razvoja gozda, ki zagotavljajo primemo razporeditev dreves, stabilnost, vitalnost in 
kvaliteto
Aktivnosti za varovanje gozda, ki zagotavlja varovanje bioekološkega ravnovesja v gozdovih ter 
preprečujejo razvoj procesov in dogodkov, kijih lahko destabilizirajo
Proizvodnja gozdnega semenskega in sadilnega materiala
Ohranjanje naravnih habitatov.

Upravičenci do podpor v okviru tega ukrepa so privatni lastniki gozdov, njihove zveze ter zakupniki privatnih 
gozdov.

V. Trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov

Sredstva se bodo dodeljevala za podpore za raziskave in naložbe v sisteme zagotavljanja kakovostnih kmetijskih 
proizvodov s poudarkom na posebne kmetijske pridelke oziroma živila (geografsko poreklo, geografska označba, 
tradicionalni ugled, višja kakovost). V okviru tega ukrepa se bodo izvajale naslednje aktivnosti:

Svetovanje in sofinanciranje priprave dokumentacije, registracije in certificiranja kakovostnih kmetijskih 
proizvodov;
Podpora za tržne raziskave, zasnovo in načrtovanje proizvodov;
Sofinanciranje stroškov pristojbin pri registraciji, interni kontroli in certificiranju kakovostnih kmetijskih 
pridelkov oziroma živil;
Sofinanciranje začetnih stroškov pri preusmeritvi v pridelavo in predelavo kakovostnih proizvodov;
Uvedba shem za zagotavljanje kakovosti kot so ISO 9000 ali 14000 ter sistemov ki temeljijo na analizi 
nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk (HACCP);
Sofinanciranje ustanovitve interesnih združenj, ki bodo tržila kakovostne kmetijske proizvode;
Popdore pri promociji zaščitnih znakov;
Podpora za stroške sodelovanja na tekmovanjih, razstavah in sejmih, na katerih se predstavljajo kakovostni 
kmetijski proizvodi;
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Upravičenci do sredstev v okviru tega ukrepa so pridelovalci, predelovalci, interesna združenja, kontrolone 
organizacije, organizacije za ugotavljanje sldadnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil ter znanstvene in 
raziskovalne organizacije.

Vključenost v projekte NRP: 2311-04-0006 Strukturni ukrepi v kmetijstvu EKUJS 2004-2006

4. Planirani indikatorji

Merila (indikatorji) za uresničevanje letnega cilja:
Število podprtih projektov
Število podprtih projektov po sektoijih predelave
Število podprtih projektov po namenih investicije

Povprečna vrednost podpore odobrenih projektov

11022304 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Republika Slovenija že od začetka devetdesetih let aktivno izvaja ukrepe politike razvoja podeželja. Ukrepi so 
vsebinsko primerljivi z ukrepi kmetijske politike EU ter skladni s IV. stebrom reforme slovenskega kmetijstva, kjer 
tako EU kot Republika Slovenija poudaijata večnamenskost kmetijstva in aktivno vlogo države pri razvoju 
kmetijstva in podeželja. Ključne naloge so tako zagotovitev ukrepov za ekonomsko diverzifikacijo podeželja s 
podporami za doseganje alternativnih virov dohodka, priprava inovativnih razvojnih programov, razvoj 
infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva in obnova vasi ter ohranjanje kulturne dediščine na podeželju. Tudi v 
letu 2005 bo naštetim vsebinam namenjena precejšna pozornost Dodatno pa se bodo začele izvajati tudi aktivnosti 
za pridobivanje dodatnega dohodka za kmetije z odpiranjem novih delovnih mest na podeželju.

2. Pravne podlage

Ključni dokumenti razvojnega načrtovanja so: 

zakonodaja s področja kmetijstva;
državni razvojni program

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih 
možnosti.
Ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine.

- Uvajanju alternativnih proizvodnih usmeritev 
Izboljšanje prometne, komunalne in socialne infrastrukture 
Uvajanje in izvajanje razvojnih projektov, opredeljenih v obstoječih programskih dokumentih Celostnega 
razvoja podeželja in obnove vasi
Umeščanje razvoja podeželja v izvajanje regionalnega razvoja
Vzpostavitev in samostojno izvajanje inovativnih razvojnih programov na podeželju, kot osnove za 
oblikovanje iniciative LEADER.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so obrazloženi na nivoju proračunskih postavk.

2429 - Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep obsega izdelavo razvojnih programov za podeželska območja, oblikovana na osnovi izraženih razvojnih 
iniciativ lokalnega prebivalstva. Pri uvajalni fazi programov celostnega razvoja podeželja se animira in usposablja 
lokalno prebivalstvo, da sodeluje pri izdelavi razvojnih programov na podeželju. Sofinancira se tehnična podpora, 
izobraževanje, usposabljanje in druge storitve, ki so potrebne za uspešno pripravo in izvajanje razvojnih programov 
podeželja.

Prav tako je ukrep namenjen za analize in študije ter promocije za potrebe izvajanja kmetijske strukturne politike in 
kmetijske politike razvoja podeželja.

Poleg tega bomo namenili del sredstev tudi za materialne stroške in ostale stroške kot so storitve priprave strokovnih 
podlag in oceň, priprava in spremljanje strateških dokumentov in predpisov, analize, študije ter evalvacije, vodenje 
evidenc in registrov ter spremljajočih postopkov za njihovo pripravo; plačilo komisij, stroškov izvedbe javnih 
razpisov, informiranje o programih v nacionalnem interesu, priprave in organizacije okroglih miz in simpozijev ter 
priprave in tisk informacijskih materialov s področja politike razvoja podeželja, ki ga izvaja ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Osnova za izvajanje programa so sledeči dokumenti:

Zakonodaja s področja kmetijstva;
Zakonodaja s področja izvrševanja proračuna Republike Slovenije;
Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (za tekoče leto); 
Zakonodaja s področja javnih financah;
Zakonodaja s področja spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

V sklopu tega ukrepa se bodo sledili naslednji cilji:

(A) dolgoročni:

oblikovati razvojno vizijo zaokroženega podeželskega območja;
aktivirati partnerje v lokalnem okolju za sodelovanje pri pripravi, izvajanju, nadzoru in financiranju 
razvojnih programov in tako povečati aktivno vključevanje lokalnih partnerjev;

- spodbujanje medobčinskega in regionalnega sodelovanja skozi projektni pristop;
iskanje in oblikovanje novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti;
zasledovanje strukturnih sprememb in pravilno usmeijanje operativnih projektov v programe po vsebini in 
viru financiranja.

(B) srednjeročni:

priprava razvojnih dokumentov, ki bodo opredeljevali strategijo razvoja podeželja na ožjem ali širšem 
območju, vendar še vedno manjšem od regionalnega;
institucionalno urejanje vseh razvojno usmerjenih storitev na območju, ki ga definira razvojni program 
podeželja - oblikovanje skupnega produkta, usposabljanje in izobraževanje pridelavo, predelavo in izdelavo 
izdelkov, opredeljenih v skupnem produktu oz. izvajanje storitev, če so opredeljene kot skupni produkt, 
usposabljanje za vodenje skupnih aktivnosti za prodajo, trženje, promocijo, spremljanje razvojnih tokov - 
sledenje novim zakonskim določilom, spremljanje razpisov - mednarodnih in državnih, priprava projektne 
dokumentacije, skrb za usklajenost delovanja vseh ponudnikov s področja, definiranega v razvojnem 
programu podeželja, skrb za povezovanje lokalnih partneijev in sodelovanje z ustreznimi vladnimi ali 
nevladnimi institucijami;
promocijo aktivnosti, ki so vezane na kmetijstvo in kmetijsko politiko razvoja podeželja;
izdelava aplikativnih raziskovalnih nalog s poudarkom na iskanju sistemskih rešitev za celotno področje 
razvoja podeželja ali specifično področje, če to pomeni ustrezno osnovo za izboljšanje osnove za uspešno 
izvajanje kmetijskih in s kmetijstvom povezanih dejavnosti oz. drugih dejavnosti na podeželju, ki 
spodbujajo zaposlovanje in povečevanje poseljenosti na podeželju;

(C) izvedbeni cilji v proračúnskem letu:

povezovanje lokalnih partneijev za pripravo in izvedbo širših razvojnih programov na območjih, kjer že 
poteka uvajanje CRPOV in so že doseženi konkretni rezultati in oblikovana razvojna vizija 
ilnstitucionalno pravna ureditev vodenja razvojnih aktivnosti na območjih, definiranih v posameznih 
razvojnih programih podeželja;
izdelava operativno aplikativnih raziskovalnih nalog;

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ključne navedbe:-

1. Priprava razvojnih programov podeželja (uvajalna faza).

2. Izdelava aplikativnih raziskovalnih nalog in pilotnih projektov.

3. Promocija kmetijstva in kmetijske politike razvoja podeželja..

4. Priprava različnih strokovnih podlag na področju razvoja podeželja.

Vključenost v projekte NRP: 2311-01-0254 Inovativni programi za razvoj podeželjskih ekonomij

4. Planirani indikatorji

število izdelanih programov;
število vključenih občin in lokalnih partnerjev;
ustanovitev pravno formalne lokalne institucije, zadolžene za spremljanje in pospeševanje razvoja podeželja 
na območju razvojnih programov podeželja;
število pripravljenih razvojnih projektov na območju razvojnih programov podeželja;
število projektov na območju razvojnih programov podeželja, finančno podprtih s strani ministrstev in 
drugih sofinancerjev;
stopnja informiranosti lokalnega prebivalstva o programih in projektih in možnost vključevanja;
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število projektov promocije;
število aplikativnih raziskovalnih nalog in število potencialnih uporabnikov raziskave;

V okviru tega ukrepa se bodo v letu 2005 sredstva namenila za naslednje aktivnosti:

izdelavo promocijskega in informacijskega materiala, 
aplikativnim raziskovalnim nalogam, 
izdelava razvojnih programov podeželja,
na podlagi programa dela ministrstva se sredstva namenijo tudi za materialne stroške in ostale stroške kot so 
storitve priprave strokovnih podlag in ocen za pripravo in spremljanje strateških dokumentov in predpisov, 
analize, Študije ter evalvacije, vodenje evidenc in registrov ter spremljajočih postopkov za njihovo pripravo; 
plačilo komisij, stroškov izvedbe javnih razpisov, informiranje o programih v nacionalnem interesu, 
priprave in organizacije okroglih miz in simpozijev ter priprave in tisk informacijskih materialov s področja 
politike razvoja podeželja za ustrezno vodenje razvoja podeželja.

Poleg zgoraj naštetih aktivnosti, se bodo v okviru te proračunske postavke v letu 2005 zaključile aktivnosti, ki so 
bile predmet javnega razpisa v letu 2004.

Nove obveznosti v letu 2005: V letu 2005 planiramo, da bomo realizirali cca 50 novih projektov.

1458 - Obnova vasi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je obnova vasi v smislu urejanja vaških središč, obnavljanje in urejanje objektov skupnega pomena 
ter prostorska ureditev vasi in optimizacija lokacij kmetij. Prav tako se bodo sredstva namenjala za ohranjanje 
kulturne dediščine na lokalni ravni. Prioriteto pri sofinanciranju bodo imele naložbe, ki bodo izhajale iz programov 
razvoja podeželja.

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

Osnova za izvajanje programa so sledeči dokumenti:

Zakonodaja s področja kmetijstva;
Zakonodaja s področja izvrševanju proračuna Republike Slovenije;
Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (za tekoče leto); 
Zakonodaja s področja javnih financah;

- Zakonodaja s področja urejanja prostora;
Zakonodaja s področja urejanja naselij in drugih posegov v prostor;
Zakonodaja s področja graditve objektov;
Zakonodaja s področja varstva okolja;
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št 66/96); 
Zakonodaja s področja ohranjanja narave;
Zakonodaja s področja varstva kulturne dediščine;

V sklopu tega ukrepa se bodo sledili naslednji cilji:

(A) dolgoročni

ohranitev poseljenosti podeželja.

(B) srednjeročni:

izboljšanje kakovosti življenja v slovenskih vaseh;
ohranjanje kulturne dediščine;
ohranjanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti vasi.

(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu:

izboljšanje funkcionalnosti posameznih delov vasi;
obnova ali novogradnja objektov za namen skupnih prostorov;
obnova ali novogradnja objektov kulturne dediščine.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Predmet podpore so projekti z naslednjo vsebino:

urejanje vaških središč,
preureditev objektov v vasi pomembnih za razvoj podeželja, 
urejanje površin, ki so skupnega pomena v vaseh oz.naseljenih področjih.

Vključenost v projekte NRP: 2311-01-0264 Obnova vasi in ohranjanje kulturne dediščine
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4. Planirani indikatorji

število projektov
število obnovljenih ali zgrajenih objektov za skupno rabo;
število obnovljenih objektov kulturne dediščine.

V okviru ukrepa Obnova vasi se bodo v letu 2005 sredstva namenila za naslednje aktivnosti:

urejanje vaških središč,
preureditev objektov v vasi pomembnih za razvoj podeželja,
urejanje površin, ki so skupnega pomena v vaseh oz.naseljenih območjih.

Poleg zgoraj naštetih aktivnosti, se bodo v okviru te proračunske postavke v letu 2005 zaključile aktivnosti, ki so 
bile predmet javnega razpisa v letu 2004.

V letu 2005 planiramo, da bomo realizirali cca 10 novih projektov.

2556 - Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S pomočjo sredstev na postavki se želi spodbujati združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju in s 
tem prispevati k zadovoljivo organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij na podeželju. Sredstva so 
namenjena za sofinanciranje letnih programov različnih stanovskih oblik organiziranja (zveze, društva, sindikat 
kmetov) na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti. Sofinancira se do 50% vrednosti programa.

Spodbujanje delovanja različnih stanovskih oblik organiziranja (zveze, društva, sindikat kmetov) na področju 
kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti. Sredstva se namenjajo za sofinanciranje letnega programa 
dejavnosti upravičencev.

Delež podpore: do 50% celotne vrednosti programa.

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

Cilji

(A) dolgoročni

izboljšanja organizacijske strukture v kmetijstvu, uvajanje in spodbujanje načinov, ki so gospodarnejša in 
sprejemlivejša za okolje in trajnostni razvoj.

(B) srednjeročni

razvoj dopolnilnih dejavnosti,
odpiranje dodatnih delovnih mest na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju

(C) kratkoročni

ustrezna organiziranost nevladnega sektoija kot v primerljivih državah EU,
prenosa informacij in splošnega ter posebnega znanja s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanih 
dejavnosti.

Merila

Kvantitativna merila so porast števila nevladnih organizacij s področja kmetijstva v določenem časovnem obdobju 
in povečanje števila članstva v teh organizacijah. Kvalitativna merila pa so ovrednotenje poročil o izvedbi letnih 
programov nevladnih organizacij.

3. Planiram indikatorji

Opis pričakovanih rezultatov

S podporo in sofinanciranjem nevladnim organizacijam se pričakuje hitrejši prenos informacij in znanja o pogojih 
kmetovanja v pogojih polnopravnega članstva v EU, reprezentativno stanovsko zastopanost kmečkega in 
podeželskega prebivalstva, organiziranje samopomoči in solidarnosti med člani nevladnih organizacij, promocijo 
kmetijstva in podeželja, preko aktivnega delovanja nevladnih organizacij lažje predstavljati in izpolnjevati 
skupinske ali posamezne interese.

3804 - Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z izboljšanjem infrastrukture na podeželju (ceste, ter ureditev raznih javnih in tematskih poti, kot so: učne, jahalne, 
kolesarske, gozdne poti in podobne ter vodooskrba vasi in posameznih kmetij) bodo ustvaijeni boljši pogoji za 
razvoj dodatnih in dopolnilnih dejavnosti, izboljšani pogoji za življenje na podeželju in ohranili ali izboljšali 
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njegovo poseljenost. Prioriteto pri sofinanciranju bodo imele naložbe, ki bodo izhajale iz celostnih projektov razvoja 
podeželja, razvojnih projektov podeželja in vinskih cest.

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

) Osnova za izvajanje programa so sledeči dokumenti:

zakonodaja s področja kmetijstva;
zakonodaja s področja izvrševanja proračuna Republike Slovenije;
Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (za tekoče leto); 
zakonodaja s področja javnih financah;
zakonodaja s področja urejanja prostora;
zakonodaja s področja varstva okolja ;
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96); 
zakonodaja s področja ohranjanju narave;

V sklopu tega ukrepa se bodo sledili naslednji cilji:

' (A) dolgoročni:

izboljšanje gospodarskega, socialnega in okoljskega položaja podeželja.

(B) srednjeročni:

izboljšanje cestne infrastrukture na pretežno kmetijskih območjih;
izboljšanje in popestritev ponudbe sprehajalnih, kolesarskih, jahalnih poti in drugih tematskih poti; 
postavitev novih in izboljšanje obstoječih sistemov za oskrbo z vodo.

(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu:

izboljšanje učinkovitosti kmetij; 
družinam na podeželju zagotoviti boljši dostop do urbanih središč;
boljša oskrba podeželskih gospodinjstev s pitno vodo; 
zagotoviti boljši dostop do izletniških točk za obiskovalce in turiste.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost v projekte NRP: 2311-01-0257 Infrastruktura v kmetijstvu in za razvoj podeželja

4. Planirani indikatorji

število projektov;
število kilometrov obnovljenih ali zgrajenih lokalnih cest;
število kilometrov obnovljenih ali zgrajenih javni in tematskih poti;
število kilometrov obnovljenih ali zgrajenih nekategoriziranih poti;
število informacijskih tabel, počivališč in drugih objektov ob tematskih poteh; 
število kilometrov novih vodovodov.

V okviru tega ukrepa se bodo v letu 2005 sredstva namenila za naslednje aktivnosti:

v novogradnjo in rekonstrukcijo nekategoriziranih cest (dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, 
ceste v zasebni lasti) in javnih poti,
v izgradnjo, ureditev in opremo tematskih poti za izboljšanje turistične infrastrukture (učne, gozdne, 
jahalne, kolesarske, pohodniške poti in druge poti v javni rabi),
v opremo, ureditev in označitev območij vinskih turističnih cest (v nadaljevanju: VTC),
v ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo:

o iskanje novih vodnih virov;
o posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov;
o novogradnja vodovodnih sistemov.

Poleg zgoraj naštetih aktivnosti, se bodo v okviru te proračunske postavke v letu 2005 zaključile aktivnosti, ki so 
bile predmet javnega razpisa v letu 2004.

V letu 2005 planiramo, da bomo realizirali cca 10 novih projektov.

11022305 - Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

Namen izvajanja zemljiških operacij je izboljšanje posestne in zemljiške strukture ter izboljšanje pogojev obdelave 
kmetijskih zemljišč.

• ' I
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V okviru zemljiških operacij se bodo izvajale agromelioracije, hidromelioracije kmetijskih zemljišč, komasacije in 
sanacija nedokončanih komasacij, vzdrževanje akumulacije Vogršček, obnova in urejanje pašnikov ter vzdrževanje 
in sanacija melioracijskih sistemov.

V okviru podprograma in posameznih proračunskih postavk se bodo financirale tudi priprave strokovnih podlag za 
izvajanje ter spremljanje ukrepov.

2. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

izboljšanje posestne in zemljiške strukture 
opremljenost zemljišč z namakalnimi sistemi 
zagotavljanje vodnih virov za namakanje 
zagotavljanje prehranske varnosti države 
izboljšanje pogojev obdelave kmetijskih zemljišč 
zagotovitev konkurenčnosti pridelave 
preprečevanj e zaraščenosti kmetijskih zemlj išč 
zagotovitev delovnih mest na podeželju in ohranitev poseljenosti ter ohranitev kulturne krajine.

3. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so navedeni v okviru obrazložitev proračunskih postavk.

1491 - Agromelioracije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2005 bomo pripravili ustrezne strokovne podlage za vodenje ukrepa.

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

Cilji :

A) Dolgoročni;

S pomočjo ciljne usmeritve agromelioracijskih operacij, opredeljujemo uravnano in načrtovano kmetijsko 
proizvodnjo, s katero odpravljamo pereč problem zaraščanja kmetijskih površin. Z vzpostavitvijo obmejkov in ozar, 
varujemo kmetijske površine pred vetrovno in vodno erozijo in ohranjamo ekološke pomembne strukture med 
kmetijskimi zemljišči, kar je velikega pomena pri izvajanju sodobne kmetijske prakse, ki se prakticira v EU.

B) Srednjeročni:

V okviru in slednji dolgoročnih ciljev, se bodo sofinancirali projekti za dokončanje razširitve podatkovne baze 
Kataster melioracijskih sistemov in naprav (KatMeSiNa) še na področje agromelioracij ter povezavo KatMeSiNa z 
drugimi podatkovnimi bazami na MKGP.

Z agromelioracijskimi operaciji bomo sledili k uravnoteženi porabi obnovljivih virov, izboljšanju založenosti 
površin ter primerna vključitev dostopnih poti z ostalim infrastrukturnim omrežjem in s tem k smotrnejši uporabi 
sodobnih pridelovalnih tehnologij.

C) Izvedbeni cilji:

Priprava manjkajočih strokovnih podlag, podzakonskih aktov.

Uvedba razširitve podatkovne baze - KatMeSiNa še za agromelioracijske operacije, s pomočjo katere bomo lahko 
opredeljevali ciljno usmeritev agromelioracijskih operacij na območju Republike Slovenije in ki bodo podlaga za 
kmetijsko prostorsko načrtovanje.

Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta (ključni letni izvedbeni cilji):

V letu 2005 bomo pripravili ustrezne strokovne podlage za vodenje ukrepa.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Program sofinanciranja projektov agromelioracijskih del, bo prispeval k usposobitvi kmetijskih zemljišč, za katere 
so značilne velike reliefhe razčlenjenosti. Problem pomanjkanja kmetijskih zemljišč, zaraščanja, slabe usposobitve 
kmetijskih površin vpliva na zmanjšanje prometa s kmetijskimi zemljišči, kar se kaže v razdrobljeni velikostni 
sestavi kmetijskih gospodarstev. S tem programom prispevamo k upravičenosti naložb v kmetijska zemljišča.

Posebna pozornost v okviru izvajanja ukrepa je usmeijena v obnovo dostopnih poti in primerni vključitvi k ostalem 
omrežju infrastrukture.

Vključenost v projekte NRP: 2311-04-0072 Agromelioracije 2005
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4. Planirani indikatorji

V okviru te p.p. bomo v letu 2005 izvajale sledeče aktivnosti:

materialni stroški-priprava ustreznih strokovnih podlag in podzakonskih aktov za ustrezno vodenje ukrepa, 
ter stroški strokovnih pregledov in revizij. Priprava ustreznih strokovnih podlag za vodenje ukrepa.

1494 - Hidromelioracije kmetijskih zemljišč

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega ukrepa, ki ga v celoti izvaja MKGP, se bodo v letu 2005 namenila sredstva za dokončanje izvedbe 
novogradenj velikih namakalnih sistemov, pripravil se bo javni razpis za izvedbo novogradenj velikih namakalnih 
sistemov v letu 2005 in izvedle se bodo storitve na podlagi programa dela ministrstva.

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

Cilji:

(A) dolgoročni,

Usposobitev kmetijskih zemljišč za učinkovito in časovno določeno kmetijsko pridelavo, 
Izobraževanje kmetov in pridelovalcev ter ostalih uporabnikov namakalne tehnologije, 
povečanje konkurenčnosti kmeta, doseganje paritetnega dohodka pri proizvodnji z namakanjem, 
varčevanje z vodnimi viri, učinkovito gospodarjenje s kmetijskimi vodnimi viri, 
doseganje kontroliranega vnosa gnojil v tla, 
spodbujanje povezovanj in skupnih vlaganj — razvoj kmetijskega območja..

(B) srednjeročni

V skladu z razpoložljivimi sredstvi, sočasno zagotavljanje vseh dejavnosti v okviru dolgoročnih ciljev, s poudarkom 
na ciljih l.A, 2.A, 3.A in 6.A

(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu

Dokončanje že začetih investicij v nove namakalne sistem;
Realizacija izvajanja javne službe na področju hidromelioracij za sisteme, ki so že obdelani v nastajajočem 
Katastru melioracijskih sistemov in naprav;
Vlaganje v izobraževanje predvsem na področjih s trenutno izgradnjo novih sistemov;
Vlaganje v izdelavo informacijske baze in aplikacije KatMeSiNa, pripadajočo programsko in računalniško 
opremo ter v potrebne strokovne podlage.

Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta, opredeljena stopnja realizacije

izpeljava javnega razpisa za izvedbo velikih novih namakalnih sistemov v letu 2005-2006 in sklenitev dvo
letnih pogodb za izvedbo v skladu z razpoložljivimi sredstvi;
Storitve:
Izvajanje javne službe upravljanja hidromelioracijskih sistemov in izpeljava potrebnih programov po 
poskusnih namakalnih centrih;
izpeljava izobraževanja kmetov v tehnologije namakanja;
priprava manjkajočih podzakonskih aktov (Kataster melioracijskih sistemov in naprav, navodilo za 
melioracijske skupnosti, zakon o javni službi na področju hidromelioracij);
priprava potrebnih strokovnih podlag, mnenj in pregledov opravljenega dela; 
ostale storitve po programu Ministrstva.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se bodo dodelile finančne podpore za naslednje aktivnosti:

investicije v namakalne sisteme in modeme tehnologije povezane z namakanjem; 
nakup kmetijskih zemljišč v območju pomembnih infrastrukturnih objektov- rešitev problema lastništva; 
sanacija (investicijsko vzdrževanje) obstoječih velikih hidromelioracijskih sistemov (70 mlrd vredna 
obstoječa hidromelioracijska infrastruktura, starostno ponekod že krepko presega amortizacijsko obdobje); 
storitve: 
financiranje javne službe na področju hidromelioracij;
financiranje izobraževanja in organizacije izobraževanja za ukrep namakanja kmetijskih zemljišč in 
uporabo namakalne tehnologije.
druge storitve: Izdelava ustreznih strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, revizije projektnih 
dokumentacij, priprava mnenj, pogodbe o delu za sodelovanje v komisijah, organizacija ustreznih 
izobraževanj ipd., izdelava informacijskih baz in aplikacij, s pripadajočo programsko in računalniško 
opremo.

Vključenost v projekte NRP: 2311-04-0077 Hidromelioracije kmetijskih zemljišč - 2005
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4. Planirani indikatorji

Merila za uresničitev letnega cilja:

število sofinanc iranih proj ektov hidromelioracij ;
skupna površina (v ha) uspešno opravljene javne službe na področju hidromelioracij;
skupna površina (v ha) usposobljenih zemljišč;

- procent vgradnje terciarja v sistem in uporabljanost namakalnega sistema;
% izdelane baze in aplikacij.

V okviru te p.p. bomo v letu 2005 izvajale sledeče aktivnosti:

dokončanje že začetih investicij v novogradnje velikih namakalnih sistemov 
začetek investicij v novogradnjo velikih namakalnih sistemov po dvo-letnih pogodbah izbranih na podlagi 
javnega razpisa, v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi
izvedba projektov storitev na podlagi programa dela Ministrstva (dokončanje podzakonskih aktov, priprava 
katastrov, financiranje upravljanja velikih hidromelioracijskih sistemov v državni lasti, financiranje 
potrebnih projektov namakalnih poskusnih centrov po programih...)

V letu 2005 bomo nadaljevali z investicijami v novogradnjo velikih namakalnih sistemov ter izvedli vse potrebne 
storitve po programu ministrstva iz leta 2003.

2430 - Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se bodo v lem 2005 sofinancirali projekti iz leta 2004 na podlagi že objavljene 
Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004 ter 
Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za 
proračunski leti 2003 in 2004 ter izvedenega novega razpisa. Sredstva se bodo dodelila za:

a) izvedbo novih komasacij,

b) sanacijo nedokončanih komasacij.

Poleg tega bomo namenili del sredstev tudi za storitve, ki jih izvaja MKGP ter vključujejo pripravo ustreznih 
strokovnih podlag, recenzij in strokovnih mnenj in podzakonskih aktov za ustrezno vodenje ukrepa.

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

Razdrobljena zemljiška posestna struktura predstavlja velik problem pri konkurenčnosti slovenskih kmetij. S tem 
ukrepom bomo prispevali k izboljšanju zemljiške strukture, racionalnejši kmetijski proizvodnji, izboljšanju delovnih 
pogojev, urejanju lastniških razmerij ter možnosti za realizacijo posameznih prostorskih projektov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Predmet podpore novih komasacij so komasacije, ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov (železniške 
proge, gradnja avtocest, vodni zadrževalniki, itd.), za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje 
infrastrukturnih objektov, vendar predstavlja smiselno zaključeno celoto tega območja, komasacije, ki so na 
območju izgradnje namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih operacij ali se na določenem območju uvajajo 
prvič. Predmet podpore so tudi komasacije na območjih, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije 
ali na območjih z izrazito neugodno posestno strukturo (več kot štiri parcele na ha).

Sanacija nedokončanih komasacij se izvaja v okviru programa sanacije nedokončanih komasacij.

Sredstva bodo namenjena tudi za financiranje dejavnosti na področju strokovnih vsebin in podlag potrebnih za 
izvajanje ukrepa, kar bo izvajalo MKGP. Sem sodi financiranje priprave podzakonskih aktov, priprave ostalih 
strokovnih podlag in analiz ter dela komisij, v okviru izvajanja ukrepa.

Izvedba novih komasacij po javnem razpisu ter sanacija starih, nedokončanih komasacij v okviru izvajanja 
programa sanacije nedokončanih komasacij.

Vključenost v projekte NRP: 2311-01-0270 Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij

4. Planirani indikatorji

Na področju izvedbe novih komasacij je osnovno merilo število ha komasiranih zemljišč. Število izvedenih ha 
komasacij je odvisno od razdrobljenosti zemljišč ter idejne zasnove komasacije. V letu 2005 se predvideva 
zaključitev 700 ha komasacij, uvedenih v 12004 ter uvedba okrog 300 ha novih komasacij.

V lem 2005 bomo financirali izvedbo novih komasacij na podlagi javnega razpisa iz leta 2004, ter izvedli nov razpis 
v lem 2005. Obenem se bo nadaljevalo izvajanje programa sanacije nedokončanih komasacij.

V lem 2005 bomo na podlagi javnega razpisa iz leta 2004 podprli izvedbo novih komasacij v skupni izmeri 1000 ha.
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2438 - Obnova in urejanje pašnikov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje vlog za urejanje pašnikov, prispelih na javni razpis.

Poleg tega bomo namenili del sredstev tudi za storitve, ki jih izvaja MKGP ter vključujejo pripravo ustreznih 
strokovnih podlag, recenzij in strokovnih mnenj in podzakonskih aktov za ustrezno vodenje ukrepa.

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

Cilji:

A) Dolgoročni;

Ureditev pašnikov za nadzorovano in pravilno vodeno pašo, s katero zmanjšujemo zaraščanje kmetijskih površin, ki 
v Sloveniji predstavlja enega izmed najbolj perečih problemov. S tem ukrepom želimo rekultivirati kmetijske 
površine na marginalnih področjih.

' B) Srednjeročni:

Združevanje kmetijskih zemljišč s postavitvijo ograj za pašo živali, z vključevanjem gospodarnega načina vzreje 
živali in omejitvenim dejavnikom: z obtežbo (GVŽ/ ha) površin. Posledično s uvajanjem paše na pašnikih 
izboljšujemo njihovo strukturo biotične raznovrstnosti talne ruše in povišujemo hranilno vrednost in založenost teh 
površin.

C) Izvedbeni cilji:

Sofinanciranje vlog odobrenih na javnem razpisu.

Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta (ključni letni izvedbeni cilji):

Izvedba približno 2000 ha pašnikov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Z izvajanjem ukrepa delno preprečujemo zaraščanje kmetijskih površin, ohranjamo živinorejsko panogo, 
izboljšujemo velikostno in strukturno sestavo kmetijskih površin na območjih z omejenimi dejavniki (LFA), ob 
izvajanju dobre kmetijske prakse.

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0083 Obnova in urejanje pašnikov - 2005

4. Planirani indikatorji

Merila (indikatorji) za uresničevanje letnega cilja

število ha novih pašnikov,
število ha novih pašnikov na upravičenca, 
obremenitev (obtežba) pašniških površin (GVŽ/ha).

V letu 2005 bomo financirali odobrene vloge iz naslova javnega razpisa.

2436 - Vzdrževanje akumulacije Vogršček

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2005, se bo opravilo vzdrževanje največjega namakalnega sistema in akumulacije Vogršček za namen 
namakanja kmetijskih zemljišč.

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

Storitev je namenjena najnujnejšim vzdrževalnim delom in nadzoru nad tem delom, na osnovnem in sekundarnem 
razvodu namakalnega sistema Vogršček ter vzdrževanju akumulacije za namen namakanja kmetijskih zemljišč.

Izhodišče: Neugodni klimatski pogoji in izrazita sezonska nihanja pri pridelavi, kar zmanjšuje količino in kvaliteto 
kmetijskih pridelkov.

MKGP zagotavlja sorazmerni delež priznanih stroškov za vzdrževanje akumulacije (glede na uporabo koristnega 
volumna zajetja za namakanje kmetijskih površin) in sredstva za vzdrževanje primarne in sekundarne infrastrukture 
namakalnega sistema, s pripadajočimi mostnimi konstrukcijami in črpališči.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Akumulacija Vogršček je največja akumulacija in namakalni razvod v državi. Velikost akumulacije, ki znaša okrog 
8 mio m3 vodnega zajetja, predstavlja pomembno strateško ter varnostno (glede stabilnosti pregrade) nalogo za 
državo, zato se v okviru tega ukrepa zagotavlja sredstva za vzdrževanje tega namakalnega sistema in akumulacije.
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Vključenost projektov NRP: 2311-04-0082 Vzdrževanje akumulacije Vogršček - 2005

4. Planirani indikatorji

število uporabnikov namakalnega sistema,
število namakanih kmetijskih površin.

V letu 2005 bomo financirali potijene programe vzdrževanja akumulacije Vogršček v skladu z obveznostmi po 
vodnogospodarskih dovoljenjih in v okviru razpoložljivih sredstev. V letu 2005 bomo podprli vzdrževanje 
akumulacije Vogršček v višini in obsegu kakor nam narekuje zakonodaja in v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

8227 - Vzdrževanje melioracijskih sistemov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo namenila za vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov, ki se zbirajo v ta namen.

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

Vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov se je do leta 1989 opravljalo v skladu z navodili obora za melioracije pri 
Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. Po razpadu Zveze vodnih skupnosti Slovenije in do sprejema Zakona o 
kmetijskih zemljiščih, t.j. do leta 1996, so za vzdrževanje melioracijskih sistemov skrbele občine, oziroma njihove 
upravne enote.

Od sprejema Zakona o kmetijskih zemljiščih leta 1996 pa je zaradi slabih rezultatov vzdrževanje melioracijskih 
sistemov prevzela država. Zavezala se je, da bo pripravila kataster melioracijskih sistemov in naprav in da bo 
zbiranje sredstev za vzdrževanje potekalo preko proračuna države.

Leta 2002 smo začeli vzpostavljati digitalno informacijsko bazo katastra melioracijskih sistemov in naprav, ki je 
zakonska podlaga za zbiranje sredstev za vzdrževanje. V letu 2003 smo prvič vzpostavili zakonski postopek zbiranja 
sredstev in seje na 2/3 hidromelioracijskih površin v Sloveniji že začelo izvajanje vzdrževanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za zbiranje sredstev za vzdrževanje in redno delovanje hidromelioracijskih 
sistemov. Sredstva se zbirajo v skladu z zakonskimi določili. Poraba sredstev je možna le za namen, za katerega so 
bila sredstva zbrana. Izbrani upravljalci hidromelioracijskih sistemov poskrbijo za izvedbo vzdrževanja v skladu s 
potijenimi letnimi programi, ki so usklajeni z razpoložljivimi zbranimi sredstvi za ta namen.

Proračunska postavka se polni z namenskimi sredstvi na podlagi davčne odmere za vzdrževanje in redno delovanje 
melioracijskih sistemov Slovenije. Poseben tip proračunske postavke tako zahteva ločitev od proračunske postavke 
Zemljiške operacije, v katero spada.

Vključenost projektov NRP: 2311-01-0216 Vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov

4. Planirani indikatorji

Število vzdrževanih melioracijskih sistemov
Število ha melioriranih kmetijskih površin

V letu 2005 bomo v skladu s prilivi zbranih sredstev lastnikov oziroma zakupnikov hidromelioriranih zemljišč, 
vzdrževali hidromelioracijske sisteme po potrjenih programih.

11032301 - Delovanje služb in javnih zavodov

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti in investicije potrebne za ustrezno funkcioniranje delovanja javnih služb in javnih 
zavodov. Obseg letnega dela in vsebine se določajo na podlagi sprejetih letnih programih in na podlagi letnega 
programa dela v smislu izvajanja zakonskih določil s tega področja. Sredstva se namenjajo za plače, prispevke 
delodajalcev, materialne stroške, investicije in za plačilo drugih stroškov na v nadaljevanju navedenih področjih.

V okvir podprograma sodijo t.i. javne službe s področja kmetijstva kot so kmetijska svetovalna služba in javna 
služba strokovnih nalog v živinoreji. Podprogram obsega financiranje delovanja naslednjih javnih zavodov: Javni 
zavod Kobilama Lipica, Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable in osem območnih kmetijsko 
gozdarskih zavodov KGZS ter zavodi in druge organizacije, kijih določa 84. člen Zakona o živinoreji, ki izvajajo 
javno službo strokovnih nalog v živinoreji. Prav tako so sredstva namenjena tudi posameznim rejcem plemenskih 
živali, ki so vključeni v skladu z zakonom o živinoreji v potrjen rejski program.

Sredstva so namenjena za posodobitev šolskih posestev in raziskovalno - izobraževalnih centrov ter nakup 
kmetijskih zemljišč za potreb za šole, ki nimajo ustreznih posestev za izvajanje praktičnega pouka. Sredstva za 
zagotavljanje najmanjšega obsega varstva javnega zavoda, ki ga določa Zakon o Kobilarni Lipica za najmanjšim 
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številom konj, oskrba in nega konj, zdravstveno varstvo konj, preizkus delovne sposobnosti konj. Sredstva se bodo 
koristila za financiranje investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, obnovo hlevov in silosa, urejanje ograj 
posestva, ureditev hipodroma, ureditev namakalnega sistema ter nabavo opreme kot so boksi za konje, oprema za 
veterinarsko ambulanto, v Kobilami Lipica. Poleg naštetega, pa še za nujno potrebno povečanje črede konj.

Sistem sledljivosti živali je poleg testiranja ključni preventivni ukrep proti BSE in drugih kužnih bolezni živali. 
Vzpostavitev tega sistema je tudi pogoj za pristop EU, saj ta sistem del IAKSa - sistema za kontrolo nad finančnimi 
intervencijami.

2. Pravne podlage

Strategija razvoja slovenskega kmetijstva
Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja
Strategiji razvoja Slovenskega kmetijstva,
Programu reforme kmetijske politike 1999 - 2002,
Programu razvoja kmetijstva, živilstva in ribištva 2000 - 2002, 
Zakonu o kmetijstvu,
Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije,
Zakon o Kobilami Lipica;
Zakon o živinoreji
Program varstva in razvoja Kobilarne Lipica, ki gaje določila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 309- 
00/2001-5 z dne 30. 01.2003;
Program dela Kobilarne Lipica za leto 2004
Državni program za sprejem aequis - NPAA
Zakon o veterinarstvu
Zakon o živinoreji
Pravilnik o identifikaciji in registraciji govedi
Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev
Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice

3. Dolgoročni cilji podprograma

Okolju prijazen razvoj kmetijstva;

Zagotavljanje varnosti in kakovosti hrane oz. živil;

Ohranjanje obdelanosti kmetijskih zemljišč;

Izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih zemljišč;

Izboljšanje socio - ekonomske strukture kmetij;

Strukturne spremembe in večanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva;

Zagotavljanje primerne dohodkovne ravni, stabilnih pogojev gospodaijenja in izboljšanje ekonomskega in 
socialnega položaja kmetov;

Usposobitev služb in javnih zavodov na področjih sistemske, tehnične in kadrovske usposobitve za prevzem skupne 
kmetijske politike EU;

Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti izvajanja javnih služb v kmetijstvu (znižanje stroškov, prestrukturiranje, 
tehnološka prenova, specializacija izvajalcev);

Izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev na podeželju;

Razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti in z njimi povezanih delovnih mest na podeželju;

Povezovanje kmetov pri nastajanju nove gospodarske infrastrukture za učinkovitejše trženje proizvodov ter s tem 
doseganje razpoznavnosti produktov tako na lokalnem kot tudi na širšem trgu.;

Z ohranjanjem kmetovanja vzdrževanje poseljenosti in prepoznavnosti podeželja;

Ohranjanje in obnova biotske pestrosti, vzpodbujanje pridelave domačih sort kmetijskih rastlin in reje domačih 
pasem, ki predstavljajo nacionalno pomemben genski sklad in jim sicer grozi izumrtje;

Usposobitev organizacij v živinoreji v skladu z zakonom o živinoreji;

Zagotavljanje in omogočanje ustreznega prometa s plemenskim materialom na skupnem EU trgu in v izvozu v tretje 
države;

Povečevanje učinkovitosti javnih služb v kmetijstvu vključno z postopnim večanjem deleža sofinanciranja s strani 
uporabnikov;
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Razvoj znanstveno raziskovalnega dela;

Izboljševanje izobrazbene ravni kmetov in zaposlenih v kmetijstvu,

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvedbeni cilj je čim večji % realizacije letnih programov dela javnih služb in javnih zavodov.

Indikatoiji so ocene v % glede na poročila o realizacije letnih programov dela javnih služb in javnih zavodov. 
Uspešnost podprograma se meri tudi v % izvedbe načrtovanih investicij v tekočem letu v javne zavode, šolske 
prostore in Šolska posestva.

1328 - Identifikacija in registracija živali

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnost zajema razvoj, implementacijo in po tem tekoče izvajanje sistema identifikacije in registracije živali 
(govedo, ovce in koze, prašiči, kopitaiji). To vključuje vodenje in tekoče vzdrževanje centralnega registra živali ter 
evidence imetnikov imetnikov živali. Pri govedu je potrebno tekoče evidentiranje vseh rojstev, uvozov, premikov 
med gospodarstvi, zakolov, poginov in izvozov živali (v 7 dneh po dogodku), pri ostalih speciesih pa evidentiranje 
vseh premikov živali med gospodarstvi ter zajem staleža živali na letnem nivoju. Pri vseh vrstah živali je potrebno 
vzpostaviti evidenco gospodarstev in imetnikov živali. Vzpostavljanje omenjenih registrov spada med aktivnosti 
prilagajanja slovenskega pravnega reda pravnemu redu EU.

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

Cilj aktivnosti identifikacije in registracije živali je vzpostaviti in redno vzdrževati nacionalno centralno evidenco 
imetnikov rejnih živali in centralni register živali (govedo, ovce in koze, prašiči, kopitarji) z namenom varovanja 
zdravja ljudi in živali, spremljanja in nadzora nad ukrepi kmetijske politike, ter podporo izvajanju strokovnih nalog 
v živinoreji.

Srednjeročni cilj je razvoj in implementacija sistema identifikacije in registracije živali, gospodarstev in imetnikov 
živali.

Izvedbeni cilji za leto 2005 vključujejo redno operativno delo pri identifikaciji in registraciji goveda, dokončanje 
implementacije sistemov identifikacije in registracije pri ovcah, kozah in prašičih, ter sodelovanje pri vzpostavljanju 
sistema identifikacije in registracije kopitaijev.

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Znotraj sistema označevanja- in registracije živali potekajo, poleg vodenja centralnega registra živali in evidence 
imetnikov živali, še druge aktivnosti. Te aktivnosti vključujejo: vzpostavitev sistema za kontrolo registriranih 
podatkov in odpravljanje napak, izdajanje predpisane dokumentacije (potni listi za govedo, register govedi na 
gospodarstvu...), organizacija izvedbe in sofinanciranja storitev označevanja živali ter aktivnosti za informiranje 
rejcev. Znotraj službe je organiziran tudi info telefon za komuniciranje s službami in imetniki živali.

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0061 Sofinanciranje označevanja živali-program 2005

4. Planirani indikatorji

GOVEDO: operativnost sistema - da, popolnost CRG - 98 %, ažurnost CRG -7 dni, vzpostavljanje javne službe na 
terenu - da, vzpostavitev nadzora nad izvajanjem sistema I&R - popolna, vzpostavitev mehanizmov administrativne 
kontrole - visoka, funkcionalnost softvera za podporo sistema I&R - visoka, informiranje strank - 5, tekoče 
izvajanje sistema I&R - da, sofinanciranje storitev I&R - da.

DROBNICA: operativnost sistema - da, popolnost CRG - 85 %, vzpostavljanje javne službe na terenu - da, 
vzpostavitev nadzora nad izvajanjem sistema I&R - popolna, vzpostavitev mehanizmov administrativne kontrole - 
dopolnjeni, funkcionalnost softvera za podporo sistema I&R - dopolnjena, informiranje strank - 3, tekoče izvajanje 
sistema I&R - da, sofinanciranje storitev I&R - da.

PRAŠIČI: pri prašičih so planirani indikatorji enaki kot pri drobnici.

KOPITARJI: predvideno sodelovanje službe za identifikacijo in registracijo živali pri razvoju in pripravi sistema, 
vzpostavitvi javne službe za izvajanje nalog na terenu, pri sofinanciranju storitev I&R, tekoče izvajanje sistema -da.

1317 - Javna kmetijska svetovalna služba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju javnih služb kmetijskega svetovanja in za opravljanje zakonsko določenih nalog 
gozdarskega svetovanja. Javna služba kmetijskega svetovanja se izvaja po programu javne službe, ki ga na podlagi 
zakona, ki ureja kmetijstvo in Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ter nacionalni program razvoja 
kmetijstva in podeželja. Kmetijsko svetovanje pomeni pomemben del nadgradnje delovanja celotnega sistema, ki 
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omogoča izvajanje strategije razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja, izvedbo nacionalnih ukrepov kmetijske 
politike in ukrepov skupne kmetijske politike Evropske unije.

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

Cilji:

(A) dolgoročni

povečevanje učinkovitosti, gospodarnosti in uspešnosti izvajanja javnih služb na področju kmetijskega 
svetovanja,

(B) srednjeročni

- izvedba reforme javnih služb na področju kmetijstva; (ponovna ocena nalog, ki se opravljajo kot javne 
službe, obseg nalog javne službe, organiziranost, konkurenca ipd.);
uveljaviti sistemsko ureditev javnih služb kmetijskega svetovanja na področju kmetijstva, kot osnove za 
začetek vnašanja konkurence, povečevanje učinkovitosti in vsebinske transformacije obstoječih služb, ki 
doslej pretežno izvajajo te naloge;
postopno zniževanje proračunskega financiranja in uvajanje sofinanciranja s strani uporabnikov zlasti pri 
nalogah kmetijskega svetovanja;

(C) izvedbeni cilji

realizacija programa dela javne službe kmetijskega svetovanja vsebovana v Letnem programu dela KGZS 
in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2004;

Merila

Uspešnost izvedbe dela javne službe kmetijskega svetovanja načrtovana v letnem programu dela KGZS in kmetijsko 
gozdarskih zavodov se bo opravila zlasti na podlagi naslednjih meril:

število uporabnikov svetovalnih vsebin;
število novih uporabnikov svetovalnih vsebin;
število programov usposabljanje za opravljanje kmetijske in s kmetijstvom povezane dejavnosti; 
število pripravljenih projektov in poslovnih načrtov;
ocena informiranja prebivalstva na podeželju o vrsti in dostopnosti vseh vrst svetovalnih storitev in o vrstah 
že pripravljenih razvojnih programih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost v projekte NRP: 2311-04-0013 Svetovanje v kmetijstvu - program 2005

4. Planirani indikatorji

Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta:

% realizacije dela kmetijske svetovalne službe iz potrjenega letnega programa dela KGZS in kmetijsko gozdarskih 
zavodov za leto 2004

5545 - Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable (v nadaljevanju: Center Jable), bo zagotavljal pogoje za 
raziskovalno, razvojno in pospeševalno dejavnost ter za pripravo slovenskega kmetijstva za vstop v EU. Center 
Jable bo deloval v skladu s prakso EU, ki imajo za potrebe raziskovalnega, razvojnega, izobraževalnega in 
pospeševalnega dela na področju kmetijstva in podeželja organizirane državne razvojno - pospeševalne centre. 
Center Jable bo s svojo dejavnostjo prispeval k uspešnejšemu vključevanju slovenskega kmetijstva na EU tržišče in 
prispeval k povečanju njegove konkurenčnosti in ekonomske uspešnosti. Poudarek bo tudi na programih 
regionalnega povezovanja s podobnimi institucijami iz sosednjih držav. Storitve Centra Jable bodo uporabljali 
zainteresirani posamezniki, Kmetijsko gozdarska zbornica s Kmetijsko pospeševalno službo in drugimi strokovnimi 
službami ter šolske, raziskovalne in strokovne institucije s področja razvoja kmetijstva in podeželja. Na Centru Jable 
bodo dijaki in študentje kmetijskih šol opravljali delovno - strokovno prakso.

Naštete dejavnosti se bodo izvajale na posestvu Jable, ki bo obsegal rekonstruiran in obnovljen grad Jable z vso 
potrebno infrastrukturo (poslovni prostori, dvorane) in pripadajočimi, prav tako obnovljenimi objekti (prenova 
hlevov v razstavno-prodajne prostore, izgradnja laboratorija, študentskih sob, skladišča).

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

Ob zaključku del na gradu, dvorani in zgrajeni komunalni infrastrukturi bodo objekti predani investitorju. Ob 
zadostnih proračunskih sredstvih v 1. 2005 bo ministrstvo poplačalo obveznosti iz naslova del na gradu, dvarani in 
komunalni infrastrukturi. Tako bo začeto v 1. 2004 izbrani izvajalec del za 2. fazo (prenova hlevov v razstavno - 
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prodajne prostore, prenova skladišča semen, izgradnja novih silosov, laboratorija in študentskih sob) v 1. 2005 
nadaljeval. Po dokončanju del na objektih, načrtujemo nabavo opreme za razstavno - prodajne salone, opremo 
laboratorija in študentskih sob, izdelavo tehnične dokumentacije (pridobivanje soglasij in gradbenega dovoljenja) za 
nadaljevanje izgradnje Centra Jable (velika testna dvorana, garaža, delavnica, remiza za stroje). V 1. 2005 bo 
potrebno pokriti tudi stroške delovanja javnega zavoda po predhodno potrjenem programu dela (vzdrževalni stroški, 
stroški plač in opreme delovnih prostorov).

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Temeljni cilj je obnova gradu Jable, izgradnja dvorane in komunalne infrastrukture, ter tako vzpostaviti tehnične 
pogoje za pričakovano delovanje Centra Jable. Sredstva na tem projektu prav tako zagotavljajo normalno delovanje 
javnega zavoda po predhodno sprejetem programu dela, ki ga za vsako leto pripravi vodstvo Centra Jable, potrdita 
pa MKGP in Vlada RS.

Investicijski projekt za obnovo gradu Jable se nahaja v načrtu razvojnih projektov pod šifro 2311-01-5001.

6767 - Javni zavod Kobilarna Lipica

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju najmanjšega obsega varstva kulturnega spomenika, predvsem reji 
črede konj, kot neokrnjenemu delu kulturnega spomenika, z zakonsko določenim najmanjšim številom linij in rodov 
lipicanskih konj in minimalnemu obveznemu obsegu dela in dejavnostim, kot so oskrba in nega konj, zdravstveno 
varstvo lipicancev, preizkus delovne sposobnosti in šolanja lipicancev, usposabljanje nujno potrebnih jahačev in 
predstavitvene dejavnosti. Sredstva služijo tudi za nujno investicijsko vzdrževanje in obnovo ter nakupu opreme v 
Kobilami Lipica.

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

Dolgoročni cilj je varovanje, ohranjanje in razvoj črede lipicanskih konj, kot naše kulturne dediščine in ene 
najstarejših kulturnih pasem konj, ki velja za ogroženo tudi po mednarodnih merilih. Ohranjanje primernega števila 
linij in rodov naše avtohtone pasme konj v obsegu, ki bo, radi zaradi genetske raznovrstnosti, omogočal dobro 
strokovno delo in razvoj kobilarne v vrhunsko strokovno in raziskovalno ustanovo in uveljavljanje njenega rejskega 
vpliva v mednarodnem merilu.

V proračunskem letu 2005 bo Kobilama Lipica kot javno službo izvajala dejavnosti kot so:

reja in vzreja konj lipicancev, pripuščanje, osemenjevanje, selekcija, rodovništvo, preizkušanje in šolanje 
konj;
spremljanje reje in vzreje konj lipicancev v lasti rejcev Združenja rejcev lipicanca Slovenije, zagotavljanje 
potrebnega števila žrebcev - plemenjakov oz. potrebnih količin žrebčevega semena za plemenske kobile teh 
rejcev in strokovno svetovanje tem rejcem;
organizirane kulturnih in športnih prireditev na zavarovanem območju; 
varstvo kulturne dediščine.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Dolgoročni cilj projekta je kakovostno in dolgoročno stabilno upravljanje z naravno in kulturno dediščino na 
območju Kobilarne Lipica. Zagotavljajo se prostorske in druge možnosti za kakovostno rejo konj lipicanske pasme.

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0024 JZ Kobilama Lipica - investicije, program 2005

4. Planirani indikatorji

V proračunskem letu 2005 se načrtuje reja zadostnega števila konj primerne rejske kvalitete in primernega 
zdravstvenega stanja, zagotavljanje kvalitetnih plemenskih žrebcev in kobil ter vzreja kvalitetnih jahalnih in voznih 
konj. Konec leta 2004 naj bi čreda lipicancev v Kobilami Lipica dosegla število 360 konj.

2560 - Kmetijska gozdarska zbornica

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju javnih služb kmetijskega svetovanja in za opravljanje zakonsko določenih nalog 
gozdarskega svetovanja. Javna služba kmetijskega svetovanja se izvaja po programu javne službe, ki ga na podlagi 
zakona, ki ureja kmetijstvo in Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ter nacionalni program razvoja 
kmetijstva in podeželja. Kmetijsko svetovanje pomeni pomemben del nadgradnje delovanja celotnega sistema, ki 
omogoča izvajanje strategije razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja, izvedbo nacionalnih ukrepov kmetijske 
politike in ukrepov skupne kmetijske politike Evropske unije.

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

Cilji:
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(A) dolgoročni

povečevanje učinkovitosti, gospodarnosti in uspešnosti izvajanja javnih služb na področju kmetijskega 
svetovanja,

(B) srednjeročni

Izvedba reforme javnih služb na področju kmetijstva; (ponovna ocena nalog, ki se opravljajo kot javne 
službe, obseg nalog javne službe, organiziranost, konkurenca ipd.).
uveljaviti sistemsko ureditev javnih služb kmetijskega svetovanja na področju kmetijstva, kot osnove za 
začetek vnašanja konkurence, povečevanje učinkovitosti in vsebinske transformacije obstoječih služb, ki 
doslej pretežno izvajajo te naloge;
postopno zniževanje proračunskega financiranja in uvajanje sofinanciranja s strani uporabnikov zlasti pri 
nalogah kmetijskega svetovanja.

(C) izvedbeni cilji

realizacija programa dela javne službe kmetijskega svetovanja vsebovana v Letnem programu dela KGZS 
in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2004;

Merila

Uspešnost izvedbe dela javne službe kmetijskega svetovanja načrtovana v letnem programu dela KGZS in kmetijsko 
gozdarskih zavodov se bo opravila zlasti na podlagi naslednjih meril:

število uporabnikov svetovalnih vsebin;
- število novih uporabnikov svetovalnih vsebin;

število programov usposabljanje za opravljanje kmetijske in s kmetijstvom povezane dejavnosti;
število pripravljenih projektov in poslovnih načrtov;
ocena informiranja prebivalstva na podeželju o vrsti in dostopnosti vseh vrst svetovalnih storitev in o vrstah 
že pripravljenih razvojnih programih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost v projekte NRP: 2311-04-0013 Svetovanje v kmetijstvu - program 2005

2246 - Kongres evropske zootehnične federacije - EAAP

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju kongresa Evropskega združenja za reprodukcijo domačih živali ESDAR s 
sedežem v Utrechtu-na Nizozemskem. Evropsko združenje za reprodukcijo domačih živali je bilo ustanovljeno 1. 
1997 vNemčiji, danes pa jo sestavlja preko 33 držav s približno 300 člani in je pomembna mednarodna organizacija 
za področje razmnoževanja domačih živali. Članice so znanstvene, strokovne in izobraževalne institucije iz skoraj 
vseh držav Evrope, povezuje pa se tudi z drugimi organizacijami s področja živinoreje. Na podlagi sklepa Vlade 
Republike Slovenije bo leta 2006 v Republiki Sloveniji, v Kobilami Lipica organiziran 10. kongres Evropskega 
združenja za reprodukcijo domačih živali ESDAR s sedežem v Utrechtu-na Nizozemskem.

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

Zagotavljanje aktivnega članstva v mednarodnih organizacijah, ki imajo izreden pomen za slovensko živinorejo. 
Uspešna izvedba kongresa in zadostna strokovna in mednarodna odmevnost.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP:

2311-04-0097 Kongres Evropske zootehniške federacije 2004

2311-04-0098 Kongres ESDAR 2006 (reprodukcija domačih živali). S programom projekta se zagotavlja 
sofinanciranje kongresa evropskega združenja za reprodukcijo, ki bo leta 2006 potekal v Sloveniji.

4. Planirani indikatorji

Uspešna izvedba kongresa in zadostna strokovna in mednarodna odmevnost

2070 - Podpora reji in preizkušanju plemenskih živali

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje reje plemenskih živali omogoča uporabo visoko kakovostnega genetskega materiala v široki reji 
govedi, konj, prašičev, kuncev in drobnice pri rejcih, ki so aktivno vključeni v izvajanje Skupnega temeljnega 
rejskega programa. Sredstva se namenjajo izvajanju javne službe strokovnih nalog v živinoreji za izvajanje enega 
dela rejskega programa saj se sredstva namenjajo izvajanju uradnih preizkušanj plemenskih živali, oziroma njihovih 
potomcev. Predpisi EU določajo minimalne kriterije za pristop s plemenskim materialom na skupni trg EU. Osnovni 
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kriterij za opredelitev plemenskih živali pa so tudi izvršena predpisana uradna preizkušanja živali ali njihovih 
potomcev. Seveda so v teh stroških zajeti tudi stroški nakupov živali za uradne preizkuse ter za plačilo predpisanih 
veterinarskih pregledov, preden se živali vhlevijo v testne postaje, osemenjevalne centre ali na kmetije, ali dajo v 
promet, ter stroški opravljenih laboratorijskih analiz mesa, mleka, disekcij in podobno. S širjenjem genetskega 
napredka preko kakovostnih plemenskih živali pa dosegamo pri rejcih boljše proizvodnje rezultate ter tudi boljšo 
kakovost živinorejskih proizvodov, oziroma višjo kakovost hrane za potrošnika.

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

Na podlagi Zakona o živinoreji rejski program določa, daje potrebno zagotavljati zadostno število plemenjakov za 
potrebe razmnoževanja, na način, da se prepreči parjenje v sorodstvu, da se zagotavlja ohranjanje pasem in biotsko 
raznovrstnost, poleg tega pa so izhodišča tudi:

izboljševanje oziroma ohranjanje lastnosti domačih živali ob upoštevanju njihove vitalnosti; 
ohranjanje raznolikosti genomov in avtohtonih pasem;
zadostna prireja kakovostnih živalskih proizvodov; 
zagotavljanje biotske raznovrstnosti v živinoreji; 
preprečevanje negativnih posledic razmnoževanja v sorodstvu; 
urejen promet s plemenskim materialom in živalskimi proizvodi; 
usklajenost s predpisi na področju zootehnike EU, pristop na skupni EU trg s plemenskimi živalmi, 
njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki, ter zagotavljanje izvoza v tretje države.

Kazalci izvajanja tega dela rejskih programov so zlasti:

zagotovitev zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč in za potrebe naravnega 
pripusta in drugega plemenskega materiala;
zagotoviti zadostne količine živalskega semena, da bo možno osemeniti najmanj 80 % celotnega staleža 
krav
v rejski program vključiti tako število živali, ter uporabiti take testne metode in kombinacije plemenjakov, 
da so preprečene depresije zaradi inbridinga ter zagotovljeno načrtno izkoriščanje heterosisa;
stalno povečevanje obsega števila živali v mlečni oziroma mesni kontroli proizvodnje; 
stalno povečevanje števila živali vpisanih v rodovniške knjige;
ohraniti prisotnost na domačem trgu s plemenskim materialom tudi po vstopu v EU;

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

S programom se zagotavlja izvajanje uradnih preizkušenj plemenskih živali oziroma njihovih potomcev in s tem 
zagotavljanje kakovostnega genetskega materiala v široki reji govedi, konj, prašičev, drobnice in kuncev.

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0096 Reja in preizkušanje plemenskih živali - 2005

4. Planirani indikatorji

letni potijeni program dela, 
mesečna in letna poročila o opravljenem delu.

2 0 72 - Razvoj konjereje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Države EU so v preteklosti veliko vlagale tudi v razvoj toplokrvne reje in razvoj konjeniškega športa v svojih 
državah, čemer sledi tudi Slovenija. Prav tako pa ne smemo zanemariti reje hladnokrvnih pasem konj za različne 
namene.

Direktiva EU, ki določa državne pomoči, ne omejuje ukrepov posameznih držav članic na področju konjereje. Nujno 
je potrebno vsaj še naslednjih 5 do 10 let sofinancirati razvoj te panoge v Sloveniji, da bo kasneje sposobna sama 
bojevati konkurenčni boj z ostalimi evropskimi deželami.

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

Konjereja vse bolj predstavlja pomemben del dejavnosti v kmetijstvu, tako z vidika prireje konjskega mesa, v 
zadnjih letih pa vse bolj z vidika konjeniških prireditev in športa. Panoga je šele v razvoju, potrebno je podpreti več 
programov na področju ustrezne organiziranosti in izvedbe določenih konjeniških tekmovanj. Direktive EU s 
področja zootehnike določajo tudi vsebine, ki so vezane na odgovornost države članice, ki mora v okviru 
kmetijskega resorja urejati področje konjeniških tekmovanj kot javno nalogo z vidika preizkušanja delovnih 
sposobnosti konj za potrebe selekcije. Ker gre za izredno močno konkurenčno področje, se mora Slovenija 
usposobiti za tak način delovanja na skupnem EU trgu, sicer bo panoga obsojena na propad.

Z vidika gospodarstva je vlaganje v razvoj konjereje izrednega pomena, saj se s povečevanjem števila športne in 
turistične dejavnosti na tem področju zelo hitro odpirajo dodáme zaposlitve v turizmu, športu, obrteh kot so 
sedlarstvo, športna oprema, specialna obutev, obleke. Konjereja ima tudi izreden pomen za ohranitev površin v 
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funkciji proizvodnje, saj je reja konj ekološko najmanj sporna, poraba površin po posamezni živali pa je zaradi 
potrebnega dodatnega prostora za gibanje živali celo večja kot za govedo.

Slovenskim konjeniškim organizacijam je potrebno omogočiti, da se ustrezno usposobijo za izvajanje mednarodno 
primerljivih tekmovanj in preizkusov delovnih sposobnosti kopitaijev, ter da se zagotovi nediskriminatomi dostop 
do vseh konjeniških prireditev vsem registriranim kopitaijem iz enotnega trga EU v skladu s predpisanimi pravili. 
Prav tako bo pomembno omogočiti reji hladnokrvnih konj skupni pristop na trg v organizirani obliki.

Namen postavke je natančno zbiranje vseh tekmovalnih rezultatov za potrebe selekcijskega dela in rodovništva v 
skladu z zakonom o živinoreji, delo pa se izvaja kot javna služba strokovnih nalog v živinoreji. Podatki morajo biti 
zbrani, obdelani na predpisan način in posredovani ustreznim pooblaščenim organizacijam doma in v tujini. Prav 
tako pa se morajo določeni tekmovalni objekti v ta namen ustrezno usposobiti, dograditi, urediti, vodenje treningov 
in tekmovanj pa mora potekati na predpisan način. Omogočeno bo tudi, da rejci hladnokrvnih konj organizirano 
nastopijo na trgu za plemenske živali, klavne živali in delovne konje. Planira se usposobiti vsaj dva hipodroma za 
izvedbo galopskih tekmovanj, za potrebe preizkusa delovnih sposobnosti, postaviti sistem spremljanja in obdelave 
rezultatov tekmovanj s posrednim prenosom v rodovniške in selekcijske dokumente, ter vzpostavitev sistema 
sledljivosti športnih in delovnih konj ter omogočiti rejske preizkuse za vse osnovne pasme.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

S programom se zagotavlja razvoj, implementacija in izvajanje sistema identifikacije in registracije kopitaijev ter 
ureditev preizkušanja delovnih sposobnosti kopitaijev.

Vključenost projektov NRP: 2311 -04-0068 Razvoj konjereje, program 2005

2 0 73 - Register kopitarjev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnost zajema razvoj, implementacijo inekoče izvajanje sistema identifikacije in registracije kopitaijev, v skladu 
z direktivo EU 90/427 in 90/426 EEC. To vključuje vodenje in tekoče vzdrževanje centralnega registra živali ter 
gospodarstev in imetnikov živali. Pri kopitarjih, kamor se prišteva konje, osle, mezge, mule in zebre ter križance 
med njimi je potrebno tekoče evidentiranje vseh rojstev, uvozov, premikov med gospodarstvi, zakolov, poginov in 
izvozov živali na predpisan način. Potrebno je vzpostaviti evidenco gospodarstev in imetnikov živali. 
Vzpostavljanje omenjenih registrov spada med aktivnosti prilagajanja slovenskega pravnega reda pravnemu redu 
EU. Na podlagi zakona o živinoreji te naloge izvaja organizacija v živinoreji in ne SIR pri MKGP in gre za bistveno 
razliko od ostalih vrst domačih živali. Brez ientifikacijskega dokumenta bo promet s kopitarji v Sloveniji, prav tako 
pa na skupnem trgu EU, po vstopu v EU prepovedan.

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

Izhodišče izvajanja identifikacije in registracije kopitaijev je vzpostaviti in redno vzdrževati nacionalni register 
imetnikov živali in živali z namenom varovanja zdravja ljudi in živali, spremljanja in nadzorom nad ukrepi 
kmetijske politike, ter podporo izvajanju strokovnih nalog v živinoreji z naslednjimi kazalci:

razvoj in implementacija sistema identifikacije in registracije kopitaijev, gospodarstev in imetnikov živali, 
ter zagotoviti pooblaščenim uporabnikom tekoč dostop do registra kopitarjev;
redno operativno delo pri identifikaciji in registraciji kopitarjev, izobraževanje izvajalcev označevanja, 
založitev predpisanih identifikacijskih dokumentov ter priklop na informacijski sistem EU - ANIMO.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

S programom se zagotavlja razvoj, implementacija in izvajanje sistema identifikacije in registracije kopitaijev ter 
ureditev preizkušanja delovnih sposobnosti kopitaijev.

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0074 Register kopitarjev - program 2005

4. Planirani indikatorji

Glede na odločitve DG Sanco iz Dublina bo potrebno zagotoviti za vse kopitarje v prometu tekoče izdajanje 
predpisanega identifikacijskega dokumenta za kopitarje. Dokument spremlja kopitarje vse obdobje celotnega 
življenja do zakola ali do evtanazije. Zagotovljena mora biti tudi tekoča povezava z SIR, VURS, MKGP, bazo 
ANIMO ter izvajalci javne službe strokovnih nalog v konjereji. Indikatoiji na podlagi katerih se meri uspešnost 
zastavljenih ciljev so:

razvoj sistema I&R - priprava; 
operativnost registra kopitarjev; 
popolnost registra kopitarjev; 
ažurnost registra kopitarjev, predpisano poročanje o spremembah; 
vzpostavitev javne službe za izvajanje nalog na terenu; 
vzpostavitev nadzora nad izvajanjem sistema I&R;
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vzpostavitev mehanizmov administrativne kontrole; 
funkcionalnost softvera za podporo sistema identifikacije in registracije kopitarjev;

- informiranje strank (število izdanih publikacij, plakatov, informacij, pojavljanje na javnih prireditvah); 
tekoče izvajanje sistema I&R; 
sofinanciranje storitev identifikacije in registracije kopitarjev.

2423 - Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen proračunske postavke je zagotavljanje minimalnega z zakonom določenega obsega selekcije v živinoreji ter 
kontrole proizvodnje. S temi programi se omogoča kontinuirano delo na izboljševanju genetskega potenciala pri 
govedu in ovcah in kozah, kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji. Celotni program 
se mora izvajati v skladu s predpisanimi mednarodnimi standardi svetovne organizacije ICAR (Mednarodni komite 
za kontrolo proizvodnje).

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

Na podlagi Zakona o živinoreji so izhodišča za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji zlasti: 

izboljševanje oziroma ohranjanje lastnosti domačih živali ob upoštevanju njihove vitalnosti; 
ohranjanje raznolikosti genomov in avtohtonih pasem; 
zadostna prireja kakovostnih živalskih proizvodov; 
zagotavljanje biotske raznovrstnosti v živinoreji; 
preprečevanje negativnih posledic razmnoževanja v sorodstvu; 
uresničevanje pravic in dolžnosti rejcev živali ter organizacij v živinoreji; 
redno in nemoteno izvajanje strokovnih nalog v živinoreji;
uporaba rezultatov strokovnega, svetovalnega, raziskovalnega in izobraževalnega dela na področju 
živinoreje;
identifikacija, označevanje in registracija domačih živali; 
uporaba informacijskih sistemov v živinoreji;
urejen promet s plemenskim materialom in živalskimi proizvodi na skupnem EU trgu in v izvozu v tretje 
države;
usklajenost z predpisi na področju zootehnike EU; 
zagotavljanje zadostnega števila živali, ki še omogoča izvajanje potijenih rejskih programov; 
zagotavljanje izvajanja Skupnega temeljnega rejskega programa, ki se izvaja kot javno službo strokovnih 
nalog v živinoreji;
ohranjanje rejskih programov slovenskih pasem domačih živali, ohraniti biotsko raznovrstnost v živinoreji, 
ter uporabljati živali predvsem kot orodje za obvladovanje kmetijskega prostora;

Kazalci izvajanja javne službe strokovnih nalog v živinoreji so zlasti:

zagotovitev zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč in za potrebe naravnega 
pripusta in drugega plemenskega materiala;
zagotoviti zadostne količine živalskega semena, da bo možno osemeniti najmanj 80 % celotnega staleža 
krav;
v rejski program vključiti tako število živali, ter uporabiti take testne metode in kombinacije plemenjakov, 
da so preprečene depresije zaradi inbridinga ter zagotovljeno načrtno izkoriščanje heterosisa;
kontrola proizvodnosti pri mleku naj zajame v meritve in obdelavo podatkov najmanj 70.000 krav, pri 
mesni reji pa najmanj 500 krav, delež laktacijskih zaključkov 90 %, dodamo se v program kontrole vključi 
tudi analizo somatskih celic in uree v mleku;
stalno povečevanje obsega števila živali v mlečni oziroma mesni kontroli proizvodnje; 
stalno povečevanje števila živali vpisanih v rodovniške knjige;
zagotavljanje sodelovanja z rejskimi organizacijami in strokovnimi združenji in institucijami v Sloveniji in 
v tujini na področju živinoreje.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

S programom se omogoča kontinuirano delo na izboljševanju genetskega potenciala pri govedu in ovcah in kozah, 
kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji. Celomi program se mora izvajati v skladu s 
predpisanimi mednarodnimi standardi svetovne organizacije ICAR (Mednarodni komite za kontrolo proizvodnje). 
Zagotavlja se tekoče izvajanje strokovnih nalog in kontrole proizvodnje v živinoreji za izboljševanje genetskega 
potenciala pri domačih živalih, ohranitve biotske raznovrstnosti in zagotavljanje zadostnega števila plemenskega 
materiala.

Vključenost projektov NRP:

2311 -04-0021 Kontrola in strokovne naloge v živinoreji - 2004
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2311-04-0022 Kontrola in strokovne naloge v živinoreji - 2005

4. Planirani indikatorji

letni potrjeni program dela 
mesečna in letna poročila o opravljenem delu

1456 - Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen je zagotavljanje minimalnega z zakonom določenega obsega selekcije v živinoreji, reprodukcije, 
ugotavljanja proizvodnih sposobnosti živali in vodenja rodovniških knjig. S temi programi se omogoča kontinuirano 
delo na izboljševanju genetskega potenciala pri vseh gospodarsko pomembnih vrstah domačih živali, kar je eden 
temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji. S programom se zagotavlja tudi ureditev osnovnih 
pogojev za vodenje rodovniških knjig, potrjevanje rejskih programov in izdajanje zootehniških dokumentov v 
prometu na področju kinologije, felinologije, reje kožuhaijev in drugih vrst malih živali, ki se redijo za gospodarski 
namen.

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

Na podlagi Zakona o živinoreji so izhodišča za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji zlasti: 

izboljševanje oziroma ohranjanje lastnosti domačih živali ob upoštevanju njihove vitalnosti; 
ohranjanje raznolikosti genomov in avtohtonih pasem; 
zadostna prireja kakovostnih živalskih proizvodov; 
zagotavljanje biotske raznovrstnosti v živinoreji; 
preprečevanje negativnih posledic razmnoževanja v sorodstvu; 
uresničevanje pravic in dolžnosti rejcev živali ter organizacij v živinoreji; 
redno in nemoteno izvajanje strokovnih nalog v živinoreji;
uporaba rezultatov strokovnega, svetovalnega, raziskovalnega in izobraževalnega dela na področju 
živinoreje;
identifikacija, označevanje in registracija domačih živali; 
uporaba informacijskih sistemov v živinoreji;
zagotovljen pristop na skupni EU trg in v izvoz s plemenskim materialom; 
urejen promet s plemenskim materialom in živalskimi proizvodi; 
usklajenost s predpisi na področju zootehnike EU;
zagotoviti zadostno število živali, ki še omogoča izvajanje potrjenih rejskih programov;
zagotoviti izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa, ki se izvaja kot javno službo strokovnih nalog 
v živinoreji;
ohraniti rejske programe slovenskih pasem domačih živali, ohraniti biotsko raznovrstnost v živinoreji, ter 
uporabljati živali predvsem kot orodje za obvladovanje kmetijskega prostora;

Kazalci izvajanja javne službe strokovnih nalog v živinoreji so zlasti:

zagotovitev zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč in za potrebe naravnega 
pripusta in drugega plemenskega materiala;
zagotoviti zadostne količine živalskega semena, da bo možno osemeniti najmanj 80 % celotnega staleža 
krav in najmanj 30 % staleža plemenskih svinj;
v rejski program vključiti tako število živali, ter uporabiti take testne metode in kombinacije plemenjakov, 
da so preprečene depresije zaradi inbridinga ter zagotovljeno načrtno izkoriščanje heterosisa;
kontrola proizvodnosti pri mleku naj zajame v meritve in obdelavo podatkov najmanj 70.000 krav, pri 
mesni reji pa najmanj 500 krav, delež laktacijskih zaključkov 90 %, dodamo se v program kontrole vključi 
tudi analizo somatskih celic in uree v mleku;
stalno povečevanje obsega števila živali v mlečni oziroma mesni kontroli proizvodnje; 
stalno povečevanje števila živali vpisanih v rodovniške knjige;
zagotavljanje sodelovanja z rejskimi organizacijami in strokovnimi združenji in institucijami v Sloveniji in 
v tujini na področju živinoreje.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je vključena v načrt razvojnih programov - Služba za kontrolo proizvodnje in strokovne 
naloge v živinoreji. S programom se omogoča kontinuirano delo na izboljševanju genetskega potenciala pri vseh 
gospodarsko pomembnih vrstah domačih živali, kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v 
živinoreji. Zagotavlja se tekoče izvajanje strokovnih nalog in kontrole proizvodnje v živinoreji za izboljševanje 
genetskega potenciala pri domačih živalih, ohranitve biotske raznovrstnosti in zagotavljanje zadostnega števila 
plemenskega materiala.

Vključenost projektov NRP:
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2311-04-0021 Kontrola in strokovne naloge v živinoreji - 2004

2311-04-0022 Kontrola in strokovne naloge v živinoreji - 2005

4. Planirani indikatorji

letni poüjeni program dela,
mesečna in letna poročila o opravljenem delu.

6557 - Usposobitev javnih zavodov, ustanov, organizacij in razvojnih centrov v 
kmetijstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiralo se bo usposodobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu

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

Cilji

(A) dolgoročni

Podpora resornemu šolstvu in raziskovanju s cilji zagotavljanja strokovnih podlag za izvajanje nacionalnih strategij 
na posameznih področjih kmetijstva, usposobitev kmetov za dopolnilne dejavnosti in doseganje višje izobrazbene 
ravni za prevzemnike kmetij.

(B) srednjeročni

Usposodobitev šolskih posestev in obratov kmetijskih, živilskih, veterinarske in gozdarske šole in fakultet in 
raziskovalno - izobraževalnih centrov s področja kmetijstva v posameznih regijah

(C) kratkoročni

Sofinanciranje nabave strojev in opreme za opremljanje posestev in obratov, ter razvojnih centrov v kmetijstvu. 
Gradnja šolskega posestva pri Srednji biotehniški šoli Kranj in graditev prizidka na Kmetijski šoli Grm Novo mesto. 
Zaradi izpada sredstev za sofinanciranje gradnje na Srednji biotehniški šoli Kranj v letu 2003, bo ta izpad 
zagotovljen v proračunskem letu 2004.

Merila

Doseganje stopnje opremljenosti posestev in obratov ter razvojnih centrov v kmetijstvu v skladu z razvojem 
kmetijske tehnologije in tehnike.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP:

2311-04-0031 Usposobitev javnih zavodov - razpis 2005

2311-02-5006 Kmetijska šola Kranj

11032303 - Varstvo in registracija sort rastlin

7. Opis podprograma

Program obsega zakonsko določene strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin ter na področju varstva in 
registracije sort rastlin in semenarstva, za katere je pristojna Fitosanitarna uprava RS (Uprava).

Ključne naloge so:

uradno preizkušanje sort v postopku varstva sort, vpisa sort v sortno listo, posebno preizkušanje sort za 
pripravo opisne sortne liste, hramba standardnih vzorcev in preverjanje vzdrževanja sorte in drugih pogojev, 
kijih mora izpolnjevati sorta v obdobju vpisa v sortno listo, za izvedbo je pristojna Uprava;
zagotavljanje skladnosti semenskega materiala s standardi in predpisi o kakovosti (uvajanje certifikacijskih 
shem v skladu z mednarodnimi standardi in EU predpisi, zagotovitev naknadne kontrole kakovosti 
semenskega materiala, ki je dan na trg, usposobitev organa za potrjevanje in laboratorijev za izvajanje 
navedenih nalog), za izvedbo je pristojna Uprava.

2. Pravne podlage

I. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin

Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste,
Pravilnik o potrjevanju zdravstvenega stanja in kakovosti semenskega krompirja ter o prometu s semenskim 
krompirjem

13. oktober2003 2945 poročevalec, št. 83/VIII



Odločba o določitvi Kmetijskega inštituta Slovenije, za izvajanje strokovnih nalog v zvezi s preizkušanjem 
sort in hranjenjem vzorcev reprodukcijskega materiala kmetijskih rastlin,

II. Zakon o varstvu novih sort rastlin,

Pravilnik o postopku za varstvo nove sorte rastlin,

III. Zakon o kmetijstvu

5-letni program drevesničarstva, trsničarstva in oljkarstva za obdobje 2001-2005,

IV. Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina,

Pravilnik o kakovosti grozdja v času trgatve
Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka 
trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP,

V. Pravilnik o kakovosti hmelja

VI. Sklep o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo 
in pivovarstvo Slovenije.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Uradno preizkušanje sort v postopku varstva sort in vpisa sort v sortno listo (prevetjanje genetskih lastnosti (RIN) in 
uporabne vrednosti (VPU) sort), hramba standardnih vzorcev, preverjanje vzdrževanja sorte in drugih pogojev, kijih 
mora izpolnjevati sorta v obdobju vpisa v sortno listo, uradna potrditev semenskega materiala v skladu s predpisano 
certifikacijsko shemo in naknadna kontrola kakovosti semenskega materiala so zakonsko predpisane naloge, katerih 
izvajanje mora zagotoviti Uprava zaradi uskladitve s predpisi EU na tem področju s ciljem, da se zagotovi trženje 
semenskega materiala, ki ustreza določenim kakovostnim standardom in, po vstopu Slovenije v EU, omogoči 
delovanje enotnega trga s semenskim materialom kmetijskih rastlin tudi na ozemlju RS (enoten postopek varstva 
sort, vpisa sort v sortno listo, zagotavljanje skladnosti semenskega materiala z mednarodnimi standardi kakovosti in 
EU predpisi o trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin). V ta namen je potrebno usposobiti neodvisne 
strokovne inštitucije in laboratorije,pooblastiti organ za potrjevanje ter zagotoviti sredstva za delovanje strokovnih 
komisij kot strokovnih izvedencev v postopku varstva sorte in vpisa sorte v sortno listo.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvajali se bodo uradni sortni poskusi pri vseh vrstah kmetijskih rastlin, za katere je vpis sorte v sortno listo po 
zakonu obvezen (žita, krmne rastline, pesa, oljnice in predivnice, zelenjadnice, vinska trta in hmelj), posebno 
preizkušanje sort pa se bo izvajalo pri najpomembnejših vrstah poljščin in vrtnin. Pripravljena in objavljena bo 
opisna sortna lista za pomembnejše poljščine, vrtnine, sadne rastline, vinsko trto in hmelj. Izvedena bo naknadna 
kontrola certificiranega semenskega materiala (v kontrolo bo v skladu s predpisi vključenih v povprečju 10 % vseh 
partij semena žit, krmnih rastlin, pese in semenskega krompirja, ki bodo dane na trg). Shranjeni bodo vsi standardni 
vzorci semena sort, ki so na sortni listi. Izvajati se bo začelo ugotavljanje istovetnosti in izenačenosti sort v okviru 
nadzora vzdrževalne selekcije sort (20 % vseh sort, ki se tržijo).

Začele se bodo izvajati certifikacijske sheme za seme vseh poljščin, za seme nekaterih vrst zelenjadnic ter za 
razmnoževalni material in sadike trte in hmelja ter nekaterih sadnih rastlin rastline in seme zelenjadnic. Uvedena bo 
naknadna kontrola kakovosti semenskega materiala v skladu s certifikacijskimi shemami.

1430 - Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so sadjarskima centroma in poskusnemu za oljkarstvo namenjena za zagotavljanja matičnega sadilnega 
materiala, omogočanja introdukcije novih sort ter zmogljivosti za izvajanje aplikativnih in razvojnih poskusov v 
sadjarstvu, selekcijsko trsničarskima središčema so sredstva namenjena za izvajanje selekcijskih programov 
pridelave osnovnega matičnega izhodiščnega materiala, vzdrževanje matičnih nasadov za vzgojo klonskega 
brezvirusnega materiala za nadaljnje razmnoževanje v trsnicah, vključno z mikrovinifikacijo klonskih kandidatov.

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

Sredstva se dodelijo za že izvedena dela na podlagi letnih programov dela

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0040 Sadjarski, trsničarski in okoljski centri - 2005

4. Planirani indikatorji

Na podlagi sprejetih letnih programov sadjarskega centra Gačnik in Bilje, poskusnega centra za oljkarstvo ter 
selekcijsko trsničarskih središč Ivanjkovci in Vrhpolje, se izvajanje letnih programov prevetja na podlagi že 
sprejetega petletnega programa drevesničarstva, trsničarstva in oljkarstva.
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1429 - Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo strokovnih nalog selekcije, introdukcije in ekološke rajonizacije sadnih rastlin, 
vinske trte, vrtnin, zdravilnih rastlin in hmelja, za spremljanje dozorevanja grozdja in za opravljanje nalog hmeljne 
komisije.

Z ukinitvijo proračunske postavke 1457 - Vrtnarski centri (podpora) se bodo prenesle naloge introdukcije in 
ekološke rajonizacije na to postavko, s ciljem pospeševanja razvoja pridelave vrtnin za trg s preizkušanjem in 
uvajanjem novih, tržno zanimivih sort vrtnin, preizkušanjem novih tehnologij pridelave glede na različne klimatske 
in geografske značilnosti območij, kjer so locirani posamezni centri oz. postaje in glede predvidene usmeritve v 
vrtnarski pridelavi na določenem območju (pridelava za porabo, pridelava za predelavo). Vrtnarski centri in postaje 
so: Vrtnarski center pri Kmetijskem Inštitutu Slovenije, Vrtnarski center pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani, 
Vrtnarska postaja Logarovci, Vrtnarska postaja Grm pri Kmetijski šoli Grm-Novo Mesto, Vrtnarska postaja Srednje 
kmetijske šole Celje, Vrtnarska postaja pri Poklicni in tehniško kmetijsko-živilski šoli Nova Gorica, Vrtnarska 
postaja Kmetijske zadruge Agraria Koper.

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

Sredstva se dodelijo za že izvedena dela na podlagi letnih programov dela.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP:

2311-04-0037 Spremljanje dozorevanja grozdja za leto 2004

2311-04-0038 Spremljanje dozorevanja grozdja za leto 2005

4. Planirani indikatorji

Slovenskim pridelovalcem se zagotavlja kakovostno seme in sadilni material tistih sort, ki v naših pridelovalnih 
razmerah dajejo kakovostne in stabilne pridelke kmetijskih rastlin ob čim manjši uporabi fitofarmacevtskih sredstev 
in mineralnih gnojil in da bi zagotovili čim hitrejši prenos novih tehnologij pridelave v prakso.

Določa se optimalen rok trgatve za posamezno vinsko sorto v posameznem vinorodnem okolišu zaradi zagotavljanja 
ustrezne kakovosti grozdja v času trgatve.

11032304 - Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in raziskovanje

1. Opis podprograma

Prilagajanje in reforma kmetijske politike sta podprta s številnimi spremljevalnimi ukrepi, med njimi tudi z ukrepi iz 
podprograma Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in raziskovanje. Ciljno usmerjeno splošno 
izobraževanje in usposabljanje, raziskovalna dejavnost ter strokovne naloge, ki so zakonsko opredeljene, so nujni 
pogoj za uspešno delovanje kmetijske politike in pred pristopno ter pristopno prilagajanje kmetijstva.

V tem podprogramu je predvidena vzpostavitev NPP Genska banka v kmetijstvu, katere aktivnosti se izvajajo kot 
strokovna naloga v okviru javnih zavodov. Program genske banke je izrednega pomena za ohranjanje nacionalnega 
genskega sklada in biotske (genske) raznovrstnosti

2. Pravne podlage

Zakon o kmetijstvu;
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
Nacionalni raziskovalni program,
Zakon o raziskovalni dejavnosti;
Državni razvojni program 2001-2006
Ciljni raziskovalni program ZEMLJA ter Dispozicije CRP Konkurenčnost Slovenije 2001-2006
Pravilnik o pogojih in postopkih izbora in financiranja mrežnih raziskovalno-razvojnih programov v okviru 
Ciljnega raziskovalnega programa za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih 
javnega interesa, 
Zakon o živinoreji.

3. Dolgoročni cilji podprograma

(A)dolgoročni  cilji:

raziskovalno delo/raziskave usmeriti v spremljanje in oblikovanje celostnega in trajnostnega razvoja 
kmetijstva ter podeželja z zagotavljanjem pridelave in predelave vame in zdrave hrane.
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Z raziskavami prispevati h krepitvi konkurenčnosti celotne agro-živilske verige, dvigu blaginje 
podeželskega prebivalstva, dvigu kakovosti in varnosti hrane ter zdravja rastlin, živali in ljudi.
prispevati k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij, ter k novi organiziranost in k splošnemu 
in uravnoteženemu dvigu ekonomske učinkovitost kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije;
dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in kmetijskih strokovnjakov na področju kmetijstva in z 
njim povezanimi dejavnostmi,
ohranjanje starih tradicionalnih in avtohtonih sort kmetijskih rastlin ter pasem domačih živali, kar 
nenazadnje bistveno prispeva tudi k ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Nadaljevanje sofinanciranja raziskovalnega dela (večletne pogodbene obveznosti) v okviru odobrenih 
projektov;
Izvedba razpisa novih prioritetnih vsebin raziskovalnih in razvojnih projektov, pomembnih za nadaljnji 
razvoj kmetijstva;
Prenos rezultatov raziskav v prakso z demonstracijskimi predstavitvami, prikazi poskusov;
Seznanjanje domače in tuje javnosti z znanstvenimi dosežki na kongresih, simpozijih in preko znanstveno 
strokovne periodike;
zagotavljanje pogojev za izvajanje izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja v kmetijstvu, predvsem v 
okviru javnih zavodov;
zagotovitev avtohtonega genskega materiala, vključno s starimi domačimi in udomačenimi sortami 
kmetijskih rastlin in ali avtohtonih pasem domačih živali in drugih rastlin ali živali z uporabno vrednostjo; 
zagotovitev ohranjanja in obnavljanja vzorcev zbranega genetskega materiala, njegovega razmnoževanja in 
izmenjave;
monitoring, sistematičnio spremljanje in analiziranje stanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu.

Indikatorji spremljanja rezultatov:

število raziskovalnih projektov, ki potekajo po temah in področjih;
število novih projektov, vključenih v raziskovanje; 
povprečno trajanje projekta in povprečna vrednost projekta;
število uspešno zaključenih projektov (ocena na podlagi zaključnih poročil); 
število (mednarodnih) znanstveno strokovnih srečanj z aktivno udeležbo;
število ohranjenih avtohtonih sort rastlin in avtohtonih domačih živali in njihova uporaba v kmetijstvu.

4271 - Genska banka

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena izvajanju programov genskih bank, ki so po Zakonu o kmetijstvu in Zakonu o 
živinoreji opredeljene v področju javnih služb.

Programa genske banke je izrednega pomena za ohranjanje nacionalnega genskega sklada in biotske (genske) 
raznovrstnosti. Slovenija je genski center za nekatere kmetijske rastline. Genska dediščina se ohranja v okviru 
Programa genske banke kmetijskih rastlin, ki je namenjena žlahtnjiteljskemu delu, mnogi avtohtoni kultivaiji pa 
imajo tudi pomembno gospodarsko vrednost. S pomočjo genske banke so se že do sedaj ohranile številne avtohtone 
in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin. Pomemben sestavni del kulturne dediščine pa so tudi avtohtone pasme 
domačih živali, ki so že v preteklosti pripomogle k ohranitvi poseljenosti bolj odročnih krajev Slovenije, pomembno 
pa so prispevale tudi k preprečevanju zaraščanja kmetijskih površin. Povečevanje števila avtohtonih pasem domačih 
živali tudi v današnjem času igra pomembno vlogo pri ohranjanju tradicionalnih oblik kmetovanja ter varovanju 
okolja. Zato se v okviru Programa genske banke že vrsto let ohranjajo avtohtone pasme goveda, konjev, prašičev, 
ovac, koz, kokoši, čebele in psov. S temi programi bi bilo potrebno nadaljevati, saj bi z izgubo biološkega materiala 
lahko nastala občutna gospodarska škoda.

V sklopu Program genske banke v kmetijstvu bodo sredstva namenjena Programu genske banke vrtnin, krompirja, 
pšenice, krmnih rastlin, jagodičja in vinske trte, Programu genske banke ajde in pšenice, koruze, sadnih rastlin ter 
trav in detelj, Programu genske banke hmelja, zdravilnih in aromatičnih rastlin ter Programu ohranitve avtohtonih 
slovenskih pasem domačih živali.

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje starih tradicionalnih in avtohtonih sort kmetijskih rastlin ter pasem domačih živali, kar 
nenazadnje bistveno prispeva tudi k ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Kazalci izvajanja genske banke v 
kmetijstvu so zlasti:

ohranitev biotske raznovrstnosti v kmetijstvu s programi ukrepov varstva avtohtonih kmetijskih rastlin, 
domačih živali in mikroorganizmov;
spodbujanje pestrosti rastlinskih vrst in sort ter pasem domačih živali;
evidenca vseh, posebno pa ogroženih vrst slovenskih avtohtonih pasem domačih živali in sort rastlin; 
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ugotovitev stanja in ogroženosti posamezne pasme živali in sorte rastlin;
vzgoja in izobraževanje na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu;
zagotovitev avtohtonega genskega materiala, vključno s starimi domačimi in udomačenimi sortami # 
kmetijskih rastlin in ali avtohtonih pasem domačih živali in drugih rastlin ali živali z uporabno vrednostjo; 
zagotovitev ohranjanja in obnavljanja vzorcev zbranega genetskega materiala, njegovega razmnoževanja in 
izmenjave;
monitoring, sistematično spremljanje in analiziranje stanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Dolgoročni cilj projekta je ohranjanje starih tradicionalnih in avtohtonih sort kmetijskih rastlin ter pasem domačih 
živali, kar nenazadnje bistveno prispeva tudi k ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

4. Planirani indikatorji

Ohranjena biodiverziteta v kmetijstvu, število ohranjenih avtohtonih sort rastlin in avtohtonih domačih živali in 
njihova uporaba v kmetijstvu bo merilo s katerim bo mogoče meriti uresničevanje letnih ciljev.

Povečanje uporabe avtohtonih sort kmetijskih rastlin in avtohtonih domačih živali v kmetijski proizvodnji in s tem 
preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, ohranjanje poseljenosti podeželja in ohranjanje kulturne krajine.

2551 - Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo - podpora

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z znanstveno raziskovalnim delom na področju kmetijstva želimo prispevamo k oblikovanju in uresničevanju 
strateških ciljev razvoja slovenskega kmetijstva, podeželja in še posebej varovanju potrošnikov preko uresničevanja 
ciljev s področja vame hrane Z oblikovanim raziskovalno - razvojnim mrežnim povezovanjem med vedami oziroma 
raziskovalnimi institucijami in med posameznimi vladnimi resotji prispevamo k družbenemu in gospodarskemu 
razvoju Slovenije.

V okviru proračunske postavke se nadaljuje sofinanciranja raziskovalnih projektov iz razpisov Ciljnih raziskovalnih 
programov preteklih let (CRP Zemlja, CRP Konkurenčnost Slovenije; večletne pogodbene obveznosti); v tekočem 
letu je predvidena izvedba razpisa novih prioritetnih vsebin raziskovalnih in razvojnih projektov, pomembnih za 
nadaljnji razvoj kmetijstva; sredstva pa so namenjena tudi prenosu rezultatov raziskav v prakso s predstavitvami, 
prikazi poskusov, ter seznanjanju domače in tuje javnosti z znanstvenimi dosežki na kongresih, simpozijih in preko 
znanstveno strokovne periodike.

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na prevzetih obveznostih iz preteklih let in sprejema novih obveznosti na 
podlagi razpisa. Kazalci za izračun porabe so delež sofinanciranja projekta in vrednost raziskovalne ure.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sofinancirane raziskave namenjene spremljanju in oblikovanju celostnega in 
trajnostnega razvoja kmetijstva ter podeželja z zagotavljanjem pridelave in predelave vame in zdrave hrane, ki 
prispevajo k krepitvi konkurenčnosti celotne agro-živilske verige, dvigu blaginje podeželjskega prebivalstva, v 
podporo dviga kakovosti in varnosti hrane ter zdravja rastlin, živali in ljudi. Podprte so raziskave, ki prispevajo k 
razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij, ter k novi organiziranost in k splošnemu in uravnoteženemu 
dvigu ekonomske učinkovitost kmetijstva in živilskopredelovalne industrije.

4. Planirani indikatorji

število projektov, ki potekajo po razpisanih temah in področjih;
število novih raziskovalnih projektov, vključenih v sofinanciranje; 
povprečno trajanje projekta in povprečna vrednost projekta;
število uspešno zaključenih projektov (ocena na podlagi zaključnih poročil);

1417 - Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izpolnitvi zakonskih obveznosti sofinanciranja pogojev za kvalitetno izvedbo praktičnega 
dela izobraževanja za poklice povezane s kmetijstvom. Upravičenci do javnih sredstev so poklicne, srednje, višje in 
fakultete ter druge ustanove in organizacije, ki izobražujejo in usposabljajo za potrebe kmetijstva, gozdarstva, 
živilstva, veterine in podeželja. V letu 2003 je prišlo zaradi rebalansa državnega proračuna do občutnega 
zmanjšanja sredstev, ki se bo poznalo v zelo težkih pogojih vzdrževanja posestev v vseh institucijah. Lahko 
predvidevamo, da se bo to lahko poznalo pri zmanjšanju obsega šolske kmetijske proizvodnje in s tem osiromašenje 
praktičnega dela pouka.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Cilji:

(A) dolgoročni

Podpora resornemu šolstvu in raziskovanju s ciljem s podporo izvajalcem kmetijskega izobraževanja izboljšati 
pogoje za praktično usposabljanje v okviru šolskih posestev kmetijskih šol in fakultet, podpora drugim oblikam 
dodatnega in dopolnilnega izobraževanja in usposabljanja kmetijskih pridelovalcev.

(B) srednjeročni

Izboljšanje stanja šolskih posestev in obratov kmetijskih, živilskih, veterinarske in gozdarske šole in fakultet in 
raziskovalno - izobraževalnih centrov s področja kmetijstva.

(C) kratkoročni

S sofinanciranje pokrivanje dela materialnih stroškov in vzdrževanja posestev ter za opremljanje posestev in obratov 
ter razvojnih centrov v kmetijstvu ter s tem omogočanje kvalitetne izvedbe učno vzgojnih programov za praktični 
del pouka.

Merila

Uspešnost izvedbe učno vzgojnih programov praktičnega pouka. Ovrednotenje zadovoljstva in uspeha udeležencev 
učno vzgojnih procesov z izvedbo praktičnega dela pouka.

3. Planirani indikatorji

Opis pričakovanih rezultatov

Z izboljšanjem pogojev za izobraževanje praktičnega pouka pričakujemo dvig kakovosti kmetijskega izobraževanja 
in s tem višji nivo znanja kmetovalcev kot ga izkazujejo podatki glede izobrazbene ravni v kmetijstvu danes.

11032305 - Kakovost in nadzor

1. Opis podprograma

Politika proizvodnje vame hrane in krme je ključna usmeritev in prednostna naloga MKGP, ne le zaradi 
vključevanja RS v EU, temveč predvsem zaradi skrbi za zaščito slovenskega potrošnika. MKGP je pospešilo 
izvajanje prilagajanja slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU ter začelo krepiti implementacijsko 
sposobnost za prevzem ukrepov skupne evropske politike in ukrepov na področju hrane za ljudi in živali. Gradi na 
eni strani z dobrim sodelovanjem državnih institucij, pridelovalcev predelovalcev in trgovcev, na drugi strani pa z 
izobraževanjem in informiranjem potrošnikov.

Del podprograma kakovosti in nadzora je vzpostavitev horinzontalnih mehanizmov oziroma ukrepov potrebnih za 
izvajane skupne ureditve kmetijske politike in prostega pretoka blaga, ki niso vključeni v posamezne vertikalne 
ukrepe kot so: posamezni kmetijski trgi, zdravstveno varstvo živali in rastlin, itd. Ena ključnih nalog na navedenem 
področju je vzpostavitev in izvajanje EU primerljive kontrole in nadzora kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma 
živil ter krme, vključujoč spremljanje oziroma monitoring kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil in krme ter 
monitoring škodljivih ostankov okolja v živilih. Del programa je namenjen zagotavljanju nadzorstvene funkcije, 
tako zdravstvene ustreznosti, kot kvaliteti in pripravi novih programov nadzora škodljivih ostankov predstavljajo 
neposredno nevarnost za zdravje ljudi oziroma živali. Za učinkovito izvajanje nadzora s strani Inšpektorata RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in Inšpetorata RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil 
bodo v podprogramu namenjena sredstva za izdelavo analiznih izvidov in izvedeniških mnenj.

V podprogramu so sredstva namenjena tudi uvajanju novih, metod namenjenih za izvajanje kontrole in monitoringa 
nad kmetijskimi pridelki oziroma živili in krmo.

Prav tako bodo tudi sredstva namenjena uvajanju sistema registracije in označevanj posebnih kmetijskih pridelkov 
oziroma živil in njihovo promocijo. S tem se med drugim zagotovi zaščito kmetijskih pridelkov oziroma živil pred 
potvorbami in zaščiti potrošnike. Ta način bo omogočal ob vstopu Slovenije v EU spodbujanje proizvodnje 
posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil primerljivo z ukrepi skupne kmetijske politike ter izpolnjevanje zahtev za 
prost pretok blaga znotraj enotnega trga.

2. Pravne podlage

Zakon o kmetijstvu
Zakon o javnih financah
Zakon o krmi
Pravilnik o postopkih izvrševanja proračuna RS
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Program in podprogrami ministra

Strateška dokumentacija

Uredba 2081/92, Uredba 2082/92, Direktiva 89/397, Direktiva 93/99, Uredba 1257/99, Smernica skupnosti 
za državno pomoč, za raziskave in razvoj št. 69/C45/06, podpore za razvoj podeželja iz evropskega 
kmetijskega usmeijvalnega sklada EKUJS v skladu z Uredbo 1257/99 EC, zagotavljanje vame in 
kakovostne hrane ter krme v skladu z EU Regulativo 178/2002 EC.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Naloga podprograma kakovost in nadzor temelji na zagotavljanju vame in kakovostne hrane v vseh segmentih 
prehranske verige in ohranjanju zaupanja slovenskega potrošnika v varno in kakovostno hrano, ki je prisotna na 
tržišču. Prav tako je tudi naloga podprograma prilagoditi in implementirati pravni red pravnemu redu EU na 
področju krme.

Dolgoročni cilji:

prevzem pravnega reda EU na področju registracije, kontrole in nadzora posebnih kmetijskih pridelkov 
oziroma živil v skladu z EU regulativama 2081/92 EC in 2082/92 EC, 
izboljšanje trženja in proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, 
uskladitev ukrepov v Republiki Sloveniji z ukrepi EU na tem področju glede sofinanciranja proizvodnje 
posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, 
zagotavljanje vame in kakovostne hrane ter krme v skladu z EU regulativo 178/2002 EC,

- strokovno, tehnično in organizacijsko usposobljeni uradni preizkusni laboratoriji in kontrolni organi, 
izdelava ocen tveganj, analiznih izvidov in izvedeniških mnenj, 
masovna diagnostika BSE, 
prevzem pravnega reda EU na področju monitoringa škodljivih ostankov okolja v živilih skladu z EU 
direktivo 96/22 EEC in odločbo 97/477, 
neodvisno jemanje vzorcev v proizvodnji in na trgu, 
prevzem pravnega reda EU na področju nadzora, kontrole in spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov 
oziroma živil v skladu z Direktivama 89/397 EEC in 93/99 EEC,

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati v letu na nivoju 
podprograma.

Cilji:

zagotavljanje vame in kakovostne hrane ter krme, 
usposobljenost uradnih preizkusnih laboratorijev in ustreznih organov na strokovnem, tehničnem in 
organizacijskem nivoju,
EU primerljiv sistema nadzora in potrjevanja za posebne kmetijske pridelke oziroma živila, 
ustrezen nadzor na škodljivimi ostanki v živilih živalskega izvora in s tem zagotavljanje neoporečnih živil, 
zagotavljati nadzor nad zdravstveno ustreznostjo živil, 
spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil v vseh fazah pridelave, predelave, distribucije in prodaje 
in sosledno s tem ustrezen nadzor nad tovrstnimi izdelki, 
zagotavljanje ustreznega števila neodvisno odvzetih analiznih vzorcev z namenom zagotavljanja varnosti 
potrošnika in neodvisnosti analiznih laboratorijev, 
promocijska akcija v raznih medijih za posebne kmetijske pridelke oziroma živila, 
izdaja publikacij, ki so namenjene informiranju potrošnikov o vami in kakovostni hrani.

Rezultati:

vama in kakovostna hrana ter krma,
strokovno, tehnično in organizacijsko usposobljeni uradni preizkusni laboratoriji in kontrolni organi, 
kakovostni kmetijski pridelki oziroma živila, 
zagotovljena varnost potrošnika in neodvisnost analiznih laboratorijev, 
promovirani posebni kmetijski pridelki oziroma živila, 
vzpostavljen EU primerljiv sistema nadzora in potrjevanja za posebne kmetijske pridelke oziroma živila, 
vami in kakovostni hrani informirani in osveščeni potrošniki.

Indikatoiji spremljanja rezultatov:

število ustreznih oziroma neustreznih vzorcev pri izvajanju kontrole nad kmetijskimi pridelki oziroma živili 
v vseh fazah pridelave, predelave distribucije in prodaje ter nad krmo, 
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stopnja zmanjšanja obolenj živali in ljudi kot posledica učinkovitega nadzora in ocene tveganja pri 
zagotavljanju vame in kakovostne hrane in krme,
število uradnih preskusnih laboratorijev in ustreznih organov usposobljenih na strokovnem, tehničnem in 
organizacijskem nivoju,
število neodvisno odvzetih analiznih vzorcev za zagotavljanje varnosti potrošnika in neodvisnosti analiznih 
laboratorijev,
število promocijskih aktivnosti za promocijo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, 
ocene analiz vladnih in nevladnih institucij o osveščenosti in poznavanju potrošnikov glede vame in 
kakovostne hrane,
število, EU primerljivo, registriranih in centificiranih posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, 
število izdanih publikacij za informiranje potrošnikov o vami in kakovostni hran

6631 - Politika kakovosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen proračunske postavke je vzpostavitev mehanizmov oziroma ukrepov potrebnih za izvajanje skupne ureditve 
kmetijskih trgov in prostega pretoka blaga, predvsem z namenom vzpostavitve in izvajanja EU primerljivega 
kontrole oziroma nadzora kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov 
oziroma živil, certificiranje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, promocijo le teh. Na ta način bo 
zagotovljena njihova zaščita pred poneverbami ter vzpostavljeni mehanizmi oziroma ukrepi potrebni za izvajanje 
EU primerljivega načina kontrole oziroma nadzora nad kakovostjo in varnostjo hrane. Prav tako je tudi naloga 
podprograma prilagoditi in implementirati pravni red pravnemu redu EU na področju krme.

Za dosego zgoraj navedenih ciljev je potrebno usposobiti preskusne oziroma referenčne laboratorije in kontrolne 
organizacije ter vnjihove organe tako strokovno, tehnično in organizacijsko kot tudi zagotoviti uspešno sodelovanje 
le teh z inšpekcijskimi službami ter znanstveno raziskovalnimi inštitucijami.

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

(A) dolgoročni cilji

Prioriteta na področju nacionalne varnosti hrane, katere končni cilj je zagotoviti varno in kakovostno hrano ter krmo 
v vseh segmentih prehranske verige in povrniti zaupanje potrošnika v varno in kakovostno hrano ter krmo, ki je 
prisotna na tržišču.

Naloga politike kakovosti je zagotavljanje vame in kakovostne hrane ter krme, ki zajema celotno proizvodno verigo 
od »njive do mize« in zagotoviti usklajenost področja z zahtevami EU predpisov in tako zagotoviti visoko raven 
zdravja za ljudi in živali ter istočasno zaščititi potrošnika. To pomeni primarno odgovornost vseh pridelovalcev in 
proizvajalcev in sicer: kmetov, ribogojcev, ribičev, proizvajalcev, ter živilske industrije. Prav tako je naloga politike 
kakovosti tudi izboljšanje trženja in proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki omogoča 
ohranjanje podeželja zlasti v demografsko ogroženih področjih Slovenje in uskladitev ukrepov v Sloveniji z ukrepi 
EU na tem področju glede sofinanciranja proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil. Časovna 

opredelitev: permanentno.

(B) srednjeročni cilji

Izvajanje politike kakovosti predstavlja prevzem pravnega reda EU na tem področju že v obdobju pred 
polnopravnim članstvom Slovenije v EU ter vzpostavitev organizacijske in institucijske strukture za izvajanje 
celotnega sistema politike kakovosti, vključno s izvajanjem, monitoringa nad varnostjo in kakovostjo kmetijskih 
pridelkov oziroma živil.

Na podlagi programa politike kakovosti bodo ob vstopu Republike Slovenije v EU že zaščiteni nekateri slovenskih 
kmetijski pridelki oziroma živila in bodo vpisani v register zaščitenih poimenovanj.

Pri prilagajanju in implementaciji pravnemu redu EU na področju krme je potrebno zagotoviti:

sledljivost krme;
usposobiti uradne preskusne oziroma referenčne laboratorije ter uvesti postopke za izvajanje preskušanja po 
EU oziroma mednarodno priznanih referenčnih analiznih metodah za uradno kontrolo lame;
spremljati ustreznost krme v vseh fazah pridelave, predelave, in prometa;
izdelati strokovna mnenja in ekspertize vezane na ocene tveganj kar zagotovi varnost krme in posredno tudi 
varnost hrane. Poleg ugotavljanja neoporečnosti krme so v EU zakonodaji predpisana strokovna mnenja in 
ekspertize vezane na ocene tveganj in s tem zagotovitev varnosti krme.

Časovna opredelitev: Prevzem pravnega reda EU in organiziranje institucijske strukture za izvajanje celotnega 

sistema politike kakovosti, ostale naloge so permanentne.

(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu

promocija in osveščanje potrošnikov o posebnih kmetijskih pridelkih oziroma živilih;
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certificiranje in kontrola posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil;
sofinanciranje notranje kontrole neodvisnih institucij za kontrolo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma 
živil;
sofinanciranje razvoja in uvedbe zahtevnejših preskusnih metod za fizikalno kemijske in senzorične 
parametre ter za ugotavljanje potvorb nad kmetijskimi pridelki oziroma živili;
sofinanciranje stroškov vzdrževanja že pridobljene akreditacije oziroma stroškov razširitve obsega 
akreditacije;
spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil ter krme; 
izobraževanje in osveščanje potrošnikov o vami in kakovostni hrani; 
vzpostavljanje povezav pridelovalcev, predelovalcev, trgovine in potrošnikov - »Od hleva do mize«; 
usposobitev uradnih oziroma referenčnih preskusnih laboratorijev in ustreznih organov (strokovno, tehnično 
in organizacijsko, primerljivo z EU);
sodelovanje s preskusnimi oziroma referenčnimi laboratoriji, inšpekcijskimi službami in znanstveno 
raziskovalnimi inštitucijami na podlagi letnega programa.

Merila

promocijska aktivnost v javnih medijih bo določena naknadno na osnovi pregleda in ocene ponudb za 
izvedbo tega projekta;
število registriranih pridelovalcev oziroma predelovalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil; s 
projektom se je pričelo v letu 2002. Ocenjujemo, da bo v letu 2005 okrog 120 pridelovalcev oziroma 
predelovalcev, ki bodo certificirani;
na podlagi dosedanjih izkušenj glede na spremembe EU uredb ocenjujemo, da bo potrebno v letu 2005 
potrebno sofinancirati uvedbo dvajsetih zahtevnejših preskusnih metod za fizikalno kemijske parametre, 
senzorične parametre oziroma za ugotavljanje potvorb nad kmetijskimi pridelki oziroma živili ter krmo; 
delovanje komisij in sveta za krmo;
sofinanciranje panožnih organizacij s področja prehrane živali;
opravljenih bo predvidoma 300 analiz za spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil ter 
krme. Okvirna povprečna cena za fizikalno kemijske in senzorične parametre za ugotavljanje potvorb nad 
kmetijskimi pridelki oziroma živili ter krmo je 100.000 SIT;
izdajanje publikacij, zloženk, plakatov in zgibank z namenom osveščanja potrošnika o varni in kakovostni 
hrani;
število verig ter število subjektov v verigi. Ocena vrednosti oblikovanja ene je 1,5 mio SIT (priprava 
pravilnika, oblikovanje in registracija kolektivne blagovne znamke itd.).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Del proračunske postavke je vključen v načrt razvojnih programov.

V okviru proračunske postavke bodo potekali naslednji projekti:

usposobitev uradnih preskusnih oziroma referenčnih laboratorijev za EU preskusne oziroma referenčne 
metode za uradno kontrolo iz področja kmetijskih pridelkov oziroma živil ter krme, ki ima za dolgoročni 
cilj pridobitev akreditacije oziroma razširitev obstoječe akreditacije kot dokaz usposobljenosti;
usposobitev kontrolnih organizacij s ciljem pridobite akreditacije;
sofinanciranje notranje kontrole neodvisnih institucij za kontrolo posebnih kmetijskih pridelkov oziroma 
živil;
sofinanciranje postopkov certificiranja za posebne kmetijske pridelke oziroma živila, 
sofinanciranje vzpostavljanja povezav pridelovalcev, predelevalcev, trgovine , potrošnikov »od hleva do 
mize«;
sofinanciranje panožnih organizacij s področja prehrane živali;

Dolgoročni cilj proračunske postavke je tako zagotavljanje vame hrane in krme, ki bo nudila potrošniku maksimalno 
zaščito.

Vključenost v projekte NRP:

2311-04-0026 Certificiranje posebnih živil - program 2005

2311-04-0028 Preizkusne metode (EU primerljiv nadzor) - 2005

4. Planirani indikatorji

3. Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega, opredeljena stopnja realizacije 

promocijska akcija v raznih medij ih za posebne kmetijske pridelke oziroma živila;
EU primerljiv sistema kontrole oziroma nadzora ter potrjevanja za posebne kmetijske pridelke oziroma 
živila;
EU primerljiv sistem nadzora nad potvorbami živil;
EU primerljiv sistem nadzora nad krmo;
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izdane publikacije, zloženke, plakati in zgibanke za informiranje potrošnikov o vami in kakovostni hrani; 
promocija v medijih;
oblikovanje vsaj štirih verig;
usposobitev uradnih preskusnih oziroma referenčnih laboratorijev in ustreznih organov (strokovno, tehnično 
in organizacijsko, primerljivo z EU);
sodelovanje s preskusnimi oziroma referenčnimi laboratoriji, inšpekcijskimi službami in znanstveno 
raziskovalnimi inštitucijami
izvedba letnih programov spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil ter krme.

11032306 - Zmanjševanje škod v kmetijstvu

/. Opis podprograma

Varnost kmetijske pridelave pred posledicami naravnih nesreč in ujm mora temeljiti na klasičnih zavarovanjih 
tveganj, ki jih je mogoče zavarovati, v kombinaciji z dopolnilnimi rešitvami kritja škod kot posledic naravnih 
nesreč, kijih ni možno ali ni gospodarno zavarovati, ob vsej preventivni dejavnosti obrambe pred temi pojavi.

Zato je potrebno:

vzpostaviti sistem vzajemnega zavarovanja rastlinske proizvodnje s predvideno razširitvijo na področje 
živinoreje;
ustanoviti rizični sklad kmetijstva
zagotoviti proračunska sredstva za regresiranje zavarovalne premije v višini 50 %

2. Dolgoročni cilji podprograma

(A) Dolgoročni

Poiskati, razviti in vpeljati sistemsko, celovito in dolgoročno rešitev zaščite kmetijske pridelave pred posledicami 
naravnih nesreč in ujm, ki bi temeljila na spoznanjih tovrstnih rešitev v svetu.

(B) Srednjeročni

Z regresiranjem zavarovalne premije vplivati na povečan obseg zavarovanj kmetijske pridelave posevkov in plodov 
in s tem zniževati zavarovalne premije na za kmetijskega pridelovalca sprejemljiv ekonomski nivo.

(C) Izvedbeni cilji - opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta

Vzajemno zavarovanje kmetijske pridelave je nova oblika kmetijskega zavarovanja, ki se je dobro uveljavila v 
državah zahodne Evrope. Zaradi kritičnega minimuma, ki ga v slovenskem zavarovalnem prostoru dosegajo tovrstna 
zavarovanja je sprejeta pobuda za ustanovitev Vzajemne kmetijske zavarovalnice, kar pa je v skladu z zakonom o 
zavarovalništvu povezano s stroški ustanovitve in konstituiranja družbe, organizacijskimi in drugimi stroški, 
nastalimi ob začetku poslovanja vzajemne zavarovalne družbe.

Merila uresničevanja programa vzajemnega zavarovanja se bodo odražala v doseženem obsegu in številu sklenjenih 
zavarovanj vseh vrst posevkov in plodov, ne glede na obseg pridelave in doseženo tržnost proizvodnje.

1511 - Obramba pred točo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poskusno posipanje oblakov z letali s srebrovim jododom
Spremlkjanje učinkov toče na točememih poligonih 
Uničenje ostankov raket obrambe pred točo 
Inventura osnovnih sredstev poligona obrambe pred točo - OPT

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

(A)Dolgoročni

na podlagi večletnega poskusnega posipanja točonosnih oblakov z letali s srebrovim jodidom in primerjavo 
talnih učinkov, naj bi se Vlada R Slovenije opredelila do nadaljevanja ali ukinitve obrambe pred točo. 
Poskusno posipanje poteka po sklepu Vlade R Slovenije od leta 1999 naprej kot triletno, sedaj pa se 
nadaljuje v smislu omenjenega sklepa, ker je potrebno daljše obdobje za primerjavo učinkovitosti;
Na podlagi veljavnega meddržavnega sporazuma z R Italijo iz leta 1982 o skupni obrambi pred točo se že 
15 let izvajajo meritve toče na točememem poligonu na obeh straneh slovensko-italijanske meje. Poleg tega 
v dogovoru med strokovnjaki s področja obrambe pred točo Avstrije, Hrvaške in Slovenije poteka 
vzpostavitev točememega poligona na ozemlju izven branjenega območja Slovenije, vendar v bližini 
prehodov oblačnih mas med Avstrijo preko Slovenije nad ozemlje Hrvaške;
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v več kot 20 letnem obdobju izvajanja operativne obrambe pred točo na 1/2 ozemlja Slovenije in nekaterih 
disfunkcijah raket za obrambo pred točo, se še vedno najdejo neeksplodirani ostanki raket, ki jih je potrebno 
strokovno uničiti;
na terenu - poligonu obrambe pred točo so na strelnih mestih še osnovna sredstva sistema obrambe pred 
točo, ki jih je potrebno popisati zaradi predloga odpisa oz. odprodaje

(B)Srednjeročni

spremljanje učinkov akcij poskusnega posipanja oblakov z letali s srebrovim jodidom nad delom 
severovzhodne Slovenije in primeijava s podatki občinskih komisij o škodah po naravnih nesrečah;
sodelovanje pri izvajanju spremljanja učinkov toče na točememem poligonu na obeh straneh slovensko- 
italijanske meje ter sodelovanje pri primeijavi na točememem poligonu v osrednji Sloveniji;
zagotoviti sanacijo poligona obrambe pred točo z zbiranjem in strokovnim uničevanjem neeksplodiranih 
ostankov raket
glede na stanje osnovnih sredstev na poligonu OPT priprava predloga odpisa ali odprodaje osnovnih 
sredstev.

' (C)Izvedbeni cilji v proračunskem letu 2003

sofinanciranje poskusnega posipanja točonosnih oblakov z letali s srebrovim jodidom nad delom 
severovzhodne Slovenije;
spremljanje učinkov toče na točememem poligonu na Primorskem in v osrednji Sloveniji; 
uničenje morebitno najdenih neeksplodiranih ostankov raket obrambe pred točo;
izvedba inventure in priprava predloga odpisa ali odprodaje osnovnih sredstev poligona OPT.

3. Planirani indikatorji

Opis pričakovanih rezultatov konec proračunskega leta (ključni lemi izvedbeni cilji):

pričakovano je zmanjšanje škod ob nevihtah zaradi toče;
primeijava meritev na točememih ploščah naj bi pokazala vpliv aktivne obrambe pred točo na branjenem in 
nebranjenem poligonu;
kot eksplozivna telesa je potrebno neeksplodirane ostanke raket obrambe pred točo strokovno uničiti;
na podlagi popisa stanja osnovnih sredstev OPT bo izdelan predlog odpisa oziromaodprodaje teh osnovnih 
sredstev, ki ga sprejme Vlada R Slovenije.

11042301 - Delovanje služb in javnih zavodov

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja pogoje za izvajanje nalog javne gozdarske službe. Financira se izvajanje z 
zakonom določenih nalog zaradi spremljanja in usmerjanja sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z vsemi 
gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot, trajnega in optimalnega delovanja gozdov kot 
ekosistema ter uresničevanja vseh funkcij gozdov.

2. Pravne podlage

Zakon o gozdovih, Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu in Program razvoja gozdov v Sloveniji so 
temeljne pravne podlage za izvajanje podprograma.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje izvajanja z zakonom določenih nalog javne gozdarske službe, ki ji osnovo 
predstavlja gozdni revir. Najpomembnejše njene dejavnosti so spremljanje stanja gozdov in usmetjanja njihovega 
razvoja in s tem tudi zagotavljanje javnega interesa pri gospodaijenju z vsemi gozdovi in gozdnim prostorom ne 
glede na lastništvo, usklajevanje javnega interesa z lastnikovimi interesi in svetovanje lastnikom gozdov.

Dolgoročni cilj je zagotavljanje spremljanja stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov, zagotavljanje 
ugotavljanja in prognóziranja škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdovih ter poročanja o njih, 
zagotavljanje ohranjanja in razvoja gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti, razvoj informacijskega sistema 
za gozdove ter zagotavljanje predlogov normativov in standardov s področja gospodarjenja z gozdovi.

Dolgoročni cilj je tudi zagotavljanje izobraževanja, usposabljanja in spodbujanja združevanja lastnikov gozdov 
zaradi zmanjševanja nesreč pri delu v gozdovih in zaradi zniževanja stroškov pri gospodarjenju z gozdovi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvedbeni cilji za leto 2005

Izdelava gozdnogospodarskih načrtov za 1/10 površine gozdov v Sloveniji, izdelava letnih lovskogojitvenih 
načrtov območij, izvedba potrebnih ukrepov varstva gozdov in gozdnogojitvenih del, prevzem in obračun 
opravljenih del, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna RS in priprava programa vlaganj v gozdove za 
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angažiranje sredstev EU, izdelava programov za vzdrževanje gozdnih cest, spremljanje in kolavdiranje 
opravljenega vzdrževanja gozdnih cest;
Izvedba popisa razvrednotenja in poškodovanosti gozdov na mreži 16X16 km in intenzivnega monitoringa 
stanja gozdov v Sloveniji (11 ploskev) kot ga zahteva EU, determinacija bolezni, škodljivih dejavnikov žive 
in nežive narave v gozdovih, izdelava poročila o pojavu škodljivih dejavnikov v gozdovih na področju 
Slovenije, priprava predlogov sprememb normativov za sečnjo in spravilo, izdaja certifikatov o izvoru in 
izvidov o kvaliteti semena gozdnega drevja, revizija, evidentiranje in kontrola semenskih sestojev za 
nabiranje semena gozdnega drevja, izdelava strokovnih osnov za pripravo podzakonskih predpisov zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih;
Izvedba tečajev za usposabljanje in izobraževanje lastnikov gozdov.

1841 - Javna gozdarska služba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za uresničevanje dolgoročnih ciljev v gozdovih so bile javni gozdarski službi z zakonom določene dejavnosti in 
naloge: spremljanje stanja in razvoja gozdov, varstvo gozdov, usmeijanje gospodarjenja z gozdovi, gozdnim 
prostorom, posamičnim in skupinami gozdnega drevja izven naselij, usmeijanje gradnje in vzdrževanja gozdnih 
prometnic, zagotavljanje sadik gozdnega drevja, usmeijanje razvoja gozdnega semenarstva, prevzemanje 
opravljenih del v gozdovih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna RS in izobraževanje ter usposabljanje lastnikov 
gozdov ter spodbujanje združevanja lastnikov gozdov. V okviru proračunske postavke se zagotavlja tudi sredstva za 
spremljanje stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov, poročevalska, prognostična in diagnostična služba s 
področja varstva gozdov, razvoj in usmeijanje gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti, razvoj in 
usmeijanje informacijskega sistema za gozdove, priprava strokovnih podlag in predlogov normativov in standardov 
za dela v gozdovih. Dejavnost javne gozdarske službe opravlja Zavod za gozdove Slovenije in v delu, ki ga določa 
zakon tudi Gozdarski inštitut Slovenije. V letu 2005 imajo naloge javne gozdarske službe v glavnem enak obseg kot 
v letu 2004.

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

Izračun potrebnih sredstev temelji na osnovah, ki veljajo za državno upravo in izhodiščih, ki jih je sprejela Vlada RS 
za oblikovanje pravic proračunske porabe za leto 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0042 Javna gozdarska služba - investicije program 2005

4. Planirani indikatorji

Uspešnost izvedbe zastavljenih ciljev se ocenjuje na podlagi uresničevanja programa dela v katerem so opredeljene 
konkretne naloge in finančnega načrta, h katerima izda soglasje Vlada RS (za Zavod za gozdove Slovenije) oziroma 
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (za Gozdarski inštitut Slovenije).

11042302 - Program obnove, nege in varstva gozdov

1. Opis podprograma

Sofinanciranje izvedbe tistih del v gozdovih, ki zagotavljajo njihovo stabilnost in razvoj, v sorazmerju s tem, koliko 
prispevajo k zagotavljanju javnega interesa. V program so vključena dela, kijih lastnik gozda mora opraviti, zaradi 
zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov. Stroški za izvedbo ukrepov se lastniku gozda sofinancirajo iz 
sredstev proračuna RS v sorazmeiju s koristnostjo izvedenega ukrepa za ohranitev in razvoj splošno koristnih 
funkcij gozdov

2. Pravne podlage

Zakon o gozdovih
Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu
Program razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št 14/96) i
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je izvedba tistih gozdnogojitvenih in varstvenih del v gozdovih, ki zagotavljajo njihovo stabilnost in 
razvoj, na ravni, ki jo opredeljujejo sprejeti gozdnogospodarski načrti oziroma Program razvoja gozdov v Sloveniji. 
To pa narekuje letno zagotavljanje financiranja oziroma sofinanciranja iz sredstev proračuna RS za izvedbo:

Vrsta in količina vlaganj v gozdove:

naravna obnova in obnova gozdov s sadnjo: 1.782 ha (1.380.000 kosov sadik gozdnega drevja)

v zasebnih gozdovih
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nega zasebnih gozdov gozdov - 12.400 ha (sofinanciranje 0,40 % vrednosti del. dneva, norma 5 dni/ha)
preventivno varstvo gozdov ■ 10.285 delovnih dni:

a) število lovnih pasti 6.000

b) število lovnih nastav 2.000

c) število zaščitnih tulcev 70.000

d) zaščita sadik s količki-kos 100.000

e) dolžina zaščitnih ograj-tm 50.000

f) zaščita sadik s premazi-ha 1.000

ostalo varstvo v zasebnih gozdovih: 7.940 delovnih dni (sofinanciranje 0,60 % vrednosti del. dneva) 
varstvo gozdov pred požari na Krasu - 4.940 delovnih dni (sofinanciranje 0,90 % vrednosti del. dneva) 
semenarska in drevesničarska dejavnost v gozdarstvu: nabava in hranjenje 1.500 kg semena g.drevja, 
sofinanciranje vzdrževanja plantaž za proizvodnjo semena gozdnega drevja (50 delovnih dni) 
vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih: - 5.950 delovnih dni 
(sofinanciranje 0,80% vrednosti del. dneva)

S takimi vlaganji v gozdove so zagotovljeni potrebni pogoji za ohranitev in krepitev bioekološke stabilnosti gozdnih 
ekosistemov, ohranitev in krepitev njihove varovalne vloge, varovanje redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst in njihovih življenjskih prostorov, ohranitev populacij gozdnega drevja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvedba gozdnogojitvenih in varstvenih del v gozdovih v odvisnosti od prioritete potrebnosti njihove izvedbe v 
obsegu, ki ga omogočajo predlagane pravice proračunske porabe.

Predlagana proračunska sredstva v letu 2005 bodo zagotovila financiranje in sofinanciranje programa gozdno 
gojitvenih in varstvenih del v gozdovih le v naslednjem obsegu:

Vrsta in količina vlaganj v gozdove:

Naravna obnova in obnova gozdov s sadnjo - 1.580 ha, nega gozdov-5.900 ha, preventivno varstvo gozdov-6.750 
delovnih dni, ostalo varstvo v zasebnih gozdovih-3.900 delovnih dni, protipožarno varstvo na Krasu-2.300 delovnih 
dni, vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali v zasebnih gozdovih-2.000 delovnih dni, semenarska in 
drevesničarska dejavnost v gozdarstvu-seme gozdnega drevja-1.500 kg in hranjenje zalog, vzdrževanje semenskih 
plantaž-70 delovnih dni.

Na podlagi določil zakona o gozdovih je osnova za količinsko opredelitev izvedbe posameznih del program razvoja 
gozdov v Sloveniji oziroma program vlaganj v gozdove, ki ga na njegovi podlagi vsako leto pripravi Zavod za 
gozdove Slovenije. Opravljena dela prevzema in obračunava Zavod za gozdove Slovenije skladno z določili 
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS (Pravilnik), ki določa merila 
in standarde za sofmaciranje.

1441 - Nega v zasebnih gozdovih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep se izvaja v mlajših razvojnih fazah gozda zaradi doseganja pravilne mešanosti drevesnih vrst, povečanja 
stabilnosti in vitalnosti sestojev in tudi njihove kakovosti. Sofinanciranje se izvaja v sorazmeiju s tem koliko ukrep 
prispeva k uresničevanju splošnih koristi gozdov in je določeno s pravilnikom.

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

Normativ 46 ur/ha, vrednost del. dneva 13.800 SIT, delež sofinanciranja 40%.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0033 Obnova, nega in varstvo gozdov, program 2005

4. Planirani indikatorji

Izvedba 5.900 ha nege.

2248 - Obnova gozdov na pogoriščih in obnova gozdov poškodovanih v naravnih ujmah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje ukrepov za naravno obnovo poškodovanih gozdov oziroma obnovo takih gozdov s sadnjo ali setvijo 
in zaščita sadik.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

sofinanciranje del pri sadnji-35%, sofinanciranje del za pripravo sestoja na naravno nasemenitev-50 %

14.880 SIT povprečna vrednost delovnega dne (13.800 SIT/del. dan-lastniki gozdov; 20.800 SIT/del.dan-izvajalska 
podjetja), vrednost sadike-120 SIT

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0033 Obnova, nega in varstvo gozdov, program 2005

4. Planirani indikatorji

Izvedeno bo: obnova s sadnjo-50 ha (105.000 sadik), priprava sestoja na naravno nasemenitev-25 ha,

Priprava tal za obnovo s sadnjo-25 ha.

1411 - Obnova zasebnih gozdov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje del s katerimi se pospešuje naravno obnovo (priprava sestoja za naravno obnovo, priprava tal za 
naravno nasemenitev) in nabava sadik gozdnega drevja za obnovo s sadnjo.

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

Osnova za izračun pravic porabe je površina za leto 2005 programirane naravne obnove in obnove s sadnjo 
(program pripravi ZGS), z upoštevanjem normativov, deleža sofinanciranja pri naravni obnovi (40%), in vrednosti 
delovnega dne (13.800 SIT), ki so določeni v Pravilniku ter povprečne vrednosti sadike gozdnega drevja (117 SIT).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke.

Vključenost projektov NRP: 2311 -04-0033 Obnova, nega in varstvo gozdov, program 2005

4. Planirani indikatorji

V letu 2005 bo v okviru pravic porabe izvedeno: 1.100 ha naravne obnove in 480 ha obnove s sadnjo. Pri gostoti 
sadnje 2.100 sadik na hektarje potrebno zagotoviti 1.080.000 sadik.

6327 - Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje zaščitnih oziroma zatiralnih ukrepov v zasebnih gozdovih, ki naj bi zagotovili njihovo stabilnost

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na določilih Pravilnika, ki določa vrednost delovnega dne, normative, ter 
deleže sofinanciranja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0033 Obnova, nega in varstvo gozdov, program 2005

4. Planirani indikatorji

N letu 2005 bo za izvedbo ukrepov ostalega varstva v zasebnih gozdovih namenjenih 3.600 delovnih dni.

6326 - Preventivno varstvo gozdov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje ukrepov preventivnega varstva gozdov, ki zagotavljajo preprečevanje ali omejevanje motenj pri 
delovanju gozda.

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

povprečna vrednost delovnega dne 18.000 SIT (40% 13.800 SIT-lastnik gozda; 60% 20.800 SIT-izvajalska podjetja) 
in kriteriji določeni s Pravilnikom;

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0033 Obnova, nega in varstvo gozdov, program 2005

4. Planirani indikatorji

postavitev 4.000 kontrolno-lovnih nastav in 6.000 lovnih pasti z 24.000 vabami oziroma 5.200 delovnih dni.
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6329 - Protipožarno varstvo na Krasu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje ukrepov, ki preprečujejo nastanek požarov v gozdovih.

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

Za izračun predlogov pravic porabe so upoštevana določila pravilnika z vrednostjo delovnega dne (13.800 SIT- 
lastnik gozda in 20.800 SIT-izvajalci) in deleži sofinanciranja (90%).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0033 Obnova, nega in varstvo gozdov, program 2005

4. Planirani indikatorji

Za izvedbo ukrepov protipožarnega varstva na Krasu bo izvedenih in sofinanciranih 2.300 delovnih dni.

6330 - Semenarska in drevesničarska dejavnost v gozdarstvu

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljanja določena količina kakovostnega z ozirom na poreklo ustreznega semenskega 
materiala za obnovo gozdov. Financira se skladiščenje zalog semena gozdnega drevja v semenski hraniljnici in 
sofinancira vzdrževanje semenskih sestojev in plantaž.

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

Izračuni so narejeni na podlagi meril, ki jih določa pravilpik in upoštevanjem programa vlaganj v gozdove za leto 
2005 in predvideno povprečno vrednostjo semena 4.000 SIT/kg.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0033 Obnova, nega in varstvo gozdov, program 2005

4. Planirani indikatorji

V letu 2005 naj bi se zagotovilo 1.600 kg semena gozdnega drevja in njegovo hranjenje ter 50 delovnih dni 
vzdrževanja semenskih plantaž.

6328 - Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje izvedbe tistih aktivnosti v zasebnih gozdovih, ki prispevajo k ohranjanju in izboljševanju 
življenjskega okolja prostoživečih živali v gozdu.

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na določilih pravilnika: vrednosti delovnega dne 13.800 SIT in 80% 
sofinanciranje.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0033 Obnova, nega in varstvo gozdov, program 2005

4. Planirani indikatorji

Za vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali bo sofinancirano 2.130 delovnih dni.

11042303 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja in gradnje gozdnih cest. Iz 
sredstev proračuna se zagotavlja del sredstev potrebnih za izvedbo vzdrževanja oziroma gradnje v sorazmerju s tem, 
koliko te ceste služijo tudi v javne namene.

2. Pravne podlage

Zakon o gozdovih

Program razvoja gozdov v Sloveniji f

Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
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Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje več kot 12.000 km in izgradnjo okoli 90 km gozdnih cest, kar 
je potrebno za optimalno gospodarjenje z gozdovi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Sredstva proračuna za predvideno pravico porabe bodo omogočala sofinanciranje vzdrževanja še vedno le okoli 
30% gozdnih cest (3.600 km).

5547 - Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje gradnje gozdnih cest na podlagi javnega razpisa. Delež sofinanciranja je do 50%.

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

Za izračun predlaganih pravic porabe proračunskih sredstev je upoštevan strošek gradnje v povprečju 15 mio 
SIT/km in 35% sofinanciranje gradnje, ki naj bi interes za gradnjo pri lastnikih gozdov povečalo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0035 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, 2005

4. Planirani indikatorji

Predlagana pravica porabe proračunskih sredstev bo omogočila sofinanciranje gradnje 15 km gozdnih cest.

4179 - Popravilo gozdnih cest v državnih gozdovih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje izvedenih vzdrževalnih del na gozdnih cestah v državnih gozdovih.
«

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

Izhodišče za izračun predloga pravice porabe za sofinanciranje dejavnosti na tej proračunski postavki je strošek 
193.000 SIT za vzdrževanje 1 km gozdne ceste, 3.967 km gozdnih cest v državnih gozdovih in 31% sofinanciranje 
opravljenega vzdrževanja.

3. Planirani indikatorji

Predlagana pravica porabe proračunskih sredstev bo zagotovila vzdrževanje 1.440 km (36%) gozdnih cest v 
državnih gozdovih.

4178 - Popravilo gozdnih cest v zasebnih gozdovih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje izvedenih vzdrževalnih del na gozdnih cestah v zasebnih gozdovih.

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

V zasebnih gozdovih je skupaj 7.967 km gozdnih cest. Na podlagi podpisanih tripartitnih pogodb naj bi se izvajanje 
programiranih vzdrževalnih del sofinanciralo na ravni 35%, ostalih 65% potrebnih sredstev pa s plačevanjem 
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest zagotavljajo lastniki zasebnih gozdov. Upoštevani so stroški za vzdrževanje 
1 km ceste 193.000 SIT.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0035 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, 2005

4. Planirani indikatorji

Predlagana pravica proračunske porabe omogoča sofinanciranje vzdrževanja okoli 2.300 km (29%) gozdnih cest v 
zasebnih gozdovih.

11042304 - Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu

1. Opis podprograma
•»

Namen podprograma je:

izplačilo odškodnin, ki jih je na premoženju povzročila zavarovana divjad;
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financiranje in sofinanciranje raziskovalnih projektov za podporo ciljem nacionalnega pomena na področju 
gozdarstva in lovstva ter za delo ministrstva pomembnih raziskovalnih projektov na področju gozdarstva; 
financiranje odškodnin zaradi omejitve uživanja lastninske pravice, ki jo je povzročila razglasitev gozda za 
gozd s posebnim namenom.
financiranje nakupa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom in s tem povečevanje površine 
državnih gozdov;
spodbujanje povezovanja lastnikov gozdov z razdrobljeno gozdno posestjo zaradi učinkovitejšega in bolj 
ekonomičnega gospodaqenja z gozdovi;
zagotavljanje izvršbe odločb v primerih, ko je izvršitelj ZGS;
zagotavljanje izvedbe programa za predstavitev gozdov, gozdarstva, lovstva, financiranje in sofinanciranje 
naročenih projektov, kijih izvajajo organizacije civilne družbe, sofinanciranje strokovne publicistike

2. Pravne podlage

Zakon o gozdovih

Program razvoja gozdov v Sloveniji

Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst

3. Dolgoročni cilji podprograma

Tekoče plačevanje odškodnin za škodo, ki jo je na premoženju povzročila zavarovana divjad predvsem na 
podlagi poravnav med oškodovancem in pooblaščencem s strani države-plačnika škode;
Na področju raziskovalne dejavnosti v gozdarstvu je za raziskave zagotavljati 51.000 raziskovalnih ur 
(okoli 30 raziskovalcev). Usmeritev raziskav je določena v okviru ciljnega raziskovalnega področja 
Konkurenčnost Slovenije 2001-2006 - Težišče 5. Zlasti so to gozdnogojitvene raziskave slovenskih gozdov, 
narave gozda, gozda kot predmeta varovanja in gospodaijenja in gozda kot dela našega okolja. Dolgoročno 
naj bi se okoli 30.000 raziskovalnih ur financiralo s proračuna MKGP, okoli 10.000 MŠZŠ, okoli 11.000 
raziskovalnih ur (22%) pa naj bi bilo predmet trga.
Zakon o gozdovih določa, da mora dilava v primeru, koje bil gozd razglašen za gozd s posebnim namenom 
v širšem interesu in povzroča omejitev uživanja lastnine, plačati odškodnino ali gozd odkupiti;
Na podlagi zakona o gozdovih ima država prednostno pravico pri nakupu varovalnih gozdov in določenih 
gozdov s posebnim namenom in z njihovim nakupom naj bi se tudi povečevala površina tako imenovanih 
javnih gozdov, kar je določeno v Programu razvoja gozdov v Sloveniji ;
Za Slovenijo je značilna razdrobljena gozdna posest, v kateri so stroški gospodarjenja z gozdovi veliki. 
Povezovanje lastnikov naj bi omogočilo organizirano gospodaijenje na večjih površinah in s tem 
zmanjševanje stroškov, k temu naj bi prispevalo tudi sofinanciranje investicij za izboljševanje pogojev 
pridobivanja lesa v zasebnih gozdovih: gozdne vlake, stroji za spravilo lesa, stroji za izdelavo lesnih 
sekancev ;
Izvedba ukrepov v gozdovih, ki so nepogrešljivi za njihovo ohranitev in razvoj se določa z odločbo v 
upravnem postopku. Odločbe na podlagi javnega pooblastila izdaja ZGS, kije tudi njihov izvršitelj.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V okviru proračunskih postavk, ki so vključene v podprogram, naj bi se izvajale dejavnosti na podlagi določenih 
izhodišč in kazalcev:

tekoče izplačilo odškodninskih zahtevkov;
- sofinanciranje raziskovalnih projektov, ekspertiz na podlagi javnega razpisa in oddaje naročil male 

vrednosti ter avtorskih pogodb, financiranje projektov kot obveznosti izjavnih razpisov prejšnjih let. Poleg 
tega pa financiranje naročenih strokovnih osnov za predpise, evalvacij raziskovalnih projektov in recenzij 
poročil. ,
plačilo odškodnin na podlagi že podpisanih sporazumov in tistih, ki bodo določene v nepravdnih postopkih 
na sodišču;
sklenitev pogodbe s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS za nakup varovalnih gozdov in gozdov s 
posebnim namenom, oblikovanju prioritetne liste ponudb za odkup.
izvedba ukrepov v gozdovih, ki so nepogrešljivi za njihovo ohranitev in razvoj se določa z odločbo v 
upravnem postopku. Odločbe na podlagi javnega pooblastila izdaja ZGS, kije tudi njihov izvršitelj, 
priprava in realizacija programa za popularizacijo gozdov in gozdarstva.

6772 - Financiranje nakupa varovalnih gozdov s posebnim namenom

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Država ima na podlagi določil zakona o gozdovih prednostno pravico pri nakupu določenih gozdov s posebnim 

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

Za oblikovanje predloga pravice proračunske porabe je upoštevana povprečna cena 500.000 SIT/ha gozda.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0044 Financiranje nakupa varovalnih gozdov 2005

4. Planirani indikatorji

Na podlagi že zbranih ponudb in določenih prioritet odkup okoli 72 ha varovalnih gozdov oziroma gozdov s 
posebnim namenom.

2559 - Izvršba odločb ZZG Slovenije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ZGS z odločbami odreja izvedbo tistih ukrepov v gozdovih, ki so pomembni za ohranitev in razvoj gozdov. Zaradi 
tega je tudi izvršitelj odločb v primerih, ko niso bile izvršene do določenih rokov.

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

Osnova za izračun so dosedanje izkušnje z izvajanjem izvršb in predvidevanja za leto 2005.

3. Planirani indikatorji

Število izvedenih izvršb naj bi se potrojilo.

1403 - Odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane divjadi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo odškodninskih zahtevkov za povzročeno škodo od zavarovane divjadi na podlagi pobotov z oškodovanci.

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

Izračun temelji na višini odškodninskih zahtevkov v minulih letih in na predvidevanju, da škod na premoženju ne bo 
manj.

3. Planirani indikatorji

V letu 2005 se predvideva, da bo število odškodninskih zahtevkov na približno enaki ravni kot predhodno leto.

6332 - Odškodnine zaradi razglasitve gozdov s posebnim namenom

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi razglasitve gozda s posebnim namenom je v določenih primerih omejeno uživanje lastninske pravice. Lastnik 
takega gozda je upravičen do odškodnine.

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

Za izračun predloga pravice proračunske porabe so upoštevani stroški odmere 110.000 SIT/ha, povprečna vrednost 
odškodnine 9.500 SIT/ha (1.900 SIT/m3 etata, ki se zaradi razglasitve ne sme posekati).

3. Planirani indikatorji

financiranje odmere okoli 65 ha gozdov s posebnim namenom in izplačilo odškodninskih zahtevkov za 
okoli 500 ha gozdov s posebnim namenom;.

7702 - Podpora nevladnim organizacijam, strokovnim prireditvam in strokovni 

publicistiki v gozdarstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje oziroma financiranje s programom določenih dejavnosti v nevladnih organizacijah, strokovne 
publicistike in objavljanje strokovnih nasvetov.

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

Izračun predloga pravice porabe temelji na izračunu financiranja dveh tematskih številk Gozdarskega vestnika, 
strokovnih nasvetov in druge strokovne publicistike in organizacij civilne družbe.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-02-0014 Podpora dejavnostim v gozdarstvu
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4. Planirani indikatorji

Izvedba programa promocije gozdov in gozdarstva, pri čemer imajo prednost: financiranje dveh tematskih številk 
Gozdarskega vestnika, financiranje strokovnih nasvetov v Kmečkem glasu, sofinanciranje strokovne publicistike, 
sofinanciranje projektov civilnih organizacij, ki obravnavajo divjad in gozd oziroma uporabo biomase.

2552 - Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu - podpora

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje raziskovalnih projektov

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

Izhodišče za izračun predloga pravice porabe na tej postavki so dosedanje že določene obveznosti in vrednost 
raziskovalne ure, ki jo objavi MSZŠ.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-01-0004 Raziskovalni projekti v gozdarstvu

4. Planirani indikatorji

realizacija predobremenitev za 5 raziskovalnih projektov izbranih na javnem razpisu Konkurenčnost Slovenije 2001- 
2006 za leto 2001 (okoli 11,7 mio SIT), financiranje na javnem razpisu Konkurenčnost Slovenije 2001-2006 za leto 
2004 izbranih projektov(44 mio SIT), javni razpis Konkurenčnost Slovenije 2001-2006 za leto 2005 (35 mio SIT), 
financiranje raziskovalnih projektov in ekspertiz pomembnih za izvajanje predpisov za področje gozdarstva ter 
strokovnih podlag za oblikovanje podzakonskih predpisov oddanih v obliki javnega naročila male vrednosti (30 mio 
SIT), evalvacija projektov prispelih na javni razpis (1 mio SIT), financiranje uvajanja intenzivnega monitoringa 
gozdov (15 mio SIT).

11052301 - Program razvoja ribištva

1. Opis podprograma

Izraba potencialnih možnosti vzreje rib glede na razpoložljive vodne vire v Sloveniji ter večja ponudba rib 
in ribjih proizvodov;
Sofinanciranje preusmeritve dejavnosti in s tem zmanjšanje strukturnih neskladij;
sofinanciranje ureditve objektov in novogradenj za predelavo morskih in sladkovodnih rib v skladu s 
predpisi EU na področju kakovosti, veterine in higiene;
zagotavljanje strokovnih podlag za vodenje upravnih postopkov na področju sladkovodnega in morskega 
ribištva;
zagotavljanje in zagotavljanje monitoringa ribolovni virov v slovenskem morju; 
vzpostavitev evidenc in registra ribiških plovil in ribogojnic za vzrejo rib; 
vzpostavitev informacijskega sistema za poročanje ulova;

2. Pravne podlage

Na podlagi 135. člena zakona o kmetijstvu izdana Uredba Vlade RS
i

Zakon o morskem ribištvu
I

Zakon o sladkovodnem ribištvu

Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo v Javni zavod za ribištvo Slovenije

3. Dolgoročni cilji podprograma

Povečevanje vzreje, predelave in ponudbe rib v skladu z naravnimi in tržnimi zmožnostmi;
Zagotavljanje konkurenčne sposobnosti ulova in prodaje morskih rib na domačem in evropskem trgu; 
Zagotavljanje večje kakovosti in ponudbe rib;
Povečanje znanja in strokovnosti pri širjenju in razvoju akvakultur ob upoštevanju novih okoljskih zahtev; 
Vzpostavitev tržnega reda za ribe in ribiške proizvode v skladu z zahtevami EU; 
Vzpostavitev tržno informacijskega sistema za ribe in ribiške proizvode.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

povečanje vzreje rib za 5%,
povečanje ponudbe rib na slovenskem trgu, 
obdržati dosedanjo količino ulova morskih rib ter zagotoviti večjo kakovost rib, 
s pomočjo finančnih intervencij zmanjšat ribolovno floto za oca. 5%, 
zagotoviti večjo strokovnost in opraviti recenzije letnih ribiško - gojitvenih načrtov

7 3. oktober2003 2963 poročevalec, št. 83/VIII



2082 - Informacijski sistem ribištva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o morske ribištvu mora država članica poročati dnevno o ulovu rib v EU. Zaradi tega je 
potrebno vzpostaviti informacijski sistem, ki bo omogočal normalno delovanje ob polnopravnem članstvu Slovenije.

2060 - Izvajanje tržno cenovne politike v ribištvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi novega Zakona o morskem ribištvu bo potrebno v letu 2004 vzpostaviti sistem in delovanje tržnega reda 
z ribami in ribiškimi proizvodi. Ukrep je namenjen intervencijam v primeru porušenih tržnih razmerjih, ko je 
potrebna intervencija države. Kadar prihaja do nasičenosti na trgu in cena preseže dovoljeno ceno, se država odloči 
za intervencijski odkup. Ukrep je v skladu z tržno politiko EU.

4265 - Javni zavod za ribištvo Slovenije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z novo proračunsko postavko se posebej izkazuje financiranje Javnega zavoda za ribištvo Slovenije, ki se je doslej 
financiral iz skupne postavke 2553. Z sprejemom novih obveznosti iz delovnega programa zavoda se deloma 
povečuje kadrovska zasedba strokovne službe, ki doslej vsem nalogam ni bila kos. V preteklem letu je bilo tudi 
manjša možnost Zavoda za delovanje na trgu saj je zaradi zmanjšanja obsega vod s katerimi upravlja izgubil velik 
del prihodkov. Kar je tudi eden izmed glavnih razlogov za povečanje sredstev v letu 2004. Z omenjenim 
financiranjem se zagotavljajo izvajanje javnih nalog:

vodenje ribiškega katastra,
priprava strokovnih mnenj za posege v vodah, 
vodenje izvajanje ribiškega načrtovanja, 
upravljanje z izločenimi vodami.

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

Letni program dela in ovrednotenje javnih nalog, sprejetih na Vladi RS.

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0053 Javni zavod za ribištvo Slovenije, investicije 2005

4. Planirani indikatorji

poročila o opravljenih nalogah v okviru načrtovanega programa

2084 - Organizacija proizvajalcev v ribištvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za učinkovit vstop je potrebno vzpostavit še manjkajoče institucije, ki bodo zagotavljale izvajanje Skupne ribiške 
politike. Ena izmed teh je tudi REP. Register je potreben za zagotavljanje evidence plovil.

Organiziranje in vzpostavitev organizacije proizvajalcev v ribištvu. V skladu z direktivami EU se bodo v bodoče 
organizirale panožne organizacije, ki bodo zastopale posamezne panoge. V skladu z uredbami se je tudi država 
zavezala za sofinanciranje vzpostavitve omenjen organizacije.

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

Število in velikost predvidenih organizacij pri čemer se bodo sofinancirale zgolj reprezentativne organizacije

2557 - Podpora ukrepom za odpravo strukturnih neskladij v morskem ribištvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z novim zakonom o morskem ribištvu so zagotovljene strokovne podlage za financiranje ukrepov, ki so nujni za 
zmanjševanje velikega neskladja med številom morskih ribičev in ribolovnih sredstev na eni ter razpoložljivimi 
ribolovnimi viri na drugi strani. Ukrep je namenjen zgodnejšem upokojevanju ribičev ter prestrukturiranju v druge 
dejavnosti. Pričakuje se, da se bo zmanjšalo število ribičev za cca. 5%.

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

Na podlagi javnega razpisa, kjer bodo predpisani natančni pogoji.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0050 Preusmeritev dejavnosti ribičev - 2005 
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4. Planirani indikatorji

zmanjšanje neskladja med ribolovnimi viri ter ribolovnimi orodji cca. 15 ribičev 
preusmeritev v druge dejavnosti 10 ribičev

1449 - Sladkovodno ribogojstvo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Uredbe Vlade RS je vsako leto izveden javni razpis, v katerem so opredeljeni pogoji za kandidiranje za 
finančno pomoč. Na tej osnovi se sofinancirajo programi izgradnje novih proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo 
rib oz. ureditev objektov za predelavo rib v skladu z veterinarsko sanitarnimi predpisi. Omenjen razpis je enoleten.

V tem letu se načrtuje izgradnja nekaj novih manjših ribogojnih objektov in eden večji. S podporo te investicije se 
bo predvidoma povečala vzreja za nadaljnjih 10% in hkrati povečala konkurenčna sposobnost slovenskih 
ribogojcev. Glede na vodnatost Slovenije je še odprta možnost izgradenj hladno vodnih ribogojnic vendar manjše 
vzrejne zmogljivosti. Predvsem pa se kaže deficit toplo vodnih rib, kjer je še velika možnost vzreje. Projekti se 
financirajo v višini do 25% vrednosti programa. Z omenjenim sofinanciranjem smo se približali želenim 
dolgoročnim ciljem:

večja izkoriščenost domačih naravnih virov za gospodarsko rejo rib,
povečanje konkurenčne sposobnosti na trgu,
večja kakovost,
povečanje samooskrbe na osnovi lastne surovine, 
povprečno povečevanje vzreje za 5%.

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

Osnova za izračun je investicijska vrednost projekta, ki se sofinancira do 25% na osnovi predloženih računov

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Gre za nove objekte za vzrejo rib oziroma za obnovo obstoječih objektov, ki zagotavljajo večjo proizvodnjo ter 
objekte za predelavo rib v skladu z veterinarsko sanitarnimi predpisi EU

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0046 Sladkovodno ribogojstvo - 2005

4. Planirani indikatorji

povečana proizvodnja 5% letno,
večja in pestrejša ponudba rib za 0,05 % letno, 
povečanje števila obratov, usposobljenih za izvoz v EU cca. 5/letno

1859 - Ukrepi v morskem ribištvu in ribogojstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N Uredbi Vlade RS bo objavljen program ministra, na katerega lahko kandidirajo vsi zainteresirani na področju 
morskega ribištva, ki izpolnjujejo razpisane pogoje. V dosedanjem triletnem obdobju se je predvsem sofinanciral 
projekt modernizacije proizvodnje linije podjetja Delamaris. V prihodnje se bo pa sofinanciral projekt obnove dveh 
parov ladij našega največje podjetja, ki se ukvarja s ribolovom Ribe d.o.o. iz Izole. Sredstva za sofinanciranje bodo 
namenjena posodobitvi ribiške opreme, hladilnih naprav ter varnosti na omenjenih plovilih. Del sredstev bo pa 
namenjen posodobitvi proizvodnje manjših zasebnikov, ki se ukvarjajo s predelavo rib. Sofinanciranje se izvaja v 
višini do 35% vrednosti projekta. S sofinanciranjem smo se bomo približali želenim ciljem:

povečanje ulova,
konkurenčnost v ribolovu na odprtem morju,
večja varnost zaposlenih,
možnost večdnevnega ribolova.

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

Izračun temelji na podlagi predloženih investicijskih projektov, višina podpore pa predstavlja 25% predloženih 
računov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Investitorji s projekti kandidirajo na javni razpis za posodobitev opreme na ribiških plovilih in izboljšanje bivalnih 
pogojev na plovilih

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0048 Ulov plave ribe, podpora - 2005
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4. Planirani indikatorji

ohranjen obseg ulova rib (2000 ton letno) 
kakovostnejša ponudba 
ohranitev delovnih mest

2553 - Varstvo naravnih virov v ribištvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Biotehniška fakulteta oddelek za zootehniko se že več let ukvarja s programom selekcije sladkovodnih rib. S tem se 
zagotavlja kvalitetnejši genetski material in oskrbo ribogojcev z mladico. Omenjena institucija je tudi edina 
strokovno usposobljena za izvajanje naloge.

2059 - Vzpostavitev in vodenje evidence ribiških plovil

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi novega Zakona o morskem ribištvu je potrebno v letu 2004 vzpostaviti evidenco vseh ribiških plovil za 
potrebe nadzora ulova in zagotavljanje podatkov v skladu z uredbami EU. V ribiški evidenci plovil (REP) bodo 
zbrana vsa plovila, ki imajo veljavno dovoljenje za opravljanje gospodarskega ribolova. Podatki se bodo zbirali v na 
Upravi za pomorstvo v Kopru, kjer je nameščena programska oprema.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vključenost projektov NRP: 2311 -04-0055 Evidence ribiških plovil - 2005

2086 - FIUR - delež EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glej obrazložitev proračunske postavke "FIUR - lastna udeležba".

2090 - FIUR - lastna udeležba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N program se vključujeta dva ukrepa. Prvi je obnova in modernizacija ribolovne flote v skladu s pravili finančnih 
inštrumentov za usmerjanje ribištva (FIUR) in področje akvakulture, zlasti v celinskih vodah. Predvsem se bo na 
področju sofinanciranja obnove flote namenil denar za izboljšanje navigacijske opreme, varnosti plovila ter posadke 
in selektivnější ribolov. To bo omogočalo večjo ohranjaje naravnih virov.

Na področju akvakulture pa bodo sredstva namenjena za izgradnjo novih zmogljivosti za vzrejo sladkovodnih rib ter 
boljšo tehnološko opremljenost ribogojnic. Ob tem bosta proračun RS in strukturni sklad zagotovila določen delež.

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

Gre za nove objekte za vzrejo rib oziroma za obnovo obstoječih objektov, ki zagotavljajo večjo proizvodnjo ter 
objekte za predelavo rib v skladu z veterinarsko sanitarnimi predpisi EU.

Izračun temelji na podlagi predloženih investicijskih projektov, višina podpore pa predstavlja 25% predloženih 
računov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Investitoci s projekti kandidirajo na javni razpis za posodobitev opreme na ribiških plovilih in izboljšanje bivalnih 
pogojev na plovilih ter izgradnje oz. obnove ribogojnih objektov za vzrejo sladkovodnih rib.

4. Planirani indikatorji

ohranjen obseg ulova rib 
kakovostnejša ponudba 
ohranitev delovnih mest
zmanjšanje neskladja med ribolovnimi viri ter ribolovnimi orodji cca. 15 ribičev
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11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti in investicije potrebne za ustrezno funkcioniranje Veterinarske uprave RS (VURS). 
Podprogram sestavlja več sklopov in sicer: sredstva, ki zagotavljajo nujne materialne stroške, plače in planiranje 
potrebnih zaposlitev; zagotavljanje odškodnin za ubite oz. uničene živali in surovine; investicije Veterinarske uprave 
RS ter Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI).

2. Pravne podlage

Zakon o veterinarstvu

3. Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja Veterinarske uprave RS, 
Zagotavljanje izplačila odškodnin imetnikom živali,
Omogočiti primemo opremljenost Nacionalnega veterinarskega inštituta

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

zagotovitev plačila odškodnin upravičencem, 
primerna informatizacija enot VURS,

- vzpostavitev informacijskega sistema v skladu z zahtevami EU,
vzpostavitev specialnih podatkovnih baz, 
zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za zaposlene, 
izgradnja Nacionalnega veterinarskega inštituta.

5968 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač zaposlenim na VURS.

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

Osnova za izračun mase sredstev za plače je Kadrovski načrt VURS, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
Dogovor o načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 in Aneks h 
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ni projektov.

4. Planirani indikatorji

Indikatorji za plače so: predvideno število zaposlenih, povečanje osnovnih plač, višina dodatkov za delovno dobo in 
posebne pogoje dela, višina regresa za letni dopust, povračila in nadomestila zaposlenim, delovna uspešnost, drugi 
izdatki zaposlenim, prispevki in davki, ki jih plača delodajalec. Pri izračunu mase sredstev za plače je upoštevana 
odsotnost iz dela (dopust, bolniški izostanki) in refundacije sredstev s strani ZZZS in ZPIZS.

4522 - Materialni stroSki

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se krijejo stroški, ki nastajajo pri delovanju Veterinarske uprave RS, vključno z območnimi uradi ter 
mejnimi veterinarskimi postajami, in sicer obratovalni stroški, potni stroški in izobraževanje zaposlenih, pisarniški 
in drug material, ki je potreben za delovanje organa, vzdrževanje opreme, avtomobilov in prostorov ter najemnine za 
poslovne prostore.

7717 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena nakupu potrebne opreme, za delovanje Veterinarske uprave RS:

nakup računalniške opreme,
nakup posebne opreme za delo veterinarskih inšpektoijev, 
zagotovitev potrebne programske opreme (specialne računalniške aplikacije),

- nakup službenih avtomobilov.

Del sredstev bo namenjen za nakup potrebnih prevoznih sredstev (kamionov,...) za izvajanje veterinarsko higienske 
službe, ki mora zagotoviti odvoz živalskih trupel in drugih odpadkov na predpisan način.
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5552 - OdSkodnitie za živali, predmete in surovine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Država Slovenija mora zagotoviti imetniku živali odškodnino za živali, ki so bile ubite ali zaklane oziroma za 
predmete in surovine, ki so bili poškodovani ali uničeni pri izvajanju ukrepov za zatiranje določenih kužnih bolezni. 
Imetnik pridobi pravico do odškodnine, Če so izpolnjeni pogoji, predpisani z Zakonom o veterinarstvu.

7701 - Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zbirajo sredstva od prodaje državnega premoženja. Sredstva bodo porabljena v skladu z Uredbo o 
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem.

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

Načrt odprodaje državnega premoženja. Vrednost je pripravljena na podlagi opravljenih cenitev nepremičnin ter 
opreme, namenjene za odprodajo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu nepremičnine za nakup poslovnih prostorov za območni urad Maribor

8913 - Prevozna sredstva - sredstva odSkodnine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zbirajo sredstva, ki jih izplača zavarovalnica na podlagi kasko zavarovanja službenih avtomobilov. 
Sredstva se porabijo za popravilo škode, za katero so bila sredstva nakazana.

11032301 - Delovanje služb in javnih zavodov

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje financiranje Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki opravlja vrsto nalog in ukrepov 
preventivne in kurativne narave za varovanje zdravja živali in ljudi - pregled nad stanjem kužnih bolezni, ostankov 
hormonov, težkih kovin in antibiotikov v živilih živalskega izvora, spremljanje in proučevanje reprodukcije živali, 
zdravstvenega stanja čebel in rib, ugotavljanje higienske in zdravstvene ustreznosti.

2. Pravne podlage

Zakon o veterinarstvu (Ur.l.RS, št 33/01)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje osnovne diagnostično laboratorijske dejavnosti ter opravljanje najzahtevnejših specialističnih del v 
javni veterinarski službi. S tem se bo v Republiki Sloveniji zagotovil pregled nad stanjem kužnih bolezni, nad 
ostanki hormonov, težkih kovin, antibiotikov v živilih živalskega izvora. Veterinarski inštitut Slovenije opravlja tudi 
razvojne naloge za pripravo strokovnih podlag za načrtovanje in za sprejemanje ukrepov v zdravstvenem varstvu 
živali in živinorejske proizvodnje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotoviti delovanje Nacionalnega veterinarskega inštituta in s tem izvajanje nalog, ki so določene v Zakonu o 
veterinarstvu

2254 - Nacionalni veterinarski inštitut

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se financira delovanje Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki opravlja naslednje naloge: 

laboratorijsko in klinično preskušanje veterinarskih zdravil, 
spremljanje in proučevanje epizootiološkega stanja in razmer v državi, 
spremljanje zdravstvenega stanja živali, fiziologije in patologije, reprodukcije z osemenjevanjem živali na 
nacionalnem nivoju, 
sodelovanje pri delu komisije za ocenjevanje, odbiro in priznavanje plemenjakov, plemenskih ribjih jat in 
plemenišč čebeljih matic, 
priprava strokovnih podlag za načrtovanje in za sprejemanje ukrepov v zdravstvenem varstvu živali, 
spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje čebel, 
spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje rib, 
izvajanje patomorfološke diagnostike,
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izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD), 
laboratorijske preiskave materiala živali, živil in surovin, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, vode 
za napajanje živali, zraka, zemlje, krme in dodatkov, odpadkov in odplak zaradi diagnostike živalskih 
kužnih in drugih živalskih .bolezni oziroma ugotavljanja zdravstvene ustreznosti proizvodov, 
specialistične klinične, laboratorijske, rentgenske in druge diagnostične preiskave v skladu s strokovno 
usmeritvijo, 
veterinarsko medicinske raziskave, 
preverjanje rezultatov laboratorijskih preiskav z izvajanjem primerjalnih testov in usklajevanje 
metodoloških postopkov, 
organizacija in izvajanje intralaboratorijskega nadzora,

- razvijanje in uvajanje novih laboratorijskih metod za diagnostiko živalskih kužnih bolezni in za analitiko 
ostankov kontaminentov okolja in veterinarskih zdravil ter za druge preiskave surovin, živil in krme, 
razvijanje in uvajanje novih kliničnih laboratorijskih metod za diagnostiko in zdravljenje kužnih bolezni 
organskih, presnovnih, vzrejnih in drugih bolezni, bolezenskih stanj in poškodb živali, 
razvijanje in uvajanje novih postopkov pri osemenjevanju in presajanju zarodkov ter laboratorijskega dela z 
jajčnimi celicami, 
posredovanje novih veterinarsko medicinskih dosežkov novih postopkov in metod strokovnega dela, 
zagotovitev diagnostične terenskih in laboratorijskih preiskav ob sumu določenih kužnih bolezni ter 
patoanatomsko diagnostiko, s katero se potrdi bolezen ali ovrže sum, 
preprečevanje kužnih bolezni ob naravnih in drugih nesrečah in če se pojavijo kužne bolezni iz liste A v 
sosednjih državah ali v Sloveniji in laboratorijske ter patoanatomske preiskave za diagnostiko kužnih 
bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina, kijih predpiše minister, 
izvajanje veterinarsko higienske službe

2100 - Veterinarska zbornica Slovenije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena Veterinarski zbornici, ki opravlja naloge na podlagi javnih pooblastil, ki se financirajo iz 
proračuna Republike Slovenije.

Kot javno pooblastilo opravlja Veterinarska zbornica naslednje naloge:

izdaja in odvzema veterinarske licence, 
načrtuje, spremlja in organizira strokovno izpopolnjevanje veterinarjev ter preskus strokovne 
usposobljenosti veterinaijev, 
verificira veterinarske organizacije in vodi nj ihov register,

določa osnove in merila za oblikovanje cen veterinarskih storitev v sodelovanju s svetom uporabnikov.

Veterinarska zbornica mora za izvajanje javnih pooblastil izpolnjevati predpisane kadrovske, prostorske in druge 

pogoje, kar z odločbo ugotovi direktor Veterinarske uprave RS.

11032302 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

/. Opis podprograma

Zdravstveno varstvo živali je namenjeno varovanju zdravja živali, preprečevanju Siljenja kužnih bolezni, nadzoru in 
kontroli živil živalskega izvora in s tem dajanje garancije za zdravstveno ustreznost živil slovenskim potrošnikom.

Ključne naloge:

monitoring in odkrivanje izvorov povzročiteljev zoonoz, 
vsakoletne akcije oralne imunizacije lisic v skladu z evropskim programom izkoreninjanja stekline, 
financiranje diagnostičnih in preventivnih ukrepov, kijih vsako leto z odredbo predpiše minister, 
izdelava čipov za označevanje psov, 
financiranje nalog, ki jih v skladu z javnimi pooblastili opravlja Veterinarska zbornica Slovenije, 
zagotavljanje neškodljivega odstranjevanja odpadkov živalskega izvora

Veterinarska uprava RS mora skrbeti tudi za izdajo certifikatov oz. potrdil o zdravstvenem stanju živali, ki mora 
spremljati vsako izvozno pošiljko. Zagotoviti mora tudi izdajo obrazcev zdravstvenih spričeval, ki spadajo v 
najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali, ki ga zagotavlja RS. Poseben del programa je tudi uporaba programa 
Animo - to je računalniški program, ki ga uporabljajo države članice za nadzor nad prometom pošiljk živih živali in 
proizvodov živalskega izvora na notranjem trgu EU in v mednarodnem prometu. Poleg tega podprogram vključuje 
tudi zagotovitev zavetišč za živali in sicer v sodelovanju z občinami oz. društvi za zaščito živali.

2. Pravne podlage

Zakon o veterinarstvu
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Zakon o zaščiti živali

Pravilnik o certificiranju v veterinarstvu

Pravilnik o izvajanju sistematičnega spremljanja kužnih bolezni in cepljenj živali

Pravilnik o ravnanju z živalskimi odpadki in minimalnih higiensko-tehničnih pogojih, ki jih morajo pri tem 
izpolnjevati objekti in prevozna sredstva

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati veterinarska zbornica za opravljanje nalog, ki se opravljajo kot javna 
pooblastila po zakonu, ki ureja veterinarstvo

3. Dolgoročni cilji podprograma

Sistem nadzora zoonoz v skladu z direktivo EU 92/117 EEC,

vključevanje v mednarodni informacijski sistem,
priprava ustreznih certifikacijskih listin,
zagotoviti ustrezno preventivno zdravstveno varstvo živali, ki ga predpisuje Zakon o veterinarstvu, 
zagotoviti zadostno število ustreznih zavetišč za živali
zagotoviti neškodljivo odstranjevanje odpadkov živalskega izvora 
preprečevanje in zatiranje stekline v državi

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

zagotoviti zadostno število certifikatov in zdravstvenih spričeval za nemoten potek mednarodnega in 
domačega trga,
sodelovati pri izgradnji potrebnih azilov za živali,
zagotoviti nemoteno ustrezno odstranjevanje odpadkov živalskega izvora, z namenom preprečevati pojave 
kužnih bolezni,
sodelovanje v informacijskem sistemu za nadzor trga držav članic EU, 
preprečevanje pojava stekline v državi,
izvajanje diagnostičnih in preventivnih ukrepov, predpisanih z odredbo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano,
financiranje delovanja Veterinarske zbornice Slovenije, 
ustrezen nadzor nad živili živalskega izvora, 
zagotovitev zadostnega števila čipov za označevanje psov,

2351 - Animo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ANIMO je računalniški program EU, ki ga-uporabljajo države članice za nadzor nad prometom pošiljk živih živali 
in proizvodov živalskega izvora na notranjem trgu EU in v mednarodnem prometu v skladu z določili direktiv, ki 
določajo pogoje notranjega trga EU. Slovenija je na predlog Evropske komisije ena izmed držav, ki seje sistemu 
ANIMO lahko priključila že pred uradnim vstopom v EU. Za sodelovanje v programu Animo mora Veterinarska 
uprava RS, enako kot pristojne veterinarske oblasti ostalih držav članic, plačati redno letno članarino, ki se plačuje 
glede na število Animo enot v državi, njena višina pa se določa vsako leto s posebno odločbo Evropske komisije

1343 - Certifikati in zaračunljive tiskovine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Certifikat oz. Potrdilo o zdravstvenem stanju je uradni dokument, ki mora spremljati vsako izvozno pošiljko in ga 
zahteva vsaka država uvoznica. To pomeni, da mòra imeti Veterinarska uprava RS v vsakem trenutku na voljo 
ustrezno število certifikatov, tako da ne prihaja do oviranja izvoza in seveda tudi kršenja pravil STO, saj smo 
podpisniki Sporazuma o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov.

Veterinarska uprava RS mora po Zakonu o veterinarstvu zagotoviti tudi izdajo obrazcev zdravstvenih spričeval, ki 
spadajo v najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali, ki ga zagotavlja Republika Slovenija.

2255 - Odstranjevanje odpadkov živalskega izvora

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za odvoz, predelavo ter uničenje odpadkov in kužnega materiala iz zbiralnic 
Nacionalnega veterinarskega inštituta. Odstranjevanje odpadkov se opravlja na podlagi Zakona o veterinarstvu.
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6685 - Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali ter ukrepi v veterini

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se bodo financirali diagnostični in. preventivni ukrepi, ki jih vsako leto s pravilnikom predpiše 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sodijo v okvir javne veterinarske službe, ki se opravlja na podlagi 
koncesij - javnih pooblastil. Del sredstev je namenjen tudi financiranju izdelave čipov za označevanje psov, kijih 
skladno z zakonom o veterinarstvu zagotovi VURS.

2353 - Sistematičen nadzor povzročiteljev zoonoz

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o veterinarsko - sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko - sanitarnih pregledih ter o pogojih 
zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora, je v celoti uskladil kriterije in zahteve zdravstvene 
ustreznosti živil, ki se dajejo v promet iz veterinarsko registriranih obratov, ki proizvajajo živila živalskega izvora. 
Glede na to, da so kriteriji usklajeni z zahtevami EU, seje tudi bistveno spremenil sistem nadzora, ki ne zahteva več 
pregledov končnih izdelkov, ampak uporablja rezultate sistematičnega monitoringa in odkrivanja izvorov 
povzročiteljev zoonoz ter drugih, človekovemu zdravju nevarnih mikroorganizmov. Izvaja se monitoring v skladu z 
zahtevami direktive EU 92/117/EEC na nacionalnem nivoju. V monitoring je vključen nadzor vseh registriranih 
obratov, uporabil pa se bo kombiniran sistem naključnega in načrtnega vzorčenja na podlagi ocene tveganja in 
epidemioloških podatkov zdravstvene službe.

2253 - Sofinanciranje azilov za živali

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju azilov za živali na podlagi Zakona o zaščiti živali ki določa, da imetnik lahko 
pridobi sredstva za vzpostavitev azila iz proračuna Republike Slovenije do višine 50% vrednosti investicije. 
Preostali del investicije se financira iz proračunov lokalnih skupnosti in drugih virov.

2473 - Vakcinacija lisic

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena plačilu oralne vakcinacije lisic, ki se opravlja v skladu z evropskim programom 
izkoreninjanja stekline pri, za to bolezen najdovzetnejših živalih, lisicah

7156 - EKUJS - JO - VURS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje ukrepov financiranih iz jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega in usmetj e vatnega sklada na 
področju veterine.

11032305 - Kakovost in nadzor

1. Opis podprograma

Podprogram vzpostavlja in uvaja EU primerljiv način nadzora zdravstvene ustreznosti in kakovosti kmetijsko 
živilskih proizvodov živalskega in rastlinskega izvora, uvaja sistem registracije in označevanja proizvodov in 
njihovo zaščito pred poneverbami, posebej pri analizah odvzetih vzorcev inšpekcije in monitoringu škodljivih 
ostankov okolja v živilih. Podprogram bo v celoti namenjen zagotavljanju nadzorstvene funkcije, tako zdravstvene 
ustreznosti, kot kvalitete in pripravi novih programov nadzora škodljivih ostankov okolja, ki so lahko prisotni v 
vseh živilih živalskega, oziroma rastlinskega izvora in predstavljajo neposredno nevarnost za zdravje ljudi oziroma 
živali. Podprogram posebej določa sredstva za usposobitev uradnih laboratorijev in ustreznih organov za nadzor 
kakovosti ter uvaja nove metode pri monitoringu škodljivih ostankov v živilih.

2. Pravne podlage

Zakon o veterinarstvu

Pravilnik o veterinarsko - sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko - sanitarnih pregledih ter o pogojih 
zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora

3. Dolgoročni cilji podprograma

Podprogram bo omogočal prevzem pravnega reda EU na naslednjih področjih:

preizkusni laboratoriji,
nadzor škodljivih ostankov okolja v živilih v skladu z EU direktivo 96/22 EEC in odločbo 97/477, 
validaciji metod laboratorijskih preiskav,
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izdelavi ocen tveganja,
neodvisno jemanje vzorcev v proizvodnji in na trgu, 
akreditacijo preizkusnih laboratorijev za kakovost

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

ustrezen nadzor na škodljivimi ostanki v živilih živalskega izvora in s tem zagotavljanje neoporečnih živil 
zagotavljati nadzor nad zdravstveno ustreznostjo živil

7715 - Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena za plačevanje izvidov analiz in mnenj za vzorce živil, ki jih veterinarski inšpektorji 
vzamejo po uradni dolžnosti, z namenom ugotoviti, ali ustrezajo predpisom o zdravstveni ustreznosti, na podlagi 
Zakona o veterinarstvu. Analize vzorcev opravljajo laboratoriji, ki niso v sklopu javne veterinarske službe.

1340 - Monitoring škodljivih ostankov okolja v živalih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzor nad ostanki škodljivih snovi v živilih živalskega izvora se opravlja na podlagi Pravilnika o veterinarsko - 
sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko - sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil 
in surovin živalskega izvora, kije usklajen z zahtevami EU (Direktiva 96/23/EC in odločba 97/747/EC). V Sloveniji 
se izvajajo zahtevane preiskave tudi v pooblaščenih laboratorijih, izven mreže javne veterinarske službe, ki potrebne 
opreme nima.

Za vsako leto je potrebno pripraviti program izvajanja monitoringa, ki ga potrdi Evropska komisija. Na podlagi 
realiziranega programa monitoringa EU sestavi listo držav izvoznic. V kolikor RS ne bi opravila odobrenega letnega 
programa, ne bi mogla izvažati na evropski trg in prav tako ne v druge države. V letu 2003 je bil program 
monitoringa dopolnjen in sicer so bile v program dodane določene živali, živila ter preiskave, kijih pred tem nismo 
pregledovali oz. opravljali. Ta dopolnitev je bila narejena na podlagi zahtev FVO inšpekcije.

2314 - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

7. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti in investicije potrebne za nemoteno in učinkovito delovanje organa oziroma 
izvrševanja inšpekcijskega nadzora. Podprogram sestavlja več sklopov, ki zagotavljajo potrebna sredstva in osnove 
za delovanje organa: plače, investicije, materialni stroški, izvršbe, informatika, certifikati.

2. Pravne podlage

Zakon o kmetijstvu

Zakon o državni upravi

Zakon o kmetijskih zemljiščih

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina

Zakon o gozdovih

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

Zakon o živinoreji

Zakon o varstvu,gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč

Zakon o mineralnih gnojilih

Zakon o ukrepih v živinoreji

Zakon o semenu in sadikah

Zakon o krmi
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Zakon o prekrških

Zakon o javnih financah

Zakon o javnih naročilih

Predpisi, ki opredeljujejo področje plačne politike

Predpisi,ki urejajo materialno poslovanje državnih organov

Zakon o mineralnih gnojilih
Zakon o ukrepih v živinoreji
Zakon o semenu in sadikah
Zakon o krmi
Zakon o prekrških

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora ter nemoteno delovanje organa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Kakovostno in učinkovito delo inšpekcijskih služb na podlagi letnega programa dela.

59 70 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač zaposlenim na Inšpektoratu.

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

Sredstva so planirana na osnovi Kadrovskega načrta za leto 2005. Pri izračunu sredstev za plače je upoštevan 
Dogovor o višini plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 in Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ni projektov.

4. Planirani indikatorji

Indikatorji za plače so: predvideno število zaposlenih, povečanje osnovnih plač, višina dodatkov za delovno dobo in 
posebne pogoje dela, višina regresa za letni dopust, povračila in nadomestila zaposlenim, delovna uspešnost, drugi 
izdatki zaposlenim, prispevki in davki, kijih plača delodajalec. Pri izračunu mase sredstev za plače je upoštevana 
odsotnost iz dela (dopust, bolniški izostanki) in refundacije sredstev s strani ZZZS in ZPIZS.

4524 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano so namenjena 
zagotovitvi materialnih sredstev za nemoteno delo organa v skladu z obstoječo zakonodajo. Višja rast stroškov je 
posledica uveljavitve novega Zakona o prekrških, ki začne veljati 1.1.2005. S prenosom nekaterih pooblastil sodnika 
za prekrške na inšpektorje se bistveno povečajo stroški izobraževanja in usposabljanja inšpektorjev. V skladu z 
omenjenim pa se povečujejo stroški še na vseh ostalih segmentih opravljanja inšpekcijskega nadzora 
(komunikacijske storitve, vzdrževanje vozil...).

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

Izvedba vseh nalog inšpekcijskega nadzora opredeljenih z letnim programom dela.

7720 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so namenjena posodobitvi in nakupu: pisarniške opreme, dodatne opreme za 
razmnoževanje, telekomunikacijske opreme, merilne in dokumentarne tehnike,prevoznih sredstev, računalniške 
tehnike. Predvsem načrtujeno posodobitev birotehnične in avdiovizuelne opreme, kakor tudi zamenjavo nekaterih 
amortiziranih vozil,saj so stroški vzdrževanja stare opreme in delovnih sredstev visoki.

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

Učinkovito izvajanje inšpekcijskega nadzora in nemoten potek dela v skladu z programom dela.
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2618 - Certifikati, informatika, obrazci in registri

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena posodobitvi in povezavi informacijskih baz, ki kot registri podatkov obstajajo na raznih 
upravnih organih, zavodih in drugih javnih institucijah in služijo inšpektoijem kot informacijska podpora pri 
izvajanju inšpekcijskega nadzora, vzdrževanju in posodobitvi informacijskega sistema fitosanitarne inšpekcije, 
vzdrževanju internetnih aplikacij za izvajanje nadzora finančnih spodbud iz naslova ukrepov kmetijske politike, 
nadzora označenosti živali in ukrepov vseh inšpekcij znotraj Inšpektorata. Letno usklajevanje in vzdrževanje baz 
podatkov je nujno zaradi usklajenega in učinkovitega opravljanja inšpekcijskega nadzora.

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

Izvedba vseh nalog zastavljenih v načrtih dela organa in s tem učinkovit inšpekcijski nadzor.

6 775 - Izvršbe inšpekcijskih odločb

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Inšpektorat izvaja izvršbe inšpekcijskih odločb po drugi osebi. Na podlagi Zakona o prekrških, ki stopi v veljavo 
1.1.2005 pa inšpektorji pridobijo dodatna pooblastila, saj na področju, za katerega so pristojni, postanejo tudi 
"sodniki za prekrške”. V skladu z navedenim se predvideva povečanje porabe sredstev na proračunski postavki 
izvršbe inšpekcijskih odločb, ki gaje bilo že do sedaj težko načrtovati. Ukrepanje inšpekcije v smislu izvršitve 
odločbe po drugi osebi, če tega ne stori zavezanec, je za učinkovitost postopka nujno. Po končanem postopku se 
sredstva praviloma vrnejo v proračun.

Zakonska podlaga:

Zakon o kmetij skih zemlj išč ih
Zakon o mineralnih gnojilih
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
Zakon o ukrepih v živinorej i
Zakon o semenu in sadikah
Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina
Zakon o gozdovih
Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč
Zakon o krmi
Zakon o kmetijstvu
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o prekrških

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

Izvedba vseh nalog sprejetih s programom dela organa, kar predstavlja učinkovit inšpekcijski nadzor.

11032305 - Kakovost in nadzor

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzpostavitev potrebnega nadzora z izvajanjem ustreznih analiz in pridobitvijo izvedeniških 
mnenj za opravljanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora. Podprogram omogoča nadzor kakovosti pridelave in 
proizvodnje vame hrane ter sledi smernicam izboljšanja kvalitete življenja in prehranjevanja.

2. Pravne podlage

Zakon o kmetijskih zemljiščih
Zakon o mineralnih gnoj ilih
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
Zakon o živinoreji
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin
Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina
Zakon o gozdovih
Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč
Zakon o krmi

3. Dolgoročni cilji podprograma

Podprogram zagotavlja vzpostavitev potrebnega nadzora z izvajanjem ustreznih analiz in pridobitvijo izvedeniških 
mnenj za opravljanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvrševanje letnega programa dela organa.

2619 - Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celotna veriga vame hrane je vezana na kakovostno ustrezno proizvodnjo in njeno predelavo. Sredstva proračunske 
postavke sledijo cilju zagotovitve vame hrane v smislu izvajanja strogega inšpekcijskega nadzora z izdelavo analiz 
odvzetih vzorcev in pridobivajem izvedeniških mnenj.

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

Učinkovit inšpekcijski nadzor na podlagi izvajanja vseh nalog sprejetih z letnim programom dela.

11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

1. Opis podprograma

Podprogram obsega stroške plač zaposlenih, materialne stroške in investicije ter investicijsko vzdrževanje potrebno 
za delovanje Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija).

Namen ustanovitve Agencije je izvajanje predpristopnega programa SAPARD, izvajanje ukrepov nacionalne 
kmetijske politike in izvajanje Skupne kmetijske politike po vstopu v Evropsko unijo.

Delovne naloge Agencije so predvsem:

1. izvajanje ukrepov kmetijsko tržne cenovne politike:

izvedba neposrednih plačil na površino in živali: EKO 0, EKO 1, EKO 2,3 (SKOP)
izvedba intervencijskih in specifičnih ukrepov: podpora skladiščenju pšenice in rži, vina, govejega mesa, 
masla, sira, smetane, posnetega mleka v prahu; pokrivanje dela stroškov analiz kakovosti pšenice in rži v 
tržnem odkupu; podpora za uporabo zgoščenega grozdnega mošta; podpora pri ustanavljanju organizacij 
proizvajalcev vina, sadja in zelenjave, hmelja, oljčnega olja; intervencijski nakup, skladiščenje in prodaja 
pšenice, rži, ječmena in koruze, sladkoija, govejega mesa, masla, mleka v prahu;...
izvedba ukrepov za omejevanje pridelave oziroma proizvodnje mleka in sladkoija: vzpostavitev sistema 
dodeljevanja mlečnih kvot, kvot sladkorja;
izvedba zunanje trgovinskih ukrepov: izvozna in uvozna dovoljenja, varščine, izvozna nadomestila, uvozne 
kvote; ukrepi tržno cenovne politike: delitev kvot in izplačilo podpor.

2. izvajanje ukrepov kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja:

agromelioracije, hidromelioracije kmetijskih zemljišč, komasacije in sanacija nedokončanih komasacij, 
obnova in urejanje pašnikov, podpora tržnim organizacijam pridelovalcev, program podpor za 
prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, programi podpor za prestrukturiranje živilstva, obnova 
vasi, inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij, razvoj infrastrukture povezane z razvojem 
kmetijstva, podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja in alternativni dohodkovni viri, podpora 
strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju;
nadaljevanje izvajanja ukrepov predpristopnega programa SAPARD: naložbe v kmetijska gospodarstva, 
naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov, gospodarska diverzifikacija na kmetiji, 
razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju.

3. priprava ustreznih poročil in analiz

4. zbiranje podatkov za tržno informacijski sistem za področje mleka, govejega in svinjskega mesa, drobnice, jajc ter 
zelenjave

5. vzpostavitev in izvajanje integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS)

6. vzpostavitev in izvajanje tržno informacijskega sistema (TIS)

7. vodenje drugih potrebnih zbirk podatkov

8. izvajanje ukrepov notranje kontrole in notranje revizije

9. izvajanje nalog promocije kmetijskih pridelkov oziroma živil

10. izvajanje izplačil v primeru naravnih nesreč
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2. Pravne podlage

Zakon o državni upravi

Zakon o kmetijstvu

Zakon o javnih financah

Zakon o javnih naročilih

Zakon o izvrševanju proračuna

Skupni načrt nabav in gradenj Vlade RS

Načrt zaposlitev Vlade RS

3. Dolgoročni cilji podprograma

Vzpostavitev delovanja Agencije in zagotavljanje pogojev za delo Agencije na način, ki bo zagotavljal učinkovito 
izvajanje ukrepov kmetijske politike;

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

zagotovitev pogojev za kvalitetno in učinkovito ter nemoteno opravljanje nalog; 
nemoteno materialno poslovanje in zagotovitev normalnih tehničnih pogojev za delo zaposlenih; 
usposobitev Agencije za učinkovito izvajanje ukrepov kmetijske politike.

6648 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do konca leta 2005 bo Agencija zaposlovala dodáme delavce racionalno in bo upoštevala izključno potrebe po 
zasedbi tistih delovnih mest, ki so nujno potrebna za nemoteno in tekoče opravljanje delovnih nalog iz svoje 
pristojnosti. Dodamo zaposlovanje bo potrebno zaradi novih delovnih nalog na področjih evidentiranja in 
izplačevanja mlečnih kvot in izvajanja ukrepov po naravnih nesrečah, kot tudi zaradi zadostitve kriterijem za 
pridobitev akreditacije (kadrovska zasedenost z redno zaposlenim kadrom in ne študenti).

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

Sredstva za plače zaposlenih se zagotavljajo na osnovi dovoljenega števila zaposlenih, določenega v načrtu 
zaposlovanja kadrov Vlade RS. Potrebna sredstva za plače zaposlenih so osnovana na podlagi načrta zaposlitev za 
leti 2004 in 2005, ki predvideva 210 zaposlenih do konca leta 2005, dogovora o višini regresa za leti 2004 in 2005.

6649 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški so namenjeni zagotavljanju materialnih pogojev za delo Agencije (pisarniški material, strokovna 
literatura, tiskarske, prevajalske, poštne in računalniške storitve, vzdrževanje računalnikov in računalniške opreme, 
dnevnice in potni stroški, prevozni stroški, izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih, vzdrževanje poslovnih 
prostorov in opreme, najem poslovnih prostorov, pogodbeno delo, itd)

Večji del sredstev za materialne izdatke je namenjen financiranju:

projekta izvedbe neposrednih plačil na površino in glavo živine,

projekta izvedbe sistema mlečnih kvot.

Oboje predstavlja stroške tiskanja obrazcev, stroške prenosa priporočenih pisemskih pošiljk, stroške izgradnje in 
vzdrževanja računalniške podpore in stroške najete delovne sile za masovni vnos zbirnih vlog.

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

Višina potrebnih sredstev za materialne izdatke je določena na podlagi porabe prvega polletja leta 2003, planiranega 
števila zaposlenih, predvidenih fiksnih in variabilnih stroške poslovanja ter napovedi o višini inflacije za leti 2004- 
2005. V letu 2005 je za potrebe projekta Subvencij 2005 namenjenih približno 365 mio SIT. Glavnino teh stroškov 
predstavljajo stroški tiskanja obrazcev, prenosa priporočenih pisemskih pošiljk, vzdrževanja računalniške podpore in 
stroške najete delovne sile za masovni vnos zbirnih vlog.

6650 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Agencija je ustanovljena za izvajanje ukrepov kmetijske politike in kmalu tudi ukrepov skupne evropske kmetijske 
politike, zato je večji del planiranih sredstev za investicije namenjen nadaljnji informatizaciji delovnih procesov 
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(prilagoditev in izgradnja ustreznega informacijskega sistema tako, da bo ustrezal uredbi EU 1663/95 in EU 
smernicam za informacijske sisteme VI/661/97 ver. 2.).

Investicijska sredstva se namenjajo izgradnji namenske programske opreme za informatizacijo delovnih procesov s 
področja neposrednih plačil na površino in na žival, zunanje trgovinskih ukrepov, intervencijskih ukrepov in sistema 
mlečnih kvot, poročevalskega sistema, razvoja podeželja, računovodstva in financ, tržno informacijskega sistema, 
revizije ter notranje kontrole

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

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana skladno s programom informatizacije delovnih 
procesov Agencije ter planom zaposlitev. Novo zaposlenim je potrebno zagotoviti ustrezne delovne pogoje, kar 
pomeni nakup dodatne računalniške opreme, pisarniškega pohištva in opreme, biro tehnične opreme in 
telekomunikacijske opreme.

11022303 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Izvajanje programa SAPARD se financira s sredstvi v okviru proračunskih postavk:

1344 Stroški SAPARD po finančnem memorandumu (namenjena plačilu prilivnih provizij),
1346 SAPARD - tuja donacija
1347 SAPARD - lastna udeležba.

Program SAPARD na področju kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja vključuje naslednji dve 
prednostni nalogi:

1. Prednostna naloga 1: Izboljšave proizvodnih in tržnih struktur v kmetijstvu in živilsko - predelovalni industriji, ki 
vključuje ukrepa:

UKREP 1: Naložbe na kmetijskih gospodarstvih

Podpor bodo deležne investicije v kmetijske zgradbe, opremo in kmetijsko mehanizacijo na področju prireje mleka, 
mesa in vrtnin in njihove predelave na kmetiji.

UKREP 2 Naložbe v živilsko predelovalno industrijo

Podpore so namenjene prestrukturiranju in modernizacijo sektorja mleka in mesa (vključno s predelavo rib) in sicer 
investicijam, ki neposredno prispevajo k izpolnjevanju veterinarsko sanitarnim in okoljskim standardom EU, 
omogočajo racionalizacijo proizvodnih procesov, vpeljevanju novih tehnoloških postopkov, prispevajo k izboljšanju 
konkurenčnosti in tržne prodornosti na domačem in tujih trgih.

2. Prednostna naloga 2: Gospodarska diverzifikacija in izboljšava podeželske infrastructure vključuje ukrepa:

UKREP 3 Razvoj in diverzifikacija gospodarskih dejavnosti na kmetiji

Sredstva so namenjena sofinanciranju turističnih kapacitet na podeželju in oživljanju tradicionalnih domačih obrti na 
kmetiji. Cilj ukrepa je ustvatjanje novih zaposlitvenih možnosti na podeželju, diverzifikacija dejavnosti na podeželju 
in povečanje prihodka na kmetijah.

UKREP 4 Razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju

Sredstva so namenjena cestni in vodovodni infrastrukturi na podeželju. S ciljem zagotavljanja boljšega dostopa do 
urbanih središč, izboljšanje dostopa do podeželja obiskovalcem in turistom ter boljše preskrbljenosti podeželskih 
gospodinjstev z vodo.

UKREP 5: Tehnična pomoč (spremljajoči ukrep)

V okviru ukrepa bodo financirane izdelave študij v podporo posameznim ukrepom, izvedena vmesna ocena 
doseganja učinkov programa, izdelane publikacije in financirani stroški drugih oblik informiranja upravičencev in 
širše javnosti o programu in ukrepih.

2. Pravne podlage

Načrt razvoja podeželja 2000-2006

Zakon o kmetijstvu

Državni razvojni program 2001-2006

evropski pravni red
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3. Dolgoročni cilji podprograma

Obrazložitev projektov v okviru PP

Projekti so investicijskega značaja in vključujejo:

Izboljšave na objektih, opremi in strojih za vse vrste kmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih; 
Prenove obstoječih nepremičnin in prilagoditev ali nabava novih strojev in opreme ter naprav za 
obvladovanje industrijskih odpadkov v živilsko predelovalni industriji (sektor mleko in meso);
Ustvarjanje zmogljivosti za dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom na kmetijah; 
Oblikovanje infrastrukture kmečkega turizma;
Ustanavljanje delavnicam domače obrti in zagotavljanje opreme za domačo obrt na kmetijah.
Izboljšanje cestne infrastrukture na območjih, odvisnih od kmetijstva;
Izboljšanje pešpoti, kolesarskih stez in jezdnih poti;
Gradnje novih in izboljšave obstoječih vodovodov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na kriterijih opredeljenih v Programu razvoja podeželja 2000-2006 in na 
višini sredstev Skupnosti, opredeljenih v letnih sporazumih o financiranju, sklenjenih med Republiko Slovenijo in 
Evropskih Skupnosti.

UKREP 1 Naložbe na kmetijskih gospodarstvih zajema 35% vseh sredstev programa SAPARD Sofinanciranje 
investicijskih projektov bo v nižini podprto s 45% javnih nepovratnih sredstev, v območjih z omejenimi dejavniki pa 
s 50% deležem sofinanciranja.

UKREP 2 Naložbe v živilsko predelovalno industrijo zajema 40% sredstev programa SAPARD. Delež javnih 
nepovratnih sredstev predstavlja 50 % vrednosti naložbe, investitor pa bo moral zagotavljati preostalih 50 % 
vrednosti naložbe.

UKREP 3 Razvoj in diverzifikacija gospodarskih dejavnosti na kmetiji vključuje 14 % sredstev programa SAPARD. 
Skupna javna sredstva (EU in nacionalni proračun) predstavlja 50 % sofinanciranje projektov.

UKREP 4 Razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju, kateremu je namenjenih 10 % sredstev programa 
SAPARD. Projekti bodo v celoti pokriti izjavnih sredstev, 50 % sredstev EU, 25 % nacionalni proračun in 25 % 
sofinanciranje projekta iz sredstev lokalnih proračunov.

UKREP 5: Tehnična pomoč (spremljajoči ukrep), ki predstavlja 1% sredstev programa SAPARD. V okviru ukrepa 
bodo v celoti izjavnih sredstev (EU delež 80 %, nacionalni proračun 20 %).

V okviru ukrepov programa SAPARD je pričakovati podporo 50 projektom letno.

Planirani indikatoiji

Indikatoiji, kijih bomo spremljali znotraj programa SAPARD:

število in % izboljšanih kmetijskih gospodarstev (predelovalnih obratov) v primerjavi z vsemi, ki so 
potrebne modernizacije,
prihodek na PDM na začetku in ob zaključku programa, 
povprečni prihodek na PDM vseh udeleženih kmetij, 
kilometer, % zgrajenih cest, poti na podeželju, položenih vodovodnih cevi, 
število, % obratov kmetijskih gospodarstev, ki dosegajo standarde EU, 
število novih delovnih mest,

- delež povečanih turističnih kapacitet.

11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti in investicije potrebne za ustrezno delovanje Fitosanitarne uprave RS (Uprava). 
Podprogram sestavlja več sklopov in sicer sredstva: za zagotavljanje nujnih materialnih stroškov, plač in investicij 
ter investicijskega vzdrževanja; za zagotavljanje izvajanja upravnih in strokovnih nalog; za zagotavljanje plačila 
letne naročnine članstva v mednarodni organizacij UPOV; za izvajanje nalog pri načrtovanju in opravljanju 
strokovnega preizkušanja sort z domačimi in tujimi strokovnimi institucijami in mednarodnimi organizacijami.

Uprava je bila ustanovljena kot osrednji odgovorni organ v Sloveniji za področje zdravstvenega varstva rastlin, za 
področje fitofarmacevtskih sredstev, za področje varstva novih sort in registracijo sort rastlin, za področje
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semenskega materiala kmetijskih rastlin ter za področje mineralnih gnojil, za koordinacijo in izmenjavo informacij 
med organi in izvajalci javnih služb, za sodelovanje na mednarodnem nivoju ter za poročanje Evropski komisiji z 
delovnega področja. V okviru Uprave se opravljajo upravne in z njimi povezane strokovne naloge, ki se nanašajo na 
ukrepe in obveznosti v zvezi s pojavom, preprečevanjem vnosa in širjenja ter zatiranjem škodljivih organizmov na 
rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih; na postopke registracije pridelovalcev, uvoznikov in 
distributerjev določenih vrst rastlin; na rastlinske potne liste; na biotično varstvo rastlin; na postopke registracije, 
prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev; na tehnične zahteve za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih 
sredstev; na postopke registracije dobaviteljev, varstva sort rastlin, vpisa v sortno listo, izdaje uvoznih dovoljenj za 
semenski material kmetijskih rastlin; na organizacijo in izvedbo uradnega in posebnega preizkušanja sort, naknadne 
kontrole kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, nadzor nad vzdrževanjem sort, uvajanje certifikacijskih 
shem; na sodelovanje in nadzor pri načrtovanju in opravljanju uradnega preizkušanja sort z domačimi in tujimi 
inštitucijami in mednarodnimi organizacijami; na promet in uporabo mineralnih gnojil; na vzpostavitev in vodenje 
informacijskega sistema; na delovanje javnih služb in pooblaščenih organizacij z delovnega področja.

2. Pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih
Zakon o varstvu sort rastlin
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin
Zakon o mineralnih gnojilih
Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o varstvu rastlin
Zakoni o ratifikaciji bilateralnih sporazumov na področju varstva rastlin
Zakon o državni upravi
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

3. Dolgoročni cilji podprograma

okrepitev vloge novoustanovljene FÜRS kot pristojnega organa na fitosanitarnem področju v Sloveniji in 
zagotovitev kakovostnega in učinkovitega delovanja organa na vseh delovnih področjih;
usklajevanje in izvajanje pravnega reda EU;
vzpostavitev z EU in mednarodnimi standardi primerljiv in kompatibilen sistem na fitosanitarnem področju; 
vzpostavitev in delovanje informacijskega sistema z zagotovitvijo računalniško podprtega sistema vodenja 
registrov, evidenc in drugih baz podatkov v skladu z zakonodajo na delovnem področju;
zastopanje interesov Slovenije na mednarodnem nivoju (vzpostavitev in vzdrževanje strokovnega 
sodelovanja z Evropsko komisijo, stalnimi odbori Komisije in Uradom Skupnosti za sorte rastlin ter 
mednarodnimi organizacijami /EPPO, WTO/SPS, UPOV, FAO/)

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Sredstva bodo namenjena za nemoteno delovanje in primemo opremljenost Uprave z računalniki in programsko 
opremo, nadaljevanje aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo informacijskega sistema v skladu z zahtevami EU 
(vzpostavitev povezave med upravo, laboratoriji in inšpekcijo, priključitev na državno mrežo HKOM, poenotenje 
uradnih registrov), vzpostavitev specialnih podatkovnih baz, nemoteno delovanje FITO-registra, vzpostavitev 
SEME-registra, uresničevanje mednarodnih konvencij in sporazumov z delovnega področja ter poročanje na 
nacionalni in mednarodni ravni ter opremo za izvajanje laboratorijske diagnostike in analiz. Izvedena bo 
vzpostavitev elektronske evidence sistematičnega nadzora škodljivih organizmov (razvoj FITO in SEME 
informacijskega sistema). Omogočen bo tudi FITO-GIS prostorski prikaz pojavnosti škodljivih organizmov.

2269 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač zaposlenim na Upravi.

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

Osnova za izračun mase sredstev za plače je Kadrovski načrt Uprave, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
Dogovor o načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 in Aneks h 
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ni projektov.

4. Planirani indikatorji

Indikatorji za plače so: predvideno število zaposlenih, povečanje osnovnih plač, višina dodatkov za delovno dobo in 
posebne pogoje dela, višina regresa za letni dopust, povračila in nadomestila zaposlenim, delovna uspešnost, drugi 
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izdatki zaposlenim, prispevki in davki, ki jih plača delodajalec. Pri izračunu mase sredstev za plače je upoštevana 
odsotnost iz dela (dopust, bolniški izostanki) in refundacije sredstev s strani ZZZS in ZPIZS.

2271 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje delovanja Uprave in izvajanje upravnih in strokovnih nalog s področja 
zdravstvenega varstva rastlin, fitofarmacevtskih sredstev, semenarstva in mineralnih gnojil v skladu z zakonodajo. 
Sredstva vključujejo stroške najemnine, tekočega vzdrževanja, energije, vode, komunalnih storitev, pisarniškega in 
splošnega materiala, potne stroške in strokovna izobraževanja zaposlenih, za vzdrževanje opreme in avtomobila, za 
pripravo in objavo uradnega glasila Uprave, brošur in drugih dokumentov, za potrebe seznanjanja pridelovalcev z 
novimi obveznostmi zaradi usklajenih zakonskih predpisov z EU zakonodajo, za izdelavo potrdil in strokovnega 
gradiva za usposabljanje uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev in odgovornih oseb za zdravstveno varstvo rastlin, 
za izvajanje nalog v zvezi z uresničevanjem mednarodnih konvencij in sporazumov, ki obvezujejo RS in s tem 
povezani stroški za članarine in službena potovanja ter drugi operativni stroški.

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

Na podlagi lanskoletne porabe sredstev, števila zaposlenih in selitve v nove prostore.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za kritje stroškov najemnine, tekočega vzdrževanja, energije, vode, komunalnih storitev, 
pisarniškega in splošnega materiala, za potne stroške in strokovna izobraževanja zaposlenih, za vzdrževanje opreme 
in avtomobila, za pripravo in objavo uradnega glasila Uprave, za objave predpisov v Uradnem listu RS, plačilo dela 
študentov.

4. Planirani indikatorji

Plačila najemnine poslovnih prostorov, plačila tekočega vzdrževanja, nakup pisarniškega in splošnega materiala, št 
potnih nalog, št. izobraževanj zaposlenih, št. objav v Uradnem listu RS, št. objav uradnega glasila Uprave, št. plačil 
za študentsko delo...

2272 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za računalnike in programsko opremo ter vzpostavitev in povezovanje informacijskega 
sistema, za pisarniško opremo in nakup drugih osnovnih sredstev manjše vrednosti zaradi selitve Uprave v nove 
prostore in opremo za izvajanje laboratorijskih preizkusov.

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na predhodni analizi potreb v skladu z zakonodajo in okvirnih cen.

3. Planirani indikatorji

Poročilo glede realizacije nalog sprejetih z letnim investicijskim načrtom.

11032302 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

l. Opis podprograma

Zdravstveno varstvo rastlin je namenjeno varstvu rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi boleznimi in 
škodljivci; preprečevanju vnosa in širjenja ter zatiranju škodljivih bolezni in škodljivcev z zagotavljanjem ukrepov 
za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov; ugotavljanju in določanju škodljivih bolezni in škodljivcev; omogočanju 
optimalne pridelave rastlin in trgovanja z njimi; varovanju okolja z izvajanjem nadzora škodljivih bolezni in 
škodljivcev na rastlinah, z uvajanjem biotičnega varstva rastlin in z opazovalno - napovedovalno dejavnostjo; 
usmerjanju in spremljanju razvoja varstva rastlin; skrbi za izobraževanje in osveščanje prebivalstva o varovanju 
zdravja rastlin; registraciji fitofarmacevtskih sredstev, kjer se v postopku registracije pripravljajo ocene vpliva na 
zdravje ljudi, živali in okolja; pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev ob upoštevanju načel dobre prakse varstva 
rastlin.

Ključne naloge:

delovanje sistema, ki bo omogočal ustrezno varovanje zdravja rastlin v Sloveniji, tudi po ukinitvi nadzora 
na mejah z državami članicami in hkrati tudi v drugih državah članicah z uskladitvijo in izvajanjem 
postopkov in zahtev, ki veljajo na skupnem trgu;
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- varovanje zdravja ljudi in okolja z ustreznimi načini uporabe fitofarmacevtskih sredstev sodelovanja med 
državami ciljem medsebojne izmenjave podatkov in vzpostavljanja skupnih baz podatkov, ki se nanašajo na 
zdravstveno varstvo rastlin.
enotno izvajanje ukrepov na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki izhajajo iz zahtev skupnega trga 
skupnosti,

- zagotavljanje prostega pretoka rastlinskega blaga in fitofarmacevtskih sredstev,
zagotovitev enotnega in nemotenega delovanja službe za varstvo rastlin tako na meji kot v notranjosti 
države 
zagotavljanje ustreznega ravnanja s fitofarmacevtskimi sredstvi.

2. Pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih,

Članstvo v mednarodnih organizacijah (EPPO, STO/SPS,)

Nacionalni program za prevzem pravnega reda EU (NPAA)

Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin,

3. Dolgoročni cilji podprograma

vzpostavitev enotnega in usklajenega sistema stalnega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin v državi z 
namenom ugotavljanja pojava in širjenja škodljivih organizmov;
ureditev ustreznega sistema nadzora pooblaščenih strokovnih institucij (neposreden nadzor osrednjega 
organa oblasti, ustrezna organiziranost, neodvisnost v delovanju, osebna odgovornost strokovnjakov); 
usposobitev laboratorijev za strokovno podporo pri izvajanju nalog s področja;

- vzpostavitev sistema registracije pridelovalcev, uvoznikov in distributerjev določenih vrst rastlin in 
rastlinskih proizvodov;
vzpostavitev sistema potnega lista za rastline;
poenotenje postopkov zdravstvenega nadzora v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi; 
vzpostavitev koncepta varovanih območij;
zagotovitev sistema financiranja nadzornih ukrepov, povezan s sistemom finančne odgovornosti države do 
drugih držav;
zagotovitev ustrezne diagnostike in poenotenje metod testiranja;
razvoj informacijskega sistema za spremljanje pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi ter za 
obveščanje o tem.
uskladitev sistema registracije fitofarmacevtskih sredstev (fizikalno kemične analize, ocena učinkovitosti, 
toksikološka in ekotoksikološka ocena, izdaja dovoljenj itd);
vzpostavitev enotnega sistema nadzora nad prometom in uporabo fitofarmacevtskih sredstev;
uskladitev najvišjih dovoljenih količin pesticidov v rastlinah za prehrano, zagotoviti ustrezno spremljanje in 
nadzor.
zagotovitev usposabljanja izvajalcev zdravstvenega varstva rastlin

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

1. Poenotenje postopkov nadzora zdravstvenega stanja rastlin v skladu z EU in mednarodnimi standardi

izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov, zemlje in drugih premetov 
zaradi diagnostike škodljivih organizmov, zlasti iz seznamov, predpisanih po zakonu;
priprava in izvedba programa sistematičnega nadzora karantenskih škodljivih organizmov, 
izvedba obveznih sistematičnih raziskav posebej pomembnih karantenskih organizmov, 
zagotovitev meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene napovedovanja pojava škodljivih 
organizmov kot načina izvajanja sistematičnega nadzora;
spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih ter 
določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje;
evidentiranj e izbruhov in povečane populacije škodlj ivih organizmov, 
izvedba izobraževanja in strokovnega usposabljanja izvajalcev varstva rastlin;
razvoj in uvedba novih laboratorijskih metod za diagnostiko škodljivih organizmov.

2. Nadgradnja ustreznega sistema zdravstvenega nadzora, ki omogoča hitro ukrepanje in zatiranje ob nenadnem 
pojavu škodljivih organizmov

poenotenje izvajanja zdravstvenih pregledov določenih vrst rastlin v notranjosti oziroma na mestu pridelave 
zadržanje okuženih pošiljk ob uvozu na podlagi strokovnega mnenja 
zasnova podatkovnih baz informacijskega sistema za spremljanje pojava in širjenja škodljivih organizmov v 
državi ter za obveščanje med izvajalci nadzora 
priprava ocen nevarnosti škodljivih organizmov (PRA) in predlogov ukrepov ob uvozu in v državi.
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3. Nadgradnja informacijske mreže za hitro povezavo med pristojnimi organi (Uprava, inšpekcija, laboratoriji, 
carina) za izvajanje fitosanitarnega nadzora

Izdelava idejnega programa za evidenco pregledov zdravstvenega stanja rastlin, spremljanj in sistematičnih 
raziskav kot osnovne evidence za zbiranje podatkov o nadzoru škodljivih organizmov v državi. 
Informacijska analiza sistema registracije zavezancev za vpis v register

4. Uskladitev sistema registracije fitofarmacevtskih sredstev (fizikalno kemične analize, ocena učinkovitosti, 
toksikološka in ekotoksikološka ocena, izdaja dovoljenj itd);

5. Vzpostavitev enotnega sistem nadzora nad prometom in uporabo fitofarmacevtskih sredstev;

na področju herbicidov, njihove uporabe in posledic (vodozbima območja in varstvo pred pleveli, navodila 
za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, evidence uporabe fitofarmacevtskih sredstev)
priprava strokovnih podlag za ocenjevanje fungicidov v postopku registracije, ocena nevarnosti za okolje, 
priprava strokovnih mnenj in navodil za uporabo, sodelovanje pri pripravi poročil, analiz, publikacij, brošur 
in drugih gradiv
priprava strokovnih podlag za ocenjevanje insekticidov v postopku registracije, ocena nevarnosti za okolje, 
implementacija EU zakonodaje, spoznavanje aktivnih snovi in njihovega delovanja na okolje 
ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev glede na spiranje v tleh in podtalnico, ocenjevanje dokumentacije, ki 
jo mora predložiti proizvajalec fitofarmacevtskih sredstev v postopku registracije v skladu z EU 
zakonodajo, ocena problematičnih sredstev kot je na primer acetoklor, ostanki fitofarmaevtskih sredstev v 
pitni vodi, njihov vpliv na neciljne organizme, izobraževanje javnosti in sodelovanje pri pripravi brošur 
priprava terminologije poslovenjenih imen kemijskih substanc, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska 
sredstva, opravljanje fizikalno kemijskih analiz za namene registracije in nadzora fitofarmacevtskih 
sredstev, strokovna podpora s kemijskega področja v postopku ocenjevanj fitofarmacevtskih sredstev za 
potrebe registracije in nadzora nad prometom in uporabo

- priprava strokovnih podlag za uporabo fitofarmacevtskih sredstev v malih kulturah (varstvo rastlin v 
vrtnarstvu)

6. Uskladitev najvišjih dovoljenih količin pesticidov v rastlinah za prehrano, zagotoviti ustrezno spremljanje in 
nadzor

priprava z EU usklajenega programa in spremljanja ostankov fitofarmacevtskih sredstev v rastlinah 
izdelava laboratorijskih analiz ostankov fitofarmacevtskih sredstev v rastlinah

4287 - Fitofarmacevtska sredstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev izvajanja strokovnih nalog in programov s področja fitofarmacevtskih sredstev, ki jih določajo z EU 
usklajeni zakonski predpisi in mednarodni sporazumi. Namen tega sistema je uvedba enotnih standardov glede 
registracije, prometa, ocenjevanja in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, 
usklajeno izvajanje ukrepov na področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev ter zagotavljanje lažje notranje in 
zunanje trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in rastlinskim blagom (rezidui fitofarmacevtskih sredstev).

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

Na podlagi nalog, kijih določajo zakonski predpisi in mednarodni sporazumi s področja fitofarmacevtskih sredstev.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Cilji v proračunskem letu so:

priprava strokovnih podlag za ocenjevanje fungicidov v postopku registracije, ocena nevarnosti za okolje, 
priprava strokovnih mnenj in navodil za uporabo, sodelovanje pri pripravi poročil, analiz, publikacij, brošur 
in drugih gradiv
priprava strokovnih podlag za ocenjevanje insekticidov v postopku registracije, ocena nevarnosti za okolje, 
implementacija EU zakonodaje, spoznavanje aktivnih snovi in njihovega delovanja na okolje 
ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev glede na spiranje v tleh in podtalnico, ocenjevanje dokumentacije, ki 
jo mora predložiti proizvajalec fitofarmacevtskih sredstev v postopku registracije v skladu z EU 
zakonodajo, ocena problematičnih sredstev kot je na primer acetoklor, ostanki fitofarmaevtskih sredstev v 
pitni vodi, njihov vpliv na neciljne organizme, izobraževanje javnosti in sodelovanje pri pripravi brošur 
priprava terminologije poslovenjenih imen kemijskih substanc, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska 
sredstya, opravljanje fizikalno kemijskih analiz za namene registracije in nadzora fitofarmacevtskih 
sredstev, strokovna podpora s kemijskega področja v postopku ocenjevanj fitofarmacevtskih sredstev za 
potrebe registracije in nadzora nad prometom in uporabo
priprava strokovnih podlag za uporabo fitofarmacevtskih sredstev v malih kulturah (varstvo rastlin v 
vrtnarstvu)
priprava z EU usklajenega programa in spremljanja ostankov fitofarmacevtskih sredstev v rastlinah 
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izdelava laboratorijskih analiz ostankov fitofarmacevtskih sredstev v rastlinah

4. Planirani indikatorji

Realizacija Letnega programa Republike Slovenije za fitosanitarno področje, Program Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ki ga potrdi minister, za del nalog, la jih izvaja Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, KGZ - Zavod GO in Biotehniška fakulteta (Oddelek za agronomijo - Inštitut 
za fitomedicino).

42 72 - Odškodnine - zdravstveno varstvo rastlin

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo odškodnin za uničene rastline zaradi pojava nevarnih škodljivih organizmov, 
zaradi katerih je obvezno izvajanje fitosanitarnih ukrepov. Odškodnine se izplačajo na podlagi odločbe Uprave in 
ugotovitev posebne komisije. Odškodninski zahtevki imajo trend naraščanja predvsem zaradi izvajanja ukrepov, ki 
so obvezni zaradi usklajevanja z EU.

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

Na podlagi lanskoletne realizacije in na podlagi letnega poročila o spremljanju pojava škodljivih organizmov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izplačila odškodnin na podlagi odločb.

4. Planirani indikatorji

Število izdanih odločb oziroma skupni znesek vseh odškodnin s področja zdravstvenega varstva rastlin

42 73 - Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu - oprema

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev izvajanja opazovanja, oziroma napovedovanja pojava škodljivih organizmov v kmetijstvu na podlagi 
ustreznih meteoroloških, bioloških in drugih podatkov. Z določanjem optimalnih rokov za zatiranje škodljivih 
organizmov se zagotavlja povečanje ekonomičnosti rastlinske proizvodnje ter racionalnost rabe fitofarmacevtskih 
sredstev in s tem zmanjšanje obremenjevanja okolja. V ta namen je potrebno posodobiti opremo in naprave pri 
izvajalcih teh nalog.

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

Izračuni predlogov temeljijo na predhodni analizi potreb sredstev za nemoteno zbiranje meteoroloških, biotičnih in 
drugih podatkov za namene napovedovanja pojava škodljivih organizmov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Cilji v proračunskem letu so:

vzdrževanje centrov z lokalno mrežo merilnih vremenskih postaj in drugih naprav (Kmetijski inštitut 
Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Kmetijsko 
gozdarski zavod Nova Gorica, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica - KSS Koper, Kmetijsko gozdarski 
zavod Novo mesto);
menjava in umerjanje senzorjev, vitalnih delov in fiksnih postaj;

- vzdrževanje infrastrukture informacijske podpore za zajem, zbiranje in obdelavo agrometeorolških 
podatkov ter njihov prikaz;
zamenjava centralne programske opreme;
nakup feromonskih in lovnih vab za žuželke, lovilcev spor in drugih pripomočkov za ugotavljanje biotičnih 
dejavnikov za prognozo.

4. Planirani indikatorji

Realizacija Letnega programa Republike Slovenije za fitosanitarno področje, Program Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ki ga potrdi minister, za del nalog, ki jih izvaja Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, KGZ-Zavod GO, Biotehniška fakulteta (Oddelek za agronomijo - Inštitut za 
fitomedicino), KGZ - Zavod MB in KGZ - Zavod NM.

4275 - Zdravstveno varstvo rastlin

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju strokovnih in nadzornih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin, ki jih 
določajo z EU usklajeni zakonski predpisi in mednarodni sporazumi. Namen tega sistema je zagotavljanje 
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zdravstvenega varstva rastlin, enotno izvajanje ukrepov na področju, ki izhajajo iz zahtev skupnega trga skupnosti; 
za zagotavljanje prostega pretoka rastlin in rastlinskih proizvodov ter zagotovitev enotnega in nemotenega delovanja 
državne službe za varstvo rastlin, tako na meji, kot znotraj države; za izvajanje nalog javne službe zdravstvenega 
varstva rastlin. Zaradi usklajene nacionalne zakonodaje z EU zakonodajo se je zelo povečal nadzor, monitoring 
škodljivih organizmov.

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

Na podlagi nalog, ki jih določajo zakonski predpisi in mednarodni sporazumi, za zagotavljanje zdravstvenega 
varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Cilji v proračunskem letu so:

izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov, zemlje in drugih premetov 
zaradi diagnostike škodljivih organizmov, zlasti iz seznamov, predpisanih po zakonu;
priprava in izvedba programa sistematičnega nadzora karantenskih škodljivih organizmov, 
izvedba obveznih sistematičnih raziskav posebej pomembnih karantenskih organizmov, 
zagotovitev meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene napovedovanja pojava škodljivih 
organizmov kot načina izvajanja sistematičnega nadzora;
spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih ter 
določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje;
evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih organizmov,

- izvedba izobraževanja in strokovnega usposabljanja izvajalcev varstva rastlin; 
razvoj in uvedba novih laboratorijskih metod za diagnostiko škodljivih organizmov.

- poenotenje izvajanja zdravstvenih pregledov določenih vrst rastlin v notranjosti oziroma na mestu pridelave 
zadržanje okuženih pošiljk ob uvozu na podlagi strokovnega mnenja
zasnova podatkovnih baz informacijskega sistema za spremljanje pojava in širjenja škodljivih organizmov v 
državi ter za obveščanje med izvajalci nadzora 
priprava ocen nevarnosti škodljivih organizmov (PRA) in predlogov ukrepov ob uvozu in v državi.

4. Planirani indikatorji

Realizacija Letnega programa Republike Slovenije za fitosanitarno področje, Program Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ki ga potrdi minister, za del nalog, ki jih izvaja Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, KGZ-Zavod GO, Biotehniška fakulteta (Oddelek za agronomijo - Inštitut za 
fitomedicino), KGZ - Zavod MB in KGZ - Zavod NM.

7173 - Zdravstveno varstvo rastlin - EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenja EU v primerih izbruhov nevarnih škodljivih organizmov za kritje stroškov ukrepov za 
preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov.

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

Izračuni predlogov temeljijo na deležu proračunskih sredstev, ki jih Republika Slovenija zagotavlja za namene 
zdravstvenega varstva rastlin, in sicer v višini do 50% nadomestil za izgubo dobička in do 25% nadomestil za 
ukrepe v zvezi z preprečevanjem vnosa, širjenja in zatiranjem škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi s hitrim 
preprečevanjem širjenja škodljivih organizmov.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila v višini sredstev namenjenih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje 
škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov.

11032303 - Varstvo in registracija sort rastlin

I. Opis podprograma

Program obsega zakonsko določene strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin ter na področju varstva in 
registracije sort rastlin in semenarstva, za katere je pristojna Uprava.
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Ključne naloge so:

uradno preizkušanje sort v postopku varstva sort, vpisa sort v sortno listo, posebno preizkušanje sort za 
pripravo opisne sortne liste, hramba standardnih vzorcev in prevetjanje vzdrževanja sorte in drugih pogojev, 
kijih mora izpolnjevati sorta v obdobju vpisa v sortno listo, za izvedbo je pristojna Uprava;
zagotavljanje skladnosti semenskega materiala s standardi in predpisi o kakovosti (uvajanje certifikacijskih 
shem v skladu z mednarodnimi standardi in EU predpisi, zagotovitev naknadne kontrole kakovosti 
semenskega materiala, ki je dan na trg, usposobitev organa za potrjevanje in laboratorijev za izvajanje 
navedenih nalog), za izvedbo je pristojna Uprava.

2. Pravne podlage

Zakon o kmetijstvu

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin

Zakon o varstvu novih sort rastlin

Članstvo v mednarodnih organizacija (UPOV, ISTA, OECD)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Uradno preizkušanje sort v postopku varstva sort in vpisa sort v sortno listo (prevetjanje genetskih lastnosti (RIN) in 
uporabne vrednosti (VPU) sort), hramba standardnih vzorcev, preverjanje vzdrževanja sorte in drugih pogojev, kijih 
mora izpolnjevati sorta v obdobju vpisa v sortno listo, uradna potrditev semenskega materiala v skladu s predpisano 
certifikacijsko shemo in naknadna kontrola kakovosti semenskega materiala so zakonsko predpisane naloge, katerih 
izvajanje mora zagotoviti Uprava zaradi uskladitve s predpisi EU na tem področju s ciljem, da se zagotovi trženje 
semenskega materiala, ki ustreza določenim kakovostnim standardom in, po vstopu RS v EU, omogoči delovanje 
enotnega trga s semenskim materialom kmetijskih rastlin tudi na ozemlju RS (enoten postopek varstva sort, vpisa 
sort v sortno listo, zagotavljanje skladnosti semenskega materiala z mednarodnimi standardi kakovosti in EU 
predpisi o trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin). V ta namen je potrebno usposobiti neodvisne strokovne 
inštitucije in laboratorije, pooblastiti organ za potrjevanje ter zagotoviti sredstva za delovanje strokovnih komisij kot 
strokovnih izvedencev v postopku varstva sorte in vpisa sorte v sortno listo.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvajali se bodo uradni sortni poskusi pri vseh vrstah kmetijskih rastlin, za katere je vpis sorte v sortno listo po 
zakonu obvezen (žita, krmne rastline, pesa, oljnice in predivnice, zelenjadnice, vinska trta in hmelj), posebno 
preizkušanje sort pa se bo izvajalo pri najpomembnejših vrstah poljščin in vrtnin. Pripravljena in objavljena bo 
opisna sortna lista za pomembnejše poljščine, vrtnine, sadne rastline, vinsko trto in hmelj. Izvedena bo naknadna 
kontrola certificiranega semenskega materiala (v kontrolo bo v skladu s predpisi vključenih v povprečju 10 % vseh 
partij semena žit, krmnih rastlin, pese in semenskega krompirja, ki bodo dane na trg). Shranjeni bodo vsi standardni 
vzorci semena sort, ki so na sortni listi. Izvajati se bo začelo ugotavljanje istovetnosti in izenačenosti sort v okviru 
nadzora vzdrževalne selekcije sort (20 % vseh sort, ki se tržijo).

Začele se bodo izvajati certifikacijske sheme za seme vseh poljščin, za seme nekaterih vrst zelenjadnic ter za 
razmnoževalni material in sadike trte in hmelja ter nekaterih sadnih rastlin rastline in seme zelenjadnic. Uvedena bo 
naknadna kontrola kakovosti semenskega materiala v skladu s certifikacijskimi shemami.

1678 - Program varstva in registracije sort rastlin

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotovitev izvedbe določenih strokovnih nalog, ki so sestavni del upravnih ali nadzornih 
postopkov, ki jih na podlagi z EU usklajenih predpisov vodi Uprava na področja varstva sort, vpisa sort v sortno 
listo, uradnega potrjevanja semenskega materiala ter zagotavljanja skladnosti semenskega materiala z novimi 
standardi in predpisi o kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin:

a) postopek varstva sort in postopek vpisa sort v sortno listo:

zagotovitev izvedbe preizkušanja sort kmetijskih rastlin v sortnih poskusih na polju in z laboratorijskimi 
testi: preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sort (RIN) sort, preizkušanje vrednosti 
sort za pridelavo in uporabo (VPU), posebno preizkušanje sort za opisno sortno listo, preverjanje 
izpolnjevanja določenih pogojev, kijih mora izpolnjevati sorta v času vpisa v sortno listo;
prilagoditev preizkušanja sort kmetijskih rastlin standardom in zahtevam EU;
razširitev hranjenja standardnih vzorcev semenskega materiala sort, ki so vpisane v sortno listo ali 
zavarovane v Sloveniji;

b) zagotavljanje skladnosti semenskega materiala s predpisi in standardi kakovosti:

usposobitev organov za potrjevanje semenskega materiala (certifikacijskih organov), 
zagotovitev izvajanja certifikacijskih shem, določenih v predpisih o kakovosti, 
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zagotovitev nadzora kakovosti semenskega materiala s preizkušanjem vzorcev semenskega materiala, 
naključno odvzetih na trgu, v sortnih poskusih na polju in z laboratorijskim testiranjem (naknadna kontrola 
semenskega materiala).

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

Naloge se izvajajo na podlagi letnega programa nalog v skladu s predpisi in mednarodnimi sporazumi.

V letu 2004 se bodo izvajali uradni sortni poskusi pri vseh vrstah kmetijskih rastlin, za katere je vpis sorte v sortno 
listo po zakonu obvezen (žita, krmne rastline, pesa, oljnice in predivnice, zelenjadnice, vinska trta in hmelj), 
posebno preizkušanje sort pa se bo izvajalo pri najpomembnejših vrstah poljščin in vrtnin. Izvedeni bodo sortni 
poskusi za ekološko rajonizacijo sort sadnih rastlin vinske trte in hmelja. Pripravljena in objavljena bo opisna sortna 
lista za pomembnejše poljščine, vrtnine, sadne rastline, vinsko trto in hmelj. Shranjeni bodo vsi standardni vzorci 
semena sort, ki so na sortni listi. Izvajati se bo začel nadzor vzdrževalne selekcije sort, ki so vpisane v sortno listo 
(istovetnosti in izenačenosti sort) v okviru preveijanja, ali sorte v obdobju vpisa v sortno listo izpolnjujejo 
predpisane pogoje. Začele se bodo izvajati certifikacijske sheme za seme vseh poljščin, za seme nekaterih vrst 
zelenjadnic ter za razmnoževalni material in sadike trte in hmelja ter nekaterih sadnih rastlin rastline in seme 
zelenjadnic. Izvedena bo naknadna kontrola semenskega materiala.

Program se pripravi na podlagi naslednjih izhodišč:

a) obseg uradnih sortnih poskusov: na podlagi števila sort, ki so prijavljene v postopek varstva sort oziroma v 
postopek vpisa v sortno listo v tekočem letu,

b) obseg hrambe standardnih vzorcev: na podlagi števila sort, ki so zavarovane oziroma vpisane v sortno listo,

c) obseg nadzora vzdrževalne selekcije sort: na podlagi predpisa, ki določa, da nadzor izvede za vsako sorto vsaj 
enkrat v obdobju, koje sorta vpisana v sortno listo, (letno v povprečju 10 % vseh sort, ki so vpisane v sortno listo),

d) uvajanje certifikacijskih shem: v skladu s programom Uprave na področju prilagajanja zakonodaje in inštitucij 
pravnemu redu EU,

e) obseg uradna potrditev: na podlagi prijav za uradno potrditev semenskega materiala,

f) obseg naknadne kontrole: delež odvzetih vzorcev semenskega materiala v skladu s predpisi (v kontrolo bo v 
skladu s predpisi vključenih v povprečju 10 % vseh partij semena žit, krmnih rastlin, pese in semenskega krompirja, 
ki bodo dane na trg).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Naloge se izvajajo v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin, Zakonom o varstvu novih sort 
rastlin ter Zakonom o kmetijstvu, na podlagi letnega programa, ki podrobno opredeljuje obseg nalog, navedenih v 
točki 1., ter časovni in finančni okvir za njihovo izvedbo.

4. Planirani indikatorji

Ocena realizacije letnega programa, na podlagi poročila o dejansko opravljenih nalogah, ki ga pripravijo izvajalci 
programa

\ . •
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SPU/PU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO v tisoč tolarjih

SPU/PU/PPP/GPR/PPR

IndeksPredlog Strukt predlogaPredlog sprememb
proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 

(D

Strukt. sprem.

(5)=(3y(i)(4)(2) P)

|23 [MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, ||| 65.329.811 H 100,OOj |[ 73.677.215 j 100,ooj

80,18^| 61304.770 fr

I 112,8fr

[2311 ^Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

Iprehrano

83qi|r 117,Ofr

IhJ
1101

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO

1 52.383.132 II 80,18| 1 61.304.770 11 83,2111“ 117,0

3.905.490 5,98 3388.455 4.60 86,8Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 
ribištva

2.248.366 3,44 2.412.143 327 107,3

11012302 Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU 1.188.475 1,82 489.945 0,66 412

11012303 Mednarodno sodelovanje in promocija 
kmetijstva

468.649 0,72 486.367 0,66 103,8

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 37.250.471 57,02 46.488.537 63.10 124,8

11022301 Ukrepi za stabilizacijo trga (tržno- 
cenovna politika)

23.298.217 35,66 26.112.804 35,44 112,1

11022302 Program razvoja podeželja 6.917.650 10,59 15.905.999 21,59 229,9

11022303 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in 
živilstvu

5.587.664 8,55 3.319.000 4,50 59,4

11022304 Razvoj in prilagajanje podeželskih 
območij

645.000 0,99 387.250 0,53 60,0

11022305 Zemljiške operacije 801.940 1,23 763.484 1,04 952

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.938.516 9.09 5.885.980 7.99 99.1

11032301 Delovanje služb in javnih zavodov 5.172.798 7,92 5.124.948 6,96 99,1

11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 267265 0,41 277.611 0,38 103,9

11032304 Strokovne in svetovalne naloge, 
izobraževanje in raziskovanje

380.670 0,58 361.052 0,49 94,9

11032305 Kakovost in nadzor 97.983 0,15 101.669 0,14 103,8

11032306 Zmanjševanje škod v kmetijstvu 19.800 0,03 20.700 0,03 104,6

1104 Gozdarstvo 5.043.079 7.72 5.245.262 7,12 104.0

11042301 Delovanje služb in javnih zavodov 4.067.001 623 4201.212 5,70 103,3

11042302 Program obnove, nege in varstva gozdov 463.078 0,71 473.050 0,64 1022

11042303 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 304.000 0,47 327.000 0,44 107,6

11042304 Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu 209.000 032 244.000 033 116,8

1105 Ribištvo 245.576 038 296.536 0.40 120,8

11052301 Program razvoja ribištva 245.576 038 296.536 0,40 120,8

[2312 fr|Veterinarska uprava RS fr| 7.004.97811 10.72J r 7.947.772 fr [“ 10,79fr 1

|08 1 InOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1 lil o,ooir 0,00] 1 100,o|

0804 Vzpostavitev južne meje 1 0.00 i 0.00 100.0

08042301 Vzpostavitev južne meje 1 0,00 i 0,00 100,0

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 7.004.977 II 10,72|| 7.947.77111 Í0Ť9||~ 113,5)

RIBIŠTVO

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 3.093.973 4.74 2.757.053 3,74 . 89,1

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 
ribištva

3.093.973 4,74 2.757.053 3,74 89,1

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 3.911.004 5.99. 5.190.718 7.05 132,7

11032301 Delovanje služb in javnih zavodov 1.221.904 1,87 1258.741 1,71 103,0
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SPU/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO____________ __________ '______________________ v tisoč tolaijih

Predlog sprememb Strukt. sprem, 
proračuna 2004

(2)

Predlog Strukt. predloga Indeks

(5)=<3)/(l)
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 

(D
proračuna 2005

(3)
proračuna 2005 

(4)

11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 2.622.050 4,01 3.863.827 5,24 147,4

11032305 Kakovost in nadzor 67.050 0,10 68.150 0,09 101,6

|23V^J Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo 

in hrano

|l 1.362.390 1 i w 1.474.1601 P 2,00] r 108,2|

|11 1 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 1.362.390 1 wir 1.474.160 11 2,ooir 1083|
RIBIŠTVO

1101 Ureianie kmetijstva, gozdarstva in ribištva 1.310.456 2.01 1.422.116 1.93 108.5

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 1.310.456 2,01 1.422.116 1,93 108,5
ribištva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 51.934 0,08 52.044 0.07 1003

11032305 Kakovost in nadzor 51.934 0,08 52.044 0,07 1003

|2318 1 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj [ 3.982.0881 1 M0ÌI 2.346.573 | P_________ 112ÌL 58,9|
Ijodeželj^^

|11 1 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 3.982.088 1 6,ioi r 2346.573 11 3,18] r 58,9|
RIBIŠTVO

1101 Ureianie kmetijstva, gozdarstva in ribištva 2.127.858 336 1.971.262 2.68 92,6

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 2.127.858 336 1.971.262 2,68 92,6
ribištva

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 1.854.230 2.84 375.311 0.51 203

11022303 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in 1.854.230 2,84 375.311 0,51 203
živilstvu

|2321 ||Fitosanitama uprava RS 597.223 I
__________

603.9401 1 0.82ÉL 101,11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO

597.223 H 603.940 11 0,82|| 101,11

1101 Ureianie kmetijstva, gozdarstva in ribištva 174.550 037 174.167 034 99,8

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 
ribištva

174.550 037 174.167 034 99,8

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 422.673 0.65 429.773 0.58 101,7

11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 295.173 0,45 297.300 0,40 100,7

11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 127.500 0,20 132.473 0,18 103,9

Nadaljevanje v Poročevalcu št. 83/IX
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